
Monte-Carlo meetodid (2007) 10. praktikum   1 

 

Statistilised hüpoteesid. Olulisustõenäosus. 
 

Ülesanne 1. 
Soovime testida hüpoteese: 

H0: EX=4 

H1: EX<>4 

meil on kavas kasutada valimit suurusega n=15, ning kavatseme kasutada t-statistikut. 

Paraku on uuritava tunnuse jaotuseks eksponentjaotus ja mitte normaaljaotus. Millised 

on t-statistiku kriitilised väärtused? Millal, milliste t-statistiku väärtuste puhul, me 

lükkame nullhüpoteesi ümber (kasutades olulisuse nivood 0,05)? Millal peaksime 

jääma nullhüpoteesi juurde? 

 

Lahendus: 
Leiame esmalt teststatistiku jaotuse nullhüpoteesi kehtides. 

 
n=100000 
t_vaartused=rep(NA,n) 
for (i in 1:n){ 
   valim=rexp(15, 1/4) 
   t_vaartused[i]=(mean(valim)-4)/(sd(valim)/sqrt(15)) 
} 
hist(t_vaartused) 
 

Leiame vahemiku, kuhu teststatistiku väärtus sattuks 95% juhtudest. Selleks vajame 

teststatistiku väärtuste 0,025 ja 0,975-kvantiile: 
quantile(t_vaartused, c(0.025, 0.975)) 
 

Ja ongi meie vastus käes! Kui meie valimi põhjal arvutatud statistiku väärtus ei sattu 

toodud vahemikku (ootuspäraste väärtuste vahemikku), siis tuleb nullhüpotees ümber 

lükata. Võrdluseks uuri, millised oleksid olnud t-jaotuse enda kvantiilid: 
qt(c(0.025, 0.975), df=14) 
 

Ülesanne 2. 
Jätkame ülesandes 1 kirjeldatud olukorda. Tegime uuringu ära, saime järgmise valimi: 

9.4, 2.1, 1.6, 0.8, 3.1, 22.9, 11.9, 0.8, 19.2, 4.9, 9.4, 5.7, 3.9, 1.6, 8.2 

Milline on otsus, kas kehtib alternatiivne või nullhüpotees? Millise otsuseni oleks 

jõudnud tavaline, normaaljaotusega tunnust eeldav t-test? (Kasuta funktsiooni t-test!) 

Leia ka olulisustõenäosus (vihje: olulisustõenäosus näitab, milline on tõenäosus näha 

nii veidrat statistiku väärtust või veel veidramat juhul, kui tegelikult kehtib 

nullhüpotees). 
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Võimsuse leidmine. 
 

Testi võimsuse arvutamisel genereeritakse valimeid eeldades, et tegelikult kehtib 

alternatiivne hüpotees. Ja siis vaadatakse, millise tõenäosusega võtab test vastu 

alternatiivse hüpoteesi. 

 

Näide: 

Testime, kas uuritava tunnuse jaotus on standardne normaaljaotus. Kasutame 

Kolmogorov-Smirnovi testi, n=7. Milline on testi võimsus, kui tegelikult oleks 

uuritava tunnuse jaotuseks eksponentjaotus, X~Exp(1)? 

 
n=100000 
p_value=rep(NA,n) 
for (i in 1:n){ 
   valim=rexp(7, 1) 
   p_value[i]=ks.test(valim, pnorm, mean=0, sd=1)$p.value 
} 
 
v6imsus=mean(p_value<0.05) 
 
Usaldusintervall võimsusele – kui täpselt me siis ikka testi võimsust teame: 
 
binom.test(sum(p_value<0.05), n) 
 

 

Ülesanne 3.  
Artiklis on võrreldud kahe tunnuse keskväärtuseid (n=30) kasutades t-testi mis eeldab, 

et mõlema tunnuse hajuvus on samasuur. Praktikas selgub, et uuritavate tunnuste 

standardhälbed erinevad teineteisest umbes kaks korda (s=1 ja s=2). Kas võrdset 

hajuvust eeldava t-testi tulemus on usaldusväärne? 

 

Vihjeid:  
1. t-testi saab R-is teha käsuga t.test, võrdseid hajuvusi eeldava t.testi tegemiseks 

tuleks anda käsk  
t.test(x,y, var.equal=T) 

2. Lahenduse idee – vaatame, kui suure tënäosusega võetakse vastu alternatiivne 

hüpotees, kui tegelikult on õige nullhüpotees. 

 

Ülesanne 4. 
Milline oleks eelmise ülesande järeldus, kui uuritavate tunnuste hajuvus erineks 100 

korda (standardhälbed oleksid s=1 ja s=100)? 

 

Ülesanne 5. 
Meie andmestiku suurus on 200. Milline on korrelatsioonitesti võimsus ehk tõenäosus 

lükata ümber nullhüpotees (H0: cor(X,Y)=0) kui tegelik tunnustevaheline 

korrelatsioon oleks 0,1? 

 


