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ELŐSZÓ A  2003-AS KIADÁSHOZ 

Louis Lyons írja mag- és részecskefizikusoknak szánt statisztikája bevezetőjében (Lyons 
1986), hogy „lehetetlen megtanulni a statisztikát egy könyv puszta elolvasása által”.  

Ami igaz egy 220 oldalas monográfiára, az nyilván még inkább áll egy 60-70 oldalas 
jegyzet esetében. Ezért a következő oldalakon arra szorítkozom, hogy összefoglaljam a 
szükséges valószínűség-számítási és statisztikai tényeket, megjegyzések formájában szűrve le 
a nukleáris mérésekre vonatkozó konzekvenciákat.  

Elismerem, hogy a jegyzetnek adott cím, mely egyértelműen statisztikát, nem pedig 
„valszámot” ígér, félrevezető lehet, hiszen ami az ún. statisztikai eloszlásokat, valamint a 
statisztikai döntések elméletét, paraméterbecslést stb. illeti, ezekkel szinte egyáltalán nem 
foglakozom, hanem csak az említett monográfiára, valamint Press et al. 1999-es munkájára 
utalok. Egyedül a 2-eloszlás (ejtsd: khinégyzeteloszlás) maradt fenn a rostán, minthogy ennek 
ismerete különösen hasznos a nukleáris spektrumok illesztése szempontjából. A matematikus 
részéről nyilván elfogadhatatlan fogalomszűkítést, ill. fogalomkeverést az teszi némiképp 
megbocsáthatóvá, hogy a természettudományok területén (amelybe most nem értem bele a 
matematikai tudományokat) mindenféle valószínűséggel kapcsolatos fogalomra a „statisztika” 
szót alkalmazzák. Gondoljunk, pl. a „fizkémből” jól ismert Maxwell–Boltzmann-statisztikára 
vagy a magkémiában stb. emlegetett Fermi–Dirac-, valamint Bose–Einstein-statisztikára, 
amelyek mind valószínűségi sűrűség-, ill. súlyfüggvényeket takarnak. 

Mintegy ellensúlyozásképp, néhány példa erejéig bepillantást nyújtok a sztochasztikus 
folyamatok alkalmazásaiba is, amelyek – magamból kiindulva vélem így – kevésbé ismertek a 
vegyészek körében. Ezek közül is kiemelem az ún. „felújítási folyamatok” körét, 
mindenekelőtt a Poisson-folyamatot, mely rávilágít a nukleáris mérésekben oly fontos 
szerepet játszó két eloszlás – az exponenciális és a Poisson-eloszlás – közötti szoros 
kapcsolatra.  

A nukleáris vonatkozások egy része (továbbá néhány fontos hivatkozási pont is) 
folyamatosan számozott – (#1), (#2)… jelölésű – megjegyzések formájában ágyazódik a 
szöveg megfelelő részébe. Ezek a megjegyzések részben a fizika, kémia stb. esetében elterjedt 
terminológiával való egyeztetést szolgálják. A megjegyzések segítenek abban is, hogy követni 
lehessen a több fejezeten vagy alfejezeten áthúzódó gondolatmenetek fonalát. Elsősorban ez 
az oka a megjegyzések folyamatos számozásának is.  

Van bizonyos relevanciája annak is, hogy ezt az elektronikus formában elérhető jegyzetet 
az angol nyelvű megfelelőjével párhuzamosan írtam meg. Az utóbbi a Kluwer Academic 
Publishers számára készült könyvfejezetnek1, s a kiadó hozzájárult ahhoz, hogy az angol 
verziót – korlátozott hozzáféréssel ugyan, de – a magyarral együtt közszemlére tegyem a 
honlapomon. Ennek azért örülök, mert az érdeklődő hallgatók – a két szöveget összevetve – 
könnyen kibányászhatják a megfelelő angol szakkifejezéseket, s ráadásul abban a 
kontextusban, ahogy azok normálisan előfordulnak. Ettől függetlenül, néhány fontosabb angol 
kifejezést a magyar szövegben is elhelyeztem kurzív azaz italic kiemeléssel.  

Magánügy ugyan, de számomra nagy megnyugvást jelent, hogy a magyar nyelvű verzióval, 
melyet 2002. első felében hoztam össze, végre pontot tettem egy 1987. táján elkezdett, nyögve 
nyelős projekt végére. Ez a projekt, mely a jelen „mű” soha el nem készült, folyton abba-
abbahagyott és újra-újrakezdett elődjének megírásából állt volna, ugyanis rengeteg meddő 
erőfeszítést és frusztrációt okozott számomra az időközben elszenvedett számos informatikai 
„rendszerváltás” miatt. Végül is a Kluwernek köszönhetem – ill. Vértes Attilának, aki egyik 
szerkesztőtársaként bevont a Handbook of Nuclear Chemistry (HNC) létrehozásába –, hogy 

                                                           
 

1 Ez az e-könyv a VÉRTES–NAGY–KLENCSÁR: Handbook of Nuclear Chemistry c. munka (Kluwer, Amsterdam, 
2003) S. NAGY: Statistical Aspects of Nuclear Measurements c. fejezetének magyar átdolgozása. 
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sikerült az egyéb kísértéseknek ellenállva erre a feladatra összpontosítanom, és végre 
törlesztenem ezt az adósságomat, amellyel elsősorban magamnak tartoztam. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak a Magkémiai Tanszékről, hogy 
türelmes, érdeklődő és (inter)aktív hallgatóságnak bizonyultak, valahányszor újabb és újabb 
„felismeréseimmel” zaklattam őket, valamint Michaletzky Györgynek a 
Valószínűségszámítási és Statisztikai Tanszékről, aki a „felújítási folyamatok” felé terelte 
figyelmemet.  

Végül, de nem utolsósorban köszönettel tartozom családomnak, barátaimnak és 
„ügyfeleimnek” (köztük „diplomamunkásomnak”) megértésükért, mert az a munka, amely e 
jegyzet elkészítését is magával hozta, csaknem két éven át szinte minden figyelmemet és 
energiámat lekötötte, s így alig maradt időm számukra. 

Élve a szokásos szerzői joggal, ill. szokással, ajánlom e munkát Imre bá’-nak, a korpával 
töltött kerékpártömlő iskolázatlan de invenciózus feltalálójának, aki életében sokat és 
önzetlenül segített nekem, s aki már sajnos nem élhette meg idei születésnapját. 

Kelt: Budapesten Törökbálinton,  
2003. március 18-án november 1-jén,  

Sándor napján  
(kis hibával). 

ELŐSZÓ A  2009-ES KIADÁSHOZ 

Ez a kiadás tartalmilag nem sokban különbözik az előzőtől. A legradikálisabb változás talán 
az, hogy az ábrákat szép színesre cseréltem. Továbbá tettem egy-két apró kiigazítást is abból 
az apropóból, hogy a nyár elején hozzáláttam a Handbook of Nuclear Chemistry 2. 
kiadásának előkészítéséhez, melyet ezúttal a Springer ad ki 2010-ben. (A Springer ugyanis 
2004-ben bekebelezte a Kluwert.) 

A kiigazítások közé tartozik például, hogy az időközben elbomlott Magkémiai Tanszék 
helyett a Kémiai Intézetet jelölöm meg munkahelyemként. Viszont az angol logót, melyet a 
hajdani tanszéknek dizájnoltam (még mielőtt az ELTE megszülte volna a magáét) nem volt 
szívem kilökni a címsorból. Sőt, a képi egyensúly kedvéért beiktattam oda egy dobókockát is 
mint a sztochasztika szimbólumát. Minthogy épp a 4 + 2 + 1 pöttyös oldala látszik (vö. ), 

mondjuk azt, hogy ez a radioaktivitás felezési idejére való szellemes utalás, hogy azok is 
megnyugodjanak, akik velem ellentétben, nem szeretik a l’ art pour l’ art dolgokat.  

A cím ugyancsak változott, hogy kifejezőbb legyen. A  „sztochasztika” ugyanis, ahogy itt 
értem, mindent felölel, ami a véletlenszerűséggel kapcsolatos. De ez persze csak rizsa. A 
címváltozás igazi oka az, hogy a BSc-s hallgatók, amikor a Bevezetés a nukleáris 
tudományokba c. elektronikus jegyzetemre utalnak, szinte mindig a Bantu fájlnevet 
használják a cím helyett.  

Az új címnek, noha hosszabb (Nukleáris mérések & berendezések sztochasztikája), 
számos előnye van a korábbihoz képest (Nukleáris mérések statisztikája). Nemcsak a hallgatói 
preferenciákat tudom így figyelembe venni egy számmisztikai szempontból is kifogástalan 
fájlnévvel (Numbers), de talán a CBS csatornától is kapok egy kis oktatási támogatást, ha az 
angol amerikai nyelvű változat fájlnevét kedvükre való ortográfiával és tipográfiával írom 
(NUMB3RS). A másik lehetőség az, hogy beperelnek. De ennek kicsi a valószínűsége. 

Keltem: Törökbálinton,  
2009. július 14-én,  

reggel 5 óra 58 perckor (±3 perc)  
Besenyő Pista bácsi Nagy Sándor 
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1. ELOSZLÁSOK JELLEMZÉSE 
Ebben a részben – az egységes jelölésrendszer és a kényelmes referencia kedvéért – 

összefoglalom azokat a valószínűség-számítási fogalmakat és formulákat, amelyekre a 
későbbiekben támaszkodom majd. 

1.1. Eloszlások „centrumára” jellemző paraméterek 

Várható érték. A centrális jellemzők között a várható érték (vagy a másik, ugyancsak 
elterjedt nevével illetve: a középérték) jelenti a standardot. Ha ez létezik, akkor többnyire ezt 
szokás megadni. Jelölése , ill., ha hangsúlyozni kell, hogy az X valószínűségi változó2 
várható értékéről van szó, akkor E(X). További használatos jelölések még: X , ill. X. 

(#1) A természettudományok területén (kivéve a matematikát), szokásos a várható értékre 
egyszerűen csak mint átlagra hivatkozni. Én azonban átlag alatt csakis a várható érték (29) 
egyenlet által definiált becslését (vagyis a mintaközepet) fogom érteni. A fizikában elterjedt a 
várható érték jelölésére az X  szimbólum is, de a vízszintes felülvonást az „igazi” átlag (tehát 
a mintaközép) megjelölésére fogom fenntartani. A matematikában elterjedt az M(X) jelölés is 
a középérték jelentésű német Mittelwert vagy az angol mean szakszavakra utalva. A magyar 
szakirodalom megoszlik a jelölés tekintetében. Jómagam az Előszó lábjegyzetében említett 
körülmények folytán az angol irodalomban leginkább elterjedt E(X) jelölés mellett döntöttem, 
mely nyilván a várható értékként fordítható expected value, ill. expectation value 
kifejezésekből ered. 

Diszkrét eloszlások esetén a várható érték kiszámítási formulája: 

 



i

ii pxXE )(  (1) 

ahol a pi-k az xi spektrumpontok3 súlyai (súlyfüggvény). Spektrumpontokra piP(X=xi), ahol 
P a valószínűség jele. Ha x nem spektrumpont, akkor P(X=x)=0. 

A diszkrét eloszlások esetében az eloszlásfüggvény a következő összegként áll elő:  

 



xxi

i

i

pxF
:

)(  (2) 

Normált eloszlások esetében, amelyekkel általában foglalkozni fogok: 
1)(lim)(  xFF . 

A későbbiekben elsősorban egész értékű diszkrét eloszlásokról lesz szó, vagyis 
olyanokról, amelyek spektruma: 0, 1, 2, …. Ezek várhatóérték-formulája: 

 





0

)(
i

ipiXE   (3) 

Folytonos eloszlások esetén az X várható értéke az f sűrűségfüggvény alapján: 
                                                           
 

2 Rényi (1973) könyvében X helyett nyilván  állna a megfelelő formulákban. Jómagam az Előszóhoz fűzött 
lábjegyzetben említett okok miatt döntöttem az angol irodalomban elterjedtebb „nagy latin betű: 
valószínűségi változó, kis latin betű: felvett érték” konvenció mellett. Ráadásul ez a konvenció 
kényelmesebb is annak, aki maga vési Word-fájlba sorait, mert nem kell olyan sokszor szimbólumot beszúrnia 
írás közben. 

3 A „spektrumpont” kifejezés a diszkrét eloszlású valószínűségi változó „megengedett” értékeit jelenti ebben a 
kontextusban, tehát nincs közvetlen kapcsolatban az 5. fejezetben tárgyalt nukleáris spektrumokkal. 
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 xxfxXE d)()(   (4) 

Folytonos eloszlások esetében az eloszlásfüggvény az alábbi integrálból adódik: 

 



x

uufxF d)()( . (5) 

Normált eloszlások esetében most is teljesül, hogy: 1)( F . 
Az (5) egyenletből következik, hogy a sűrűségfüggvény az eloszlásfüggvény deriváltja:  

 
x

xF
xf

d

)(d
)(  . (6) 

(#2) Érdemes megjegyezni, hogy a tudomány számos területén, amikor valamely fizikai 
mennyiség átlagolása (averaging) kerül szóba, a szerzők általában az illető mennyiség 
várható értékének kiszámítására gondolnak. Az illető mennyiséget ilyenkor többnyire 
valószínűségi változónak tekintik, ha ezt közvetlenül nem is deklarálják. A dolog lényegét 
ilyenkor csak az (1) és (4) egyenlethez hasonló alakú „átlagolási” formulák árulják el.  
Másrészt viszont igaz az is, hogy a középérték (és most szándékosan nem a „várható érték” 
kifejezést használom), nemcsak valószínűségi változókra értelmezhető, hanem bármely 
olyan fizikai mennyiségre is (pl. tömegre), amelyet valamilyen „eloszlás” jellemez 
(gondoljunk, pl. a tömeg térbeli stb. eloszlására4). Ilyenkor az (1) és (4) egyenletnek megfelelő 
várhatóérték-formulák az illető fizikai mennyiség eloszlásának „súlypontját” (pl. a tömegnél 
maradva a tömegközéppontot) adják eredményül.  
Gyakran nem tesznek különbséget a súlyfüggvény és a sűrűségfüggvény között sem, hanem 
mindkettőre a valószínűségi sűrűség vagy a differenciális eloszlásfüggvény5, kifejezést 
használják, ill. egészen laza módon az „eloszlásfüggvény”6 vagy egyszerűen csak az 
„eloszlás”7. kifejezést alkalmazzák rájuk.  
Igen gyakori az is, hogy azok az „eloszlások”, amelyekkel az ilyen átlagolások születnek, 
valójában normálatlan sűrűségfüggvények vagy súlyfüggvények. Ez azt jelenti, hogy pl. a 
folytonos esetben az „átlagolás” a következő formula szerint megy: 

                                                           
 

4 Nem véletlenül említettem a tömegeloszlás példáját, hiszen a valószínűség-számítás nem egy szakkifejezését 
(sűrűségfüggvény, súlyfüggvény) nyilvánvalóan innen „kölcsönözte”, ill. általánosította. 

5 A „differenciális” jelző magyarázatát a (6) egyenlet adja. 
6 Ha a sűrűségfüggvényre vagy a súlyfüggvényre az „eloszlásfüggvény” elnevezést használják, akkor az „igazi” 

eloszlásfüggvényre néha az integrális eloszlásfüggvény kifejezéssel utalnak. A szóhasználat nyilvánvaló 
magyarázatát az (5) egyenlet adja. 

7 Fizikai számításokban igen sokszor még csak szó sem esik eloszlásról, holott a probléma figyelmes elemzése 
nyilvánvalóvá teszi, hogy valamilyen (nem feltétlenül valószínűségi) eloszlás bújik meg a háttérben, pl. abból, 
hogy valamelyik fizikai mennyiséget normálatlan sűrűségfüggvény gyanánt kezelik. Példaként említhetem 
mindazon fizikai mennyiségeket – valójában többváltozós normálatlan sűrűségfüggvényeket –, amelyekre 
többnyire egyöntetűen ugyanazt az elnevezést (neutronfluxus), ill. jelölést (,  vagy ) használják. Hadd 
tegyem hozzá, hogy mindezt attól függetlenül teszik, hogy a lehetséges változók közül (térkoordináták, 
térszög, sebesség, energia, ill. alternatív módon letargia) hányat tartanak meg, ill. tüntetnek el integrálással. 
(Matematikai szempontból egy-egy változó szerinti integrálás egy-egy kisebb „dimenziójú” 
vetületeloszlás/peremeloszlás kiszámításának felel meg.) A leggyakrabban használt ilyen mennyiség egysége 
cm-2 s-1. Nos, a jelenleg érvényes IUPAP ajánlásból (Cohen és Giacomo 1987) azt lehet kihámozni, hogy 
ennek a mennyiségnek a fluxussűrűség név dukálna, míg az „igazi” fluxus kikövetkeztethető dimenziója s-1. 
Apropó dimenzió: ha kételyeink támadnának, miféle „fluxusra” gondol is egy szerző, az a legegyszerűbb, ha a 
dimenzióanalízis egyszerű eszközéhez folyamodunk, abban bizakodva, hogy a megadott formula, amely az 
illető mennyiséget tartalmazza egyébként helyes.  



Nagy Sándor: Nukleáris mérések és berendezések sztochasztikája ln e

 

8 

 


 








  xxgx
A

xxg

xxgx

x d)(
1

d)(

d)(

 (7) 

ahol az A-1 neve normáló tényező, amely a g(x) normálatlan sűrűségfüggvényt normálttá 
teszi: f(x) = A-1 g(x). Erre ugyanis nyilván teljesül a következő normálási feltétel: 

 1d)(
1

d)(  






 A

A
xxg

A
xxf  (8) 

ahogy annak lennie is kell egy normált eloszlás esetében, tekintve, hogy a bal oldali integrál 
az (5) egyenlet szerint éppen )(F -t állítja elő. Mondanom sem kell, hogy az integrálási 

határok, az eloszlás tartója szerint – vagyis attól az (a,b)(-∞,+∞) intervallumtól függően, 
amelyre az adott eloszlás koncentálódik (Vetier 1991) – eltérhetnek a fent megadottaktól. 

(#3) Vegyük észre azt is, hogy a (7) egyenletet úgy írtam fel, ahogy azt a matematikusokon 
kívül mindenki más teszi, azaz baloldalt ugyanazt az x szimbólumot használtam a 
valószínűségi változó megjelölésére (holott X lett volna az illendő jelölés), mint a változó 
felvett értékeire a jobb oldalon. Természetesen az efféle slamposság nem befolyásolja az 
eredmények helyességét, ezért a természettudományok területén – a matematikusok 
kivételével – mindenki ezt a gyakorlatot követi.8  

(#4) Egy másik fajta „átlagolás”, amelyről itt említést teszek, noha nem tekintem 
mondanivalóm tárgyának, mert az „elmkémesekre” tartozik, a következő. A kvantumfizika 
tanítása szerint a q fizikai mennyiség várható értékének kiszámítása az alábbi módon 
történik a (r) (komplex) hullámfüggvénnyel jellemzett állapotban: 

   Vq d qq . (9) 

ahol  a  komplex konjugáltja, q a q fizikai mennyiség operátora, és az integrálás az egész 
térre történik a dV térfogatelem szerint. A  szorzatra valószínűségi sűrűség (probability 
density) néven szokás hivatkozni. És csakugyan, a szorzat egyre normált, ahogy ez el is 
várható egy (normált) sűrűségfüggvénytől: 

 1d   V . (10) 

Medián. A medián az az x érték, amelynél kisebb, ill. nagyobb X értékek egyforma 
valószínűséggel fordulnak elő. Az eloszlás mediánját X1/2 jelöli. Folytonos eloszlások 
esetében ez az a pont, ahol az eloszlásfüggvény eléri az 1/2 értéket: 

 
2

1
)( 2/1 XF   (11) 

                                                           
 

8 Ami azt illeti, nekem mint vegyésznek ugyancsak erősen koncentrálnom kellett írás közben ahhoz, hogy ki ne 
zuhanjak a magam választotta „matematikusi” szerepből, ami persze nyilván nem óvott meg attól, hogy ez a 
sajnálatos eset olykor be ne következzék. (Ezt abból sejtem, hogy minden újraolvasás után akad mit javítanom 
szép számmal.) Mindazonáltal ettől az egy szemléltető példától eltekintve minden igyekezetem azon lesz, 
hogy a matematikai illemszabályokat betartsam és a valószínűségi változót annak felvett értékeitől jelölésben 
is megkülönböztessem. Egy ponton azonban mindenképpen elárulkozik, hogy nem szakmabéli, hanem csak 
amolyan „estin képzett” műkedvelő vagyok, ti. vonakodom attól, hogy a valószínűség-számítást – igazi 
matematikus módjára – egybe írjam. 
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(#5) A magkémia/magfizika területéről ismerős példaként kínálkozik a mediánra valamely 
radionuklid vagy gerjesztett állapot T1/2 felezési ideje. (Lásd az exponenciális eloszlásról szóló 
3.4.1. alfejezetet, valamint az 1. ábra jobb oldali grafikonjait.) 

Statisztikai minták esetében a medián a nagyság szerint rendezett minta középső elemét 
(páratlan számú minta), ill. a két középső elem átlagát jelenti (páros számú minta). 

 

1. ÁBRA. Egy szimmetrikus (normális, balra) és egy aszimmetrikus (exponenciális, jobbra) folytonos 
eloszlás néhány jellemző paraméterének szemléltetése a sűrűségfüggvény (fent) és az eloszlásfüggvény 
(lent) segítségével. A sűrűségfüggvény alatti árnyékolt terület a teljes görbe alatti területek 10-10%-át 

teszik ki a 10 percentilis (X10%) jelentésének, ill. a sűrűségfüggvény és az eloszlásfüggvény közötti 
kapcsolatnak megfelelően, melyet az (5) egyenlet fejez ki. Vegyük észre, hogy aszimmetrikus 

eloszlások esetén a középérték körüli „+” és „” hibaintervallumok, melyeket kvantilis/percentilis 
segítségével adunk meg, különbözni fognak egymástól. Szimmetrikus eloszlások esetében viszont a 

középérték becslése (ha azt X egyetlen megfigyelt értéke alapján kaptuk) mindig xx alakban adható 
meg, akárhogyan határozzuk is meg a x hibát (pl. megadhatjuk 5% és 95% percentilisként is, de a 

szokásos módon azonosíthatjuk a 2 értékével is). Legtöbben a mért vagy számolt eredmények hibáját 
a „” konvenció szerint adják meg, tekintet nélkül a hibaeloszlás tényleges szimmetriájára. 

Módusz. Az m módusz a sűrűségfüggvény, ill. a súlyfüggvény lokális 
maximumhelyét/helyeit jelenti. Fizikában és kémiában elterjedt a szemléletes legvalószínűbb 
érték elnevezés is ugyanerre a fogalomra. (Diszkrét eloszlások esetében természetesen csak a 
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spektrumpontokat vesszük figyelembe a maximumkeresés során.) Ha csak egy módusz van, 
akkor az eloszlás unimodális, ha kettő, akkor bimodális stb. 

A centrális jellemzők kapcsolata. A várható érték létezése az azt definiáló szumma, ill. 
integrál konvergenciáján múlik. Ha nincs várható érték, akkor a többi centrális jellemző afféle 
várhatóérték-pótlóként is felfogható az unimodális eloszlások esetében. (Bimodális eloszlások 
esetében a módusz többet elárul az eloszlásról, mint a várható érték, tehát még hasznosabb is.) 

Szimmetrikus unimodális eloszlások esetén a centrális jellemzők egybeesnek az eloszlás 
c szimmetria-középpontjával: 

 cmX  2/1   (12) 

Aszimmetrikus unimodális eloszlások esetében (l. az 1. ábrát) a következő közelítő 
„szabályra” szokás hivatkozni: A medián kb. 2:1 arányban osztja fel a módusz és a várható 
érték közötti szakaszt, azaz 

 1:2)(:)( 2/12/1  XmX    (13) 

1.2. Függvények várható értéke, generátorfüggvény 

Az eszméletlen statisztikus tétele9 (Goodman 1988). Az Y=g(X) transzformációval nyert 
valószínűségi változó várható értéke a fentiekkel teljesen analóg módon számítható a diszkrét, 
ill. a folytonos esetben: 

   



i

ii pxgXgE )()( ,    ill.      




 xxfxgXgE d)()()(   (14) 

A fenti egyenlet speciális alkalmazásai a momentumok. Az eloszlás n-edik momentuma 
a következő: 

  n
n XEM    (15) 

Speciálisan az első momentum a várható értéket szolgáltatja: 

    XEM1  (16) 

A fizikusok számos „effektív közepet” használnak kísérleti eloszlások jellemzésére. Ezek 
egyike a négyzetes közép, azaz a második momentum négyzetgyöke:  

  2
2középnégyzetes XEM   (17) 

Az effektív közép általános definícióját a következő formula adja: 

    XgEg 1középeffektív   (18) 

ahol g-1 a g függvény inverze.  
A harmonikus közép ugyancsak az effektív közepek családjába tartozik: 

                                                           
 

9 Az eredeti elnevezés – Law of the Unconscious Statistician – tulajdonképpen arra utal, hogy a statisztikusok 
ösztönösen is ehhez a formulához nyúlnak, akár bizonyítható a létjogosultsága, akár nem. Én mégis inkább az 
unconscious szó másik (tulajdonképpen itt nem éppen megfelelő) megfelelőjét választottam, mert az 
viccesebben hangzik. Tudomásom szerint az „elkeresztelés” jogszerű volt, mert a magyar szakirodalomban 
sehogyan sem nevezik ezt a tételt. (Ugyanakkor az angol elnevezés eléggé elterjedt.) 
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    11közép harmonikus
 XE  (19) 

(#6) Nem tartozik ugyan szorosan a tárgyhoz (sőt talán sehogyan sem), de megjegyzem, 
hogy a két tömegpontból (m1 és m2) álló rendszer redukált tömege – tehát mr=m1m2/(m1+m2) 
– éppen fele a harmonikus közepüknek, amiről igen könnyen meggyőződhetünk, ha az egyes 
tömegekhez ugyanazt a pi=1/2 súlyt használjuk, amikor az adatokat behelyettesítjük az (1) 
egyenletbe. A kettővel való osztás miatt a redukált tömeg rászolgál a nevére, amennyiben az 
értéke kisebb az egyes tömegpontok tömegénél. Másrészt viszont a harmonikus közép maga 
mindig m1 és m2 közé esik, ahogy az el is várható bármiféle középtől. (Lásd az 5.4. alfejezetet 
is.) 

Generátorfüggvény. A generátorfüggvényt egész értékű diszkrét eloszlásokra 
értelmezik, melyek a 0, 1, 2, … értékeket p0, p1, p2, … valószínűséggel veszik fel. Ekkor X 
generátorfüggvénye az sX exponenciális függvény várható értéke: 

   





0

)(
k

k
k

X spsEsG   (20) 

Az eloszlás normált voltából következik, hogy G(1)=1. 
A generátorfüggvény ugyanúgy meghatározza az eloszlást, mint a súlyfüggvény. Pl. X 

várható értéke és varianciája (l. később) a következő módon számítható ki a deriváltból: 

 )1(')( GXE   ,    ill.    )1()1(")(2   GXD   (21) 

Karakterisztikus függvény. Folytonos eloszlások karakterisztikus függvénye az eiuX 
komplex exponenciális függvény (i2=-1) várható értéke (más szóval az f sűrűségfüggvény 
Fourier-transzformáltja) : 

   




 xxfEu uxuX d)(ee)( ii   (22) 

Az eloszlás normált voltából következik, hogy (0)=1. 
A karakterisztikus függvény ugyanúgy meghatározza az eloszlást, mint a sűrűségfüggvény. 

Pl. X várható értéke és varianciája a következő módon számítható ki a deriváltból: 

 )0('
i

1
)(  XE ,    ill.    22 )0(")(  XD   (23) 

A karakterisztikus függvény és a generátorfüggvény közös tulajdonsága (Korn és Korn 
1975), hogy mindkettő olyan T transzformációnak felel meg a maga érvényességi területén, 
melyre igaz, hogy ha X és Y független valószínűségi változók fX és fY sűrűségfüggvénnyel (ill. 
súlyfüggvénnyel), fX+Y pedig az X+Y összeg sűrűségfüggvénye (ill. súlyfüggvénye), akkor  

 )()()( YXYX fTfTfT    (24) 

A fenti tulajdonságból adódnak azok az addíciós tételek, amelyeket több konkrét eloszlás 
esetében megemlítek majd, továbbá ez az alapja az ún. dekonvolúciónak is. 

1.3. Eloszlások „szóródására” jellemző paraméterek 

Variancia/szórásnégyzet. Az eloszlások szóródására/terjedelmére jellemző paraméterek 
közül a variancia (ill. az ebből származtatott szórás) jelenti a standardot. Ha ez létezik, akkor 
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többnyire ezt (ill. a szórást) szokás megadni. Jelölése 2, ill. ha hangsúlyozni akarjuk, hogy az 
X valószínűségi változó varianciájáról van szó, akkor D2(X), esetleg Var(X), ill. 2

X. Az X 
varianciája/szórásnégyzete: 

     2
2

22 )(   MXEXD   (25) 

ahol  2
2 XEM  , az X második momentuma. 

Standard deviáció/szórás. Az X standard deviációja/szórása: 

    XDXD 2   (26) 

Egyéb jelölések: , ill. X. 
A relatív szórás (relatív hiba) a szórás és a várható érték hányadosa: 

 

 rel   (27) 

Abszolút közepes eltérés. Az X abszolút közepes (közepes abszolút) eltérése -től: 

  ||)(D Abs  XEX   (28) 

Ha a várható érték létezik, akkor ez is. (A szórás nem mindig létezik, még ha van is várható 
érték.) 

Kvantilis/percentilis terjedelem. Ez a fajta „mérce” akkor is működik, ha nincs várható 
érték.  

A kvantilis/percentilis azt a helyet jelenti az x tengelyen, ahol az eloszlásfüggvény egy 
megadott hányadot/százalékot ér el a maximumhoz képest (1, ill. 100%). 

A kvantilis/percentilis segítségével úgy lehet behatárolni az eloszlást, hogy megmondjuk, 
milyen távol esik egymástól az x tengelyen az a két Xp, ill. X1-p pont, amelyik alá, ill. fölé 
várhatóan csak p-p hányada (100p-100p százaléka) fog esni a megfigyelt értékeknek. Például 
a 10-90 percentilis terjedelem: X0,9-X0,1, ahol X0,1 és X0,9 a 10, ill. a 90 percentilis.  

A kvartilis terjedelem az alsó és a felső kvartilis X3/4-X1/4 távolságával jellemzi a 
„szóródást”. (Az alsó, középső és felső kvartilis rendre a 25, 50 és 75 percentilist jelenti.) 

A medián – a fenti terminológia szerint – akár középső kvartilisnak (X2/4), akár 50 
percentilisnek (X0,5) is felfogható. 

Félértékszélesség/FWHM. Unimodális (folytonos) eloszlások „szóródását” szokták ezzel 
jellemezni olykor. A kifejezés a sűrűségfüggvény (csúcs) szélességét jellemzi ott, ahol a 
magassága fele a maximálisnak. Innen a rövidítés: full width at half maximum.  

A relatív szélesség a várható értékhez viszonyított félértékszélesség: FWHMrel=FWHM/. 

1.4. Várható érték és variancia becslése 

A várható érték becslése. A várható érték becslésére az átlag (mintaközép, számtani 
közép) szolgál: 

 



n

k
kX

n
X

1

1̂   (29) 

ahol a „ ̂ ” olvasata: „ becsült értéke”. A fenti becslés (45) szerint torzítatlan, azaz: 

   XE   (30) 
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(#7) Amint azt korábban már megjegyeztem, a fizikusok olykor a várható érték jelölésére 
használják a vízszintes felülvonást, én azonban ezt a jelölést kizárólag az átlag részére tartom 
fenn.  

A várhatóérték-becslés bizonytalansága a (47) egyenlet szerint: 

     222 11 
n

XD
n

XD  ,    ill.         
n

XD
n

XD
11

   (31) 

azaz kétszer akkora pontossághoz négyszer annyi, háromszor akkorához pedig kilencszer 
annyi adatot kell átlagolnunk (l. a 3. ábrát). 

A variancia becslése. A variancia becslésére a korrigált empirikus 
szórásnégyzet/mintavariancia szolgál: 

  


 



n

k
k XX

n
s

1

222

1

1̂   (32) 

A fenti becslés kissé meghökkentő alakú (hiszen „elrontott” átlagról van szó). A formula 
használatát az indokolja, hogy az így kapott becslés torzítatlan, azaz: 

   22
sE   (33) 

Ez a becslés n/(n-1) arányban tér el a korrigálatlan formulával kapottól. Ez kis minta 
esetében számíthat valamit, bár kis mintából nem igazán ildomos varianciát számolni. 

Ha a  várható érték pontosan ismert, akkor kis mintákra is a „logikusabb”:  

  



n

k
kX

n
s

1

222 1
ˆ    (34) 

korrigálatlan formula adja a variancia torzítatlan becslését (úgy, ahogy azt józan paraszti 
ésszel gondolnánk). Az s2 elnevezése empirikus szórásnégyzet. 

A standard deviáció becslése bármelyik esetben: 

 2ˆˆ     (35) 

Súlyozott átlag. Fizikai stb. mérések esetén előfordul, hogy ugyanazt a fizikai 
mennyiséget más-más módszerekkel más-más pontossággal határozzák meg. Ha mindegyik 
mérés hibaeloszlása normális, akkor a várható érték maximum likelihood becslését az 
alábbi súlyozott átlag adja (Orear 1987): 

 







 n

k k

n

k
k

k

X

1
2

1
2

1

1

ˆ



   (36) 

A fenti várhatóérték-becslés varianciája (Leo 1987): 

  



 n

k k

D

1
2

2

1
1

ˆ



   (37) 
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Könnyen ellenőrizhető, hogy ha az egyes Xk-k hibái azonosak (egyazon mérési sorozatban, 
egyazon k hibával mértük őket), akkor a (36) egyenlet a közönséges várhatóérték-becslés 
(29) formuláját szolgáltatja a (31) szerinti bizonytalansággal. 

1.5. Eloszlások közti „összefüggőség” jellemzése 

Az alábbiakban az 1-es index az X valószínűségi változóra utal, a 2-es pedig az Y-ra.  
Az X és az Y valószínűségi változók függetlensége azt jelenti, hogy közös 

eloszlásfüggvényük az egyes eloszlásfüggvények szorzataként áll elő: 

      yFxFyxF 21,    (38) 

Független folytonos eloszlások esetében a közös sűrűségfüggvény ugyancsak az egyes 
sűrűségfüggvények szorzataként adódik: 

      yfxfyxf 21,    (39) 

Az X és az Y valószínűségi változó kovarianciája: 

 212112 )()))(((),(Cov   XYEYXEYX   (40) 

Az X és az Y valószínűségi változó korrelációs együtthatója 
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12 )()(

),(Cov
),(


 

YDXD

YX
YXR   (41) 

A korrelációs együttható a -1,+1 intervallumba eső szám. 
Ha X és Y független, akkor korrelálatlan is, azaz: 

 012    (42) 

Ha X és Y lineáris kapcsolatban áll egymással, akkor  

 112    (43) 

tehát a korreláció maximális. Egészen pontosan, ha Y=aX+b, akkor: 

 








0ha1

0ha1
12 a

a
   (44) 

Ennek alapján azt hihetnénk, hogy ha X és Y között szoros összefüggés létezik (pl. Y 
függvénye X-nek), akkor a két változó feltétlenül korrelálni fog. Ezzel szemben az igazság az, 
hogy ki lehet találni olyan eloszlást és olyan szoros (de nem lineáris) összefüggést X és Y közt, 
mely esetén X és Y korrelálatlannak bizonyul. 

A fentiek alapján tehát csak annyit mondhatunk biztosan, hogy ha X és Y korrelál, akkor 
nem lehet független. 
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2. VÁLTOZÓK ÖSSZEGE ÉS SZORZATA, HIBATERJEDÉS  
Ez a rész a valószínűségi változók „algebráját” tekinti át elsősorban a hibaterjedés 

szempontjából, de itt kapott helyet az összegekkel kapcsolatos konvolúció és a gyakran 
idézett centrális határeloszlás-tétel is. Néhány sort fenntartottam a véletlen tagszámú 
összegek számára is, amelyek elő-előfordulnak a nukleáris alkalmazásokban. 

2.1. Lineáris kifejezések várható értéke és varianciája 

Valószínűségi változók összegének várható értéke. Tetszőleges valószínűségi 
változókra és a és bk konstansokra áll, hogy: 

 












n

k
kk

n

k
kk baXbaE

11

   (45) 

Ebből kiolvasható, hogy:  
Konstans várható értéke: ............ aaE )(  
Eltolás általában:........................... )()( XEaXaE   
Nyújtás/zsugorítás általában: ...... )()( XEbbXE   
Összeadás/kivonás általában:....... )()()( YEXEYXE   
Valószínűségi változók összegének varianciája. Tetszőleges valószínűségi változókra 

teljesül a következő formula: 

 ),(Cov2)()()( 222 YXYDXDYXD    (46) 

Független valószínűségi változók esetén a kovariancia nulla, ezért a következő formula 
írható fel több változóra: 
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k
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1

2   (47) 

Ebből kiolvasható, hogy:  
Konstans szórása: ........................   0aD  

Eltolás általában:...........................    XDXaD   

Nyújtás/zsugorítás általában:.......    XDbbXD   

Összeadás/kivonás függetlenség esetén:      YDXDYXD 222   
Vegyük észre, hogy a variancia kivonás esetében is összegződik, azaz a hiba ilyenkor is 

halmozódik, nem pedig csökken.  
Standardizált. A standardizálás az eltolás és a nyújtás/zsugorítás speciális alkalmazása: 

 
 

  






X

XD

XEX
Y   (48) 

A fentiek szerint a kapott Y-nak – az X standardizáltjának – 0 a várható értéke és 1 a 
szórása (továbbá 1 a varianciája is).  

A standardizálás többnyire kivezet X eloszláscsaládjából (pl. ha X Poisson-eloszlású, 
akkor Y semmi esetre sem az), de ha X történetesen N(, 2) normális eloszlású, akkor Y 
standard normális – azaz N(0, 1) – eloszlású lesz. Például az 1. ábra bal panelje a 
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standardizálás segítségével egyszerre tudja szemléltetni az összes egydimenziós normális 
eloszlást. Minthogy a standardizálás eltolja az eredeti eloszlást úgy, hogy a várható értéke 0 
legyen, az ábra jobb paneljén látható exponenciális eloszlásra alkalmazott standardizálás olyan 
eltolt exponenciálishoz vezetne, melyet már nem tekintünk exponenciális eloszlásnak. (Az 
exponenciális eloszlás ugyanis amolyan “röghöz kötött” eloszlásfajta, melynek módusza 
definíciószerűen t = 0-nál van.) 

 

2.2. A centrális határeloszlás-tétel 

Legyen X tetszőleges valószínűségi változó, melynek létezik várható értéke () és szórása 
(). Legyenek az Xi-k az X egymástól független megfigyeléseivel kapcsolatos (nyilván 
független és egyforma eloszlású) valószínűségi változók (n db.). Ekkor ezek X  átlaga 
(mintaátlag) aszimptotikusan N(, 2/n) normális eloszlású valószínűségi változó. 

A centrális határeloszlás-tételnek az a gyakorlati tartalma, hogy ha egy mennyiség 
„valódi értékére” mért adatok átlagolása útján próbálunk következtetni, akkor „normális 
dolog” az átlag szórását normális eloszlásúnak feltételezni, akármilyen is a mért adatok 
tényleges eloszlása – feltéve, hogy az átlagolásnak egyáltalán értelme van, azaz feltéve, hogy 
létezik várható érték.  

Vegyük észre, hogy ez a tétel az egyik legfontosabb eloszlássá teszi a normális eloszlást. 
Másfelől az a tény, hogy a normális eloszlásról sokat tudunk, igen praktikus dologgá teszi a 
centrális határeloszlás-tételt, ti., ha az érvényesül, igen könnyű eldönteni, mekkora eltérések 
milyen valószínűséggel fordulhatnak elő a várható értéktől (l. 2. ábra). 

 

2. ÁBRA. A normális eloszlás tulajdonságai jól ismertek. Ha okunk van feltételezni (pl. a centrális 
határeloszlás-tétel alapján), hogy egy eloszlás normális (vagy Gauss-féle, ahogy gyakran nevezik), 

akkor előre megmondhatjuk, hogy az adatok ~68%-ának a  ± σ határok közé kell esnie, ahol a 
 várható értéket a (29) egyenlet alapján becsülhetjük meg, a σ szórást pedig pl. a (32) egyenletből. Azt 
is látjuk, hogy az adatok ~95,5%-a a  ± 2σ intervallumba esik, és kevesebb, mint 0,3% fog várhatóan 

a  ± 3σ határokon kívülre esni. 
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Amint a 3. ábra szövegéből kiderül, a centrális határeloszlás-tételt nemcsak átlagra, hanem 
összegre is ki lehet mondani, s ráadásul jóval gyengébb feltételekkel is, mint amit itt 
megadtam. 

A centrális határeloszlás-tétel n-tagú összegekre kimondva pl. a következő módon 
fogalmazható meg: A fenti feltételek mellett, a n(X1+X2+…+Xn) összeg aszimptotikusan 
N(n, n2) normális valószínűségi változót állít elő. 

 

 

3. ÁBRA. A fenti ábrasor négy fej vagy írás dobássor – négy Bernoulli-kísérletsorozat – 
kimeneteleinek eloszlását mutatja (mind a négy binomiális eloszlás – l. később). A fej/írás 

valószínűségét q = p = 0,5-nek vettem, s a dobássor hossza (n = 1, 4, 16, 64) mindig négyszereződik. 
Az ábra több dolgot demonstrál egyszerre. (1) Centrális határeloszlás-tétel: Elég sok független, 
egyforma eloszlású valószínűségi változó összege (ti. a dobott írások x száma) ~normális eloszlást 
követ. (2) A binomiális eloszlás elég nagy n-re jól közelíthető normális eloszlással. (3) Négyszer 

annyi adat átlaga kétszer olyan pontos a bal felső grafikon szerint, melyen jól látszik a másik három 
grafikonról átmásolt 2σn nyilak feleződése. Az átlag úgy jön ide, hogy a 0 és 1 közé eső x/n hányados n 

db. 0 vagy 1 értékű Bernoulli-változó (l. később) átlagaként is értelmezhető. (4) Nagy számok 
törvénye: Az n növekedésével a binomiális eloszlás egyre keskenyebb lesz, ami garantálja, hogy a 

relatív gyakoriságok n   esetén tökéletesen reprezentálják a p = 0,5 valószínűséget. (Vegyük észre, 
hogy az x/n hányados nemcsak a Bernoulli-változó átlagértékét, hanem a fej relatív gyakoriságát is 

jelenti egy-egy konkrét dobássorozatban.) 
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2.3. Konvolúció és dekonvolúció 

A konvolúció10 és a független valószínűségi változók összege. Ha X és Y független 
(folytonos) valószínűségi változók fX és fY sűrűségfüggvénnyel, ill. FX és FY 
eloszlásfüggvénnyel, akkor a Z=X+Y valószínűségi változó fX+Y sűrűségfüggvényét, ill. FX+Y 
eloszlásfüggvényét fX és fY, ill. FX és FY konvolúciója adja meg: 

 uufuzfzffzf YXYXYX d)()()()( 



    (49) 

 uufuzFuFuzFzFFzF YXYXYXYX d)()()(d)()()( 







    (50) 

Az fX+Y -t meghatározó integrál neve a sűrűségfüggvények konvolúciója, az FX+Y-t 
meghatározóé pedig röviden az eloszlások konvolúciója. (Az utóbbi kiszámítható akkor is, ha 
X diszkrét, véges sok spektrumponttal. Ha az eloszlás folytonos, akkor már csak egy deriválás 
kell, hogy a sűrűségfüggvényt is megkapjuk.) A konvolúcióképzés kommutatív művelet, 
akárcsak az összeadás. Ha az eloszlások olyanok, hogy fi(u)=0, ha uai, akkor: 

 uufuzfzff
az

a

d)()()(
1

2

2121 


   (51) 

Ha tehát speciálisan a1= a2=0, akkor az integrálás 0 és z között történik. 
(#8) Egyenletes eloszlás: U(a, b). A következő eloszlásoknál szó lesz véletlen számok 

szimulációjáról is egyenletes eloszlású véletlen számok segítségével. Ilyenkor mindig az 
egyenletes eloszlás (kvázi)folytonos verziójára kell gondolni, melyet téglalap alakú 
sűrűségfüggvény jellemez az a és b határok között. Pontosabban, az U(a, b) egyenletes 
eloszlás sűrűségfüggvénye f(x) = 1/(b-a) az (a, b) intervallumban, míg másutt f(x) = 0. A 
várható érték  = (a+b)/2, a variancia pedig 2 = (b-a)2/12. Az U(0,1) egyenletes eloszlás 
sűrűségfüggvényét a 4. ábra mutatja. 

Dekonvolúció. A karakterisztikus függvény (azaz a Fourier-transzformáció) említett 
tulajdonságát kihasználva elvileg egyszerű recept kínálkozik az egyik komponens kifejezésére 
– más szóval a dekonvolúcióra – egy konvolúció jellegű (sűrűség)függvényből. Tudniillik: 

 )()()()( YXYXYX fffff     (52) 

Emiatt pl. az X sűrűségfüggvénye így fejezhető ki az inverz transzformáció segítségével: 

 






 
 

)(

)(1

Y

YX
X f

ff
f


   (53) 

(#9) A konvolúció/dekonvolúció jelentősége túlmutat a valószínűség-számításon, ti. a 
nukleáris spektrumok egy része konvolúció alakú integrállal írható le. Pl. a transzmissziós 
Mössbauer-spektrum olyan két függvény konvolúciójaként adódik, amelyek egyike a 
sugárforrásra, míg a másika az abszorberre (mintára) jellemző. Az utóbbi paraméterként 
tartalmazza a spektroszkópust érdeklő valamennyi mennyiséget, ezért a spektrumkiértékelés 
bizonyos módszerei a dekonvolúció kiszámítását is magukban foglalják. 

                                                           
 

10 A konvolúciót gyakran a faltung néven illetik, főleg a mérnökök. 
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4. ÁBRA. Ez az ábra az U(0,1) folytonos egyenletes eloszlás négyszögletes sűrűségfüggvényét, 
valamint saját magával alkotott konvolúcióit mutatja. Az U(0,1) (pszeudo) véletlen számok generálása 
sok “tudományos” zsebszámológép standard szolgáltatása. Az U*U konvolúcióhatvány két ilyen szám 

összegének az eloszlása. Hasonlóképpen, ha három ilyen véletlen számot adunk össze, az összeg 
eloszlása U*U*U lesz. A példa jól szemlélteti, milyen gyorsan tetten érhető a centrális határeloszlás-

tétel még egy ilyen eloszlás esetében is, mely esetén a sűrűségfüggvény alakja távol áll a harang 
alaktól. Érdemes megjegyezni, hogy U*U*U sűrűségfüggvénye egyszerű paraboladarabokból áll 

ugyan, de már így is nagyon hasonlít ahhoz a normális eloszláshoz, mely ugyanakkora várható értékkel 
és varianciával rendelkezik. 

2.4. Véletlen tagszámú összegek 

A véletlen tagszámú összegek problémája rendszerint a következő burkolt formában merül 
fel a gyakorlatban, így pl. a részecskedetektálás számos részfolyamata kapcsán:  

Adva van kb. N darab holmi, melyek egyenként kb. X értékűek 
(súlyúak/hosszúságúak/darabból állnak). Az egész együtt nyilván kb. NX értéket 
(súlyt/hosszúságot/darabot) tesz ki. Kérdés: mekkora a hibája a kapott szorzatnak? 

A választ a következő tétel (Feller 1978, Korn és Korn 1975) alapján kaphatjuk meg. A 
tétel segítségével könnyen meg lehet oldani azokat a gyakorlati problémákat is, melyekre a 
későbbiekben Bernoulli-szűrés11 néven hivatkozom majd.  

Legyen X1, X2, … XN egyforma eloszlású, független, egész értékű valószínűségi változók 
sorozata. Legyen N maga is egész értékű valószínűségi változó, mely független a többitől. 
Legyen N=X1+X2+…+XN. Legyen GX(s) az X-ek (közös) generátorfüggvénye, GN (s) az N 
generátorfüggvénye, G(s) pedig a N összegé. Ekkor: 

  )()( sGGsG XNΣ    (54) 

                                                           
 

11 Azt, amit itt Bernoulli-szűrésnek nevezek, az angol szakirodalom Bernoulli sampling néven említi, amit leginkább Bernoulli-féle 
mintavételezésnek lehetne fordítani. Minthogy a magyar szakkifejezést nem ismerem, maradtam ennél a szemléletes elnevezésnél.  
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Az összetett függvények deriválási szabályát alkalmazva a (21) egyenletekből könnyen 
kiszámítható az összeg várható értéke és varianciája: 

 XNΣ   ,    ill.    2222
XNNXΣ     (55) 

Ebből az összeg relatív szórásának négyzete:  

 
222
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  (56) 

Ez az aszimmetrikus eredmény azt fejezi ki, hogy ha a (várható) tagszám elég nagy, 
akkor az összeg varianciáját lényegében a tagok számának varianciája határozza meg, az már 
kevésbé érdekes, hogy az egyes tagok mennyire szórnak (feltéve, hogy a várható értékük 
pozitív). Az eredményt érdemes összevetni a szorzatokra vonatkozó (61) hibaterjedési 
formulával. 

2.5. A hibaterjedés általános közelítő formulái 

Tetszőleges valószínűségi változók esetén az ezekből számított f(X1, X2,…Xn) formula 
hibájára a következő közelítő összefüggést kapjuk: 
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 (57) 

Ha a valószínűségi változók függetlenek, akkor a kovarianciákat tartalmazó második 
összeg kiesik, azaz: 
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  (58) 

Az μx   index azt jelenti, hogy a deriváltakat a változók várható, ill. „beállítani 
szándékozott” értékénél kell kiszámítani. 

A fenti képletek az f(X1, X2,…Xn) függvény differenciáljából – tehát a függvény lineáris 
közelítéséből – származnak. Emiatt gyakorlatilag teljesen általánosan használhatók ugyan 
folytonos változókra, de csak viszonylag kis hibák esetében adnak jó közelítést. Ezzel 
szemben az összegre kapott szórási formulák egzaktak. 

2.6. Független valószínűségi változók szorzatára/hányadosára vonatkozó 
képletek 

A várható értékre egzakt módon teljesül, hogy: 
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EYEXE

Z

YX
E

1
  (59) 

Ha D2(Z)/E3(Z) elég kicsi, akkor az 1/Z kifejezés E(Z) körüli sorfejtéséből közelítőleg azt 
kapjuk, hogy: 
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   (60) 

A szórásra a következő közelítés nyerhető a megfelelő hibaterjedési formulából: 
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  (61) 

Szorzásnál és osztásnál tehát a relatív szórások (hibák) négyzetei adódnak össze a 
varianciák helyett. Vegyük észre, hogy az osztásnál is összeadás szerepel a hibaformulában. 

A véletlen tagszámú összegeknél láttuk, hogy ott az (56) egyenlet szerint más eredmény 
adódott a szorzat relatív hibájára, ami világossá teszi a fenti formula korlátolt 
alkalmazhatóságát. Szorzatok esetében tehát érdemes meggondolni, nem véletlen tagszámú 
összeg van-e a háttérben. Ez természetesen csak akkor fordulhat elő, ha az egyik tényező 
nevezetlen (egész) szám.  
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3. NEVEZETES ELOSZLÁSOK 
A következő oldalakon sorra veszem mindazokat az eloszlásokat, amelyek szerepet 

játszanak a nukleáris mérésekben. A diszkrét eloszlásokkal kezdem, majd a folytonos 
eloszlások következnek a sorban. 

3.1. Bernoulli-eloszlás: B(1, p) 

Súlyfüggvény: ............








0ha

1ha
);(

xq

xp
pxXP  ahol: q=1-p 

Generátorfüggvény:.. psqsG )(  

Várható érték:p Módusz:.............







qp

qp

ha0

ha1
 

Variancia: .......pq Relatív szórás: ..
p

q
 

Interpretáció. Adva van egy kétesélyes játék, mint a „fej vagy írás”. A kísérlet során az 
egyik kimenetel (pl. a „fej”) bekövetkezését „siker”-nek, a másikat „kudarc”-nak tekintjük. 
Tegyük fel, hogy a „siker” p, a „kudarc” pedig q = 1 - p valószínűséggel következik be. A 
Bernoulli-eloszlású X valószínűségi változót a következő módon definiáljuk az iménti 
eseménytér felett:  

 X(„siker”)  1,      ill.      X(„kudarc”)  0  (62) 

 

5. ÁBRA. A Bernoulli-eloszlás három alaptípusa q (kudarc0) és p (siker1) aránya szerint 
osztályozva. Bármelyik típusra alapozott Bernoulli-kísérletsorozat binomiális eloszlást eredményez (l. 

3. ábra), de csak a harmadik vezet Poisson-eloszláshoz. A radioaktív bomlás rendszerint az utóbbi 
kategóriához tartozik. 
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(#10) Az ilyen kétesélyes játék egymástól független n-szeri megismétlésével kapcsolatos 
kísérletsorozatot Bernoulli-kísérletsorozatnak hívják. 

(#11) Nukleáris módszerekről lévén szó, egy másik kétesélyes játék is ajánlkozik példa 
gyanánt, ti. egy radioaktív mag p valószínűségű elbomlása, ill. q=1-p valószínűségű 
„túlélése” a megfigyelés ideje alatt. (A szereposztásban benne van az, hogy nyilván a bomlást 
akarjuk megfigyelni, azaz a „siker”-t a megfigyelő szempontjából kell érteni, nem az 
objektumként szereplő atommagéból.) 

(#12) B(1, p) Bernoulli-eloszlású véletlen számokat igen könnyen előállíthatunk a (0, 1) 
intervallumban egyenletes eloszlású U(0, 1) véletlen számok segítségével. (Ilyen véletlen 
számokat generálnak általában az ún. „tudományos” kalkulátorok.) Az algoritmus kézenfekvő: 
X=1, ha az egyenletes véletlen szám p-nél kisebbnek adódik, egyébként pedig X=0-t 
választunk. 
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3.2. Binomiális eloszlás: B(n, p) 

Súlyfüggvény: ........ ),1,0(),;( nxqp
x

n
pnxXP xnx 








   q=1-p 

Generátorfüggvény: npsqsG )()(   

Várható érték: np ...........Módusz: 

 















egésznemha

egészhaés
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p
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Variancia: .... qnpq   Relatív szórás:  
pn

qq



 

Interpretáció. Tekintsünk egy kétesélyes játékot, mint az imént. Végezzük el n-szer 
(egymástól függetlenül) a játékkal kapcsolatos kísérletet (pl. a pénzfeldobást). Jelölje X1, 
X2,… Xn az egyes kísérletekhez rendelt független Bernoulli-változókat. Az összegzéssel kapott 
X = X1 +…+ Xn valószínűségi változó B(n, p) eloszlású lesz. 

(#13) Vegyük észre, hogy X a sikeres kimenetelek számát adja meg az n elemű Bernoulli-
kísérletsorozatban. Vegyük észre azt is, hogy az interpretáció igazolja a Bernoulli-eloszlás 
esetében a B(1, p) jelölés jogosultságát. 

(#14) A fenti megjegyzés alapján kézenfekvő recept kínálkozik B(N, p) binomiális 
eloszlású véletlen számok szimulálására, ha van egy U(0, 1) egyenletes eloszlású 
véletlenszám-generátorunk. Mindössze annyi a dolgunk, hogy N darab B(1, p) Bernoulli-
eloszlású véletlen számot generálunk a (#12) megjegyzés szerint, majd ezeket összeadjuk. Az 
N darab Bernoulli-féle véletlen szám összege ugyanis nyilvánvalóan B(N, p) eloszlású lesz. 

(#15) A fej vagy írás játékot lehet egyetlen érme n-szeri feldobásával vagy n db. érme 
egyszeri feldobásával is játszani. Ha a kérdés mindössze annyi, hogy mekkora valószínűséggel 
dobunk pontosan x db. fejet, akkor a két játék egyenértékű, és a választ a B(n, p) eloszlás 
súlyfüggvénye adja. (A szimmetriából következik, hogy a szereposztás megváltoztatásával 
hasonló formulát kapunk az írások számára is.) 

(#16) A (#11) megjegyzésből kiindulva, az „egyszerre dobásnak” megfeleltethetjük a 
következő játékot, ill. kérdést is: Adva van n db. egyforma radioaktív atommag, melyek 
bármelyike azonos p valószínűséggel bomlik el a megfigyelési idő alatt. Mi a valószínűsége 
annak, hogy a megfigyelési idő alatt pontosan x db. fog elbomlani közülük? A választ a 
B(n, p) eloszlás súlyfüggvénye szolgáltatja. Vagyis a bomlásszámok ingadozását a binomiális 
eloszlás írja le egy meghatározott radionuklid esetében. (A szimmetriából következik, hogy a 
szereposztás értelemszerű megváltoztatásával – p az életben maradás valószínűsége, x az 
életben maradt atomok száma – teljesen azonos formulát kapunk az életben maradt atomok 
számára is.) 

(#17) Legyen n most is a radioaktív atomok száma. Jelentse p egyetlen atom bomlási 
valószínűségét,  pedig annak a valószínűségét, hogy a bekövetkezett bomlást észlelni fogjuk 
a detektáló berendezéssel. Ekkor p annak a valószínűsége, hogy egy kiszemelt atom 
elbomlik, és a bomlást észleljük is. Mi a valószínűsége annak, hogy a megfigyelési idő alatt 
pontosan x db. atom bomlását detektáljuk? A választ a B(n, p) eloszlás súlyfüggvénye adja. 
Eszerint a bomlástól származó (nulla háttérrel mért) beütésszámok ingadozását a binomiális 
eloszlás írja le egy meghatározott radionuklid esetében. Erre az eredményre a binomiális 
eloszlás Bernoulli-szűrése néven fogunk hivatkozni, ti. a dolgot úgy is interpretálhatjuk, hogy 
van a bomlásszámoknak egy B(n, p) eloszlása. Az éppen bekövetkezett k számú bomláson 
B(1, ) szűrést hajtunk végre, azaz egyenként végigmegyünk rajtuk, és  valószínűséggel 
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elfogadjuk (detektálás), ill. 1- valószínűséggel elvetjük őket (elkerülik a detektálást). Kérdés: 
végül is hány bomlást észleltünk. Ha jobban belegondolunk, olyan Bernoulli-kísérletsorozat 
ez, ahol az elemszám véletlenszerűen változik. A választ tehát úgy kapjuk, hogy X darab 
független Bernoulli-változót összeadunk, ahol X maga is B(n, p) eloszlású valószínűségi 
változó. A véletlen tagszámú összegekre vonatkozó (54) formula alapján belátható, hogy ez 
az összeg – vagyis a ténylegesen észlelt bomlásszám, más szóval a beütésszám – B(n, p) 
eloszlású lesz, ahol p az atomok bomlási valószínűsége, <1 pedig a bomlás detektálási 
valószínűsége. 

(#18) Amint látjuk, nagy n-ekre, ill. -kre a módusz lényegében egyenlő a várható 
értékkel, vagyis a várható érték egyúttal a legvalószínűbb érték is a binomiális eloszlás 
esetében. Másrészt a relatív szórás rohamosan csökken n, ill.  növekedésével. Ez azt jelenti, 
hogy az eloszlás – a nagy számok törvényének engedelmeskedve – egyre inkább „ráhúzódik” 
a várható értékre (l. a 3. ábrát). Mindezek miatt, ha mérünk egy jó nagy bomlásszámot, akkor 
azt – jobb híján – a várható érték egy tűrhető becslésének is tekinthetjük. (Ez a megállapítás 
nem minden eloszlásra igaz.) Természetesen egy ilyen „egypontos” mérés esetén nem áll 
módunkban eldönteni, hogy a mért adat összhangban van-e azzal a feltételezéssel, hogy a 
berendezés kifogástalanul működött. 

 

6. ÁBRA. A binomiális eloszlás p értékétől függetlenül jól közelíthető N(np, npq) eloszlással, ha 
npq6. A bemutatott példában n mindössze 59, és npq is csak 10, a közelítés mégis egészen jó. 

3.2.1. Tulajdonságok 

Addíciós tétel. Ha X1 és X2 független valószínűségi változók B(n1, p), ill. B(n2, p) 
eloszlással, akkor az X = X1+X2 valószínűségi változó B(n1+n2, p) eloszlású lesz. 

(#19) A (#16) megjegyzés alatt szereplő példára visszatérve: a fenti tulajdonság azt jelenti, 
hogy ha van két kupac egyforma radioaktív atomunk, akkor nemcsak a külön-külön észlelt 
bomlásszámok/beütésszámok mutatnak binomiális eloszlást [n1p, ill. n2p várható értékkel, 
valamint n1pq, ill. n2pq varianciával], hanem az együttesen észlelt bomlásszámok, ill. 
beütésszámok is [(n1+n2)p várható értékkel, ill. (n1+n2)pq varianciával]. Egységnyi 
megfigyelési időt választva, az addíciós tétel az aktivitás additív tulajdonságát fejezi ki. 

Normális közelítés (Moivre–Laplace-tétel). Az eloszlás interpretációjából és a centrális 
határeloszlás-tételből következik, hogy a binomiális eloszlás elég nagy npq szorzat esetén 
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(npq  6 már megfelel) normális eloszlással közelíthető np várható értékkel és npq 
varianciával (l. a 3. és 6. ábrát): 

 ),(),( npqnpNpnB    (63) 

Poisson-közelítés. A binomiális eloszlás elég kis p és elég nagy n esetén (p  0,1 és n  20 
már jó)  = np paraméterű Poisson-eloszlással közelíthető (l. az 5. és 7. ábrát): 

 )(),( npΠpnB    (64) 

 

7. ÁBRA. A binomiális eloszlás egészen kis np esetén is jól közelíthető (np) Poisson-eloszlással, 
feltéve, hogy a „siker” valószínűsége kicsi (p0,1). Amint látjuk, p=0,1-re a közelítés egészen tűrhető, 

p=0,01-ra pedig (l. az 5. ábrát is) már szinte tökéletes. (A fenti ábrákon np=10.) 

(#20) Tekintsük a (#16)-(#17) megjegyzés alatt szereplő példát. Ha a megfigyelés ideje 
nagyon rövid a radionuklid felezési idejéhez képest (azaz p  1) és elég sok nuklidot 
vizsgálunk egyszerre, akkor a bomlásszámok/beütésszámok Poisson-eloszlásúnak 
tekinthetők, ami egyszerű receptet ad a szórás becslésére, hiszen: 

 Xs     (65) 

(#21) Az előző megjegyzés gondolatmenetét folytatva: ha a radionuklidok n száma elég 
nagy (ami rendszerint teljesül), akkor a bomlásszámok/beütésszámok eloszlása 
normálisnak tekinthető, vagyis várható ingadozásukat a normális eloszlásra vonatkozó 
„szórási szabályok” alapján becsülhetjük meg (l. a 3. táblázat adatait a 6. fejezetben). Az adott 
idő alatt megfigyelt Xi bomlásszámok/beütésszámok tehát várhatóan az alábbi 
gyakoriságokkal esnek a megadott „1”, „2”, ill. „3” hibaintervallumokba (feltéve, 
hogy a méréssorozat teljes időtartama rövid a radionuklid felezési idejéhez képest): 

%68:XX   %4,95:2 XX   %7,99:3 XX    (66) 



Nagy Sándor: Nukleáris mérések és berendezések sztochasztikája ln e

 

27 

3.3. Poisson-eloszlás: () 
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Interpretáció. Tekintsünk egy pillanatszerű „ritka” eseményt (pl. háttérimpulzus 
érkezését), mely véletlenszerűen ismétlődik meg az időben. Ilyen események 
bekövetkezésének X számát regisztráljuk egy bizonyos T megfigyelési idő alatt. Tegyük fel, 
hogy az eseményre, ill. a kísérletre teljesülnek az alábbi általános feltételek: 

1. A megfigyelés eredménye nem függ attól, hogy a T megfigyelési idő hol helyezkedik 
el az időtengelyen. 

2. Az esemény előfordulása független bármely két szeparált időintervallumban. 
Tegyük fel továbbá az alábbi „ritkasági” , ill. „időarányossági” feltétel teljesülését is 

igen rövid t << T időintervallumok esetén: 
3. Ha a T megfigyelési időt n db. t=T/n hosszúságú időintervallumra bontjuk, akkor 

elég nagy n-re igaz lesz, hogy az intervallumok többségéhez egyetlen „észlelés” sem 
kötődik, míg a maradékban pontosan egy észlelés lesz intervallumonként. 
Eseménytorlódásra, azaz egynél több esemény észlelésére nem kell számítanunk ezen a 
finom időskálán. 

4. A mondott finom időskálán az esemény (egyszeri) bekövetkezésének valószínűsége 
arányos az intervallum hosszával:  

 
n

t
T

Pp


 Δ
Δ

)1(   (67) 

A fentiek teljesülése esetén az X eseményszám () Poisson-eloszlású valószínűségi 
változó. 

(#22) A 4. feltételt jobban megérthetjük, ha a -re úgy tekintünk, mint a T megfigyelési 
idő alatt várható eseményszámra. (A jellemző paraméterek felsorolásánál látjuk, hogy ez az 
értelmezés csakugyan igazolódik.) A /n ezek szerint az egyetlen t „időcellára” eső közepes 
eseményszámot jelenti. Ha ez az eseményszám 1 alá esik (n miatt ez előbb-utóbb 
bekövetkezik, akármilyen nagy is ) – legyen mondjuk /n  k/m (k < m) –, akkor a 3. feltétel 
miatt ez jellemzően úgy valósul meg, hogy minden m cella közül átlagban k tartalmaz 
eseményt (egyetlen egyet), míg a többi üres. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a cella betöltési 
valószínűsége k/m ( /n), vagyis a 4. feltétel teljesül.  

(#23) Ezek a feltételek érvényesek, pl. a radioaktív háttérsugárzásra, ha a „kaszkád” 
jelenségétől és az ún. „pile-up”-tól eltekintünk, ill. eltekinthetünk. A meghatározott ideig 
gyűjtött háttérbeütésszámok tehát Poisson-eloszlást mutatnak. 

(#24) Amint látjuk, nagy -k esetén a módusz lényegében egyenlő a várható értékkel, 
vagyis a várható érték egyúttal a legvalószínűbb érték is a Poisson-eloszlás esetében. Másrészt 
a relatív szórás rohamosan csökken  növekedésével. Ez azt jelenti, hogy az eloszlás egyre 
inkább „ráhúzódik” a várható értékre. Ha tehát mérünk egy jó nagy háttérbeütésszámot, 
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akkor azt – jobb híján – a várható érték egy tűrhető becslésének is tekinthetjük, melynek 
négyzetgyöke a szórás becslésének fogadható el. Természetesen itt is elmondható, hogy az 
ilyen „egypontos” mérés esetében nem lehet eldönteni, hogy a detektáló berendezés 
kifogástalanul működött-e vagy sem. 

3.3.1. Tulajdonságok 

Bernoulli-szűrés. Tegyük fel, hogy van egy () eloszlású valószínűségi változó, amely 
bizonyos események (pl. radioaktív bomlások) számát jellemzi. Tegyük fel, hogy az 
eseményeket – B(1, ) szerinti – Bernoulli-szűrésnek vetjük alá, azaz  valószínűséggel 
elfogadjuk, ill. (1-) valószínűséggel elvetjük őket (pl.  jelentheti a detektálás hatásfokát, az 
elfogadás pedig azt, hogy a detektor észleli az illető bomlást). Az (54) egyenlet segítségével 
meg lehet mutatni, hogy a szűrés próbáját kiálló események (pl. detektorimpulzus érkezése a 
bomlást kísérő sugárrészecske észlelése folytán) () Poisson-eloszlásúak. Az állítást segít 
elfogadni a (#17) megjegyzés. 

Addíciós tétel. Ha X1 és X2 független valószínűségi változók (1), ill. (2) eloszlással, 
akkor az X=X1+X2 valószínűségi változó (1+2) eloszlású lesz. 

 

8. ÁBRA. A () eloszlást  = 100 esetén már szinte tökéletesen közelíti az N(, ) eloszlás. 

(#25) Az addíciós tétel és a (#20) megjegyzés miatt a következő megállapítás tehető: 
Radionuklidok keverékét vizsgálva olyan rövid megfigyelési időn keresztül, mely alatt 
bármelyik nuklidfajta egy kiszemelt atomja csak kis valószínűséggel bomlik el, az együttes 
bomlásszámok Poisson-eloszlást követnek. A Bernoulli-szűrés tulajdonsága miatt ez az állítás 
az együttes beütésszámokra is teljesül. 

(#26) Az előző megjegyzést folytatva: a (#23) megjegyzés miatt a háttérrel együtt mért 
beütésszámok ugyancsak Poisson-eloszlást mutatnak.  

Normális közelítés. Az addíciós tételből és a centrális határeloszlás-tételből következik, 
hogy elég nagy -re a Poisson-eloszlás  várható értékű és  varianciájú normális eloszlással 
közelíthető (8. ábra): 

 ),()(  NΠ   (68) 

(#27) Az előző megjegyzéseket folytatva: ha a háttérrel együtt mért beütésszámok elég 
nagyok, akkor a várható ingadozásukat a normális eloszlásra vonatkozó „szabályok” alapján 
becsülhetjük meg úgy, ahogy azt a binomiális eloszlásra vonatkozó (#21) megjegyzésnél 
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megadtuk [l. a (66) egyenletet, valamint a normális eloszlás „szórási” adatait tartalmazó 3. 
táblázatot a 6. fejezetben]. 
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3.4. Exponenciális eloszlás: (1, ) 

Sűrűségfüggvény:................
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 Relatív szórás: 1 

Interpretáció. Tekintsünk egy örökifjú, de nem halhatatlan – azaz a T(0, +) 
valószínűségi változóval jellemzett élettartamú – entitást, melynek mindenkori életkilátásai 
függetlenek attól, hogy korábban mennyi ideig élt már. Ez annyit jelent, hogy ha a t > 0 
időpontban életben találjuk (azaz T > t), akkor annak a (feltételes) valószínűsége, hogy a t+s 
időpontban is életben lesz még, csak a t időponttól számított időtartamtól (azaz s-től) függ: 

 )()( sTPtTstTP    (69) 

Tegyük fel továbbá, hogy eléggé rövid t időintervallumot vizsgálva az elhalálozás 
(bomlás) valószínűsége arányosnak vehető az időintervallummal, azaz Pbomlás = 1 -
 P(T > t) =  t, ahol  az ún. bomlási állandó. 

A fentiek teljesülése esetén a T élettartam (1, ) eloszlású valószínűségi változó. 

 

9. ÁBRA. A piros vonallal rajzolt F(t) exponenciális eloszlásfüggvény a bomlás valószínűségét fejezi 
ki a t időpontig. A kék vonallal rajzolt függvény ezzel szemben annak valószínűségét adja meg, hogy 
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az „entitás” bomlás nélkül ússza meg a t időpontig. A sűrűségfüggvény t > 0 esetén ez utóbbi -
szorosa. (Az 1. ábra szerint azonban t 0 esetén a sűrűségfüggvény nem 1, hanem 0.) 

 
(#28) A feltételek érezhető módon a radioaktív bomlásra voltak „kitalálva”. Ez alapján 

elmondhatjuk, hogy a radioaktív atomok élettartam-eloszlása exponenciális. Ugyanez 
mondható el a gerjesztett (mag-, ill. elektron)állapotokról is.  

Akadnak olyan jelenségek is, melyek esetében az exponenciális eloszlás nem élettartamot 
jellemez, hanem pl. a véletlen időpontokban érkező impulzusok közötti várakozási időt. 
Ilyenkor az örökifjú tulajdonság helyett az exponenciális eloszlás emlékezetnélküliségéről 
szokás beszélni. Akárhogy is, mindkét metafora a fenti matematikai összefüggés egy verbális 
kifejezése, s mint ilyen egyértelműen jellemzi az exponenciális eloszlást. 

Egy másik jelenség, melynek hátterében exponenciális eloszlás húzódik meg, a gamma-
fotonok abszorpciója homogén közegben. A szereposztás a következő: t  d (behatolási 
mélység), l (lineáris sugárgyengítési tényező), T1/2  D1/2 (felezési rétegvastagság), 
   (közepes szabad úthossz). Itt az örökifjúságnak fáradhatatlanság felel meg, ti. a 
fotonok – az ionizáló sugárzások részecskéivel ellentétben – nem veszítenek folyamatosan az 
energiájukból, miközben az anyagban haladnak. 

(#29) Az eloszlásfüggvény (l. a 9. ábra piros görbéjét) nyilván azt a t-vel együtt monoton 
növekvő valószínűséget fejezi ki, hogy az atom elbomlik valamikor a (0-tól számított) t 
időtartam során. A halandóság ui. az F(+)=1 (teljesülő) követelménnyel függ össze, az 
viszont, hogy az atom a 0 időpontban még megvolt, az F(0)=0 (ugyancsak teljesülő) 
követelménynek felel meg. Ebből adódóan a t időtartam túlélési valószínűsége: 

 ttF  e)(1   (70) 

(#30) A fenti egyenletből kiindulva exponenciális eloszlású véletlen számokat állíthatunk 
elő egyenletes eloszlású véletlen számokból. Ha ugyanis X egy U(0, 1) egyenletes eloszlású 
véletlen szám (valószínűségi változó), akkor a 

 

X

T
ln

   (71) 

formula alapján számított T véletlen szám (valószínűségi változó) (1, ) eloszlású lesz 
(Goodman 1988, Lux és Koblinger 1991). 

(#31) Radionuklidok, gerjesztett állapotok stb. élettartam-eloszlása esetében a  várható 
érték neve közepes élettartam12, a T1/2 mediáné pedig felezési idő13. Az utóbbi elnevezés 
okát l. alább az exponenciális bomlástörvénynél, ahol az is kitűnik, hogy a felezési idő 
függetlensége az eltelt időtől a legkézenfekvőbb bizonyítéka a radionuklidok örökifjú 
voltának. 

                                                           
 

12 Megjegyzem, a fizikusok gyakran közepes élettartam (mean life) értelemben használják magát az élettartam 
(lifetime) kifejezést is. Szerencsére az igazán lényeges esetekben, amikor is kvantitatív kijelentésekre kerül sor 
(pl., „a radionuklid élettartama 10 s”), a kétértelműség megszűnik, és biztosak lehetünk abban, hogy valójában 
a közepes élettartamra gondolt az illető. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor valamilyen új elem néhány 
atomjának élettartamméréséről van szó [l. a (#33) megjegyzést]. Ilyenkor a lifetime rendszerint konkrét 
élettartamra (tehát egy valószínűségi változó valamely konkrétan felvett értékére) utal. 

13 Szakcikkekben gyakori az a fajta pongyolaság is, amikor az élettartam-eloszlásra megadott időparamétert 
sehogyan sem nevezik meg. Ha a szövegkörnyezet ilyesmi: „5730 y 14C” vagy „14C (5730 y )” stb., akkor 
biztosak lehetünk abban, hogy a -bomló „radiokarbon” 5730 éves felezési idejéről (half-life) van szó, nem 
pedig a közepes élettartamáról. 
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(#32) Az exponenciális eloszlásra tűrhető pontossággal teljesül a módusz, a medián és a 
várható érték egymáshoz képesti elhelyezkedésére vonatkozó, (13) egyenletben idézett, 
gyakorlati szabály, ti. a távolságok aránya 0,7:0,3 (=2,1:0,9) a „jósolt” 2:1 helyett (l. az 1. ábra 
jobb felső grafikonját). 

(#33) A relatív szórás elárulja, miért olyan nehéz használható következtetést levonni a 
közepes élettartamra egyetlen atom élettartamának megfigyelése alapján. (Emlékezzünk 
vissza ezzel szemben, hogy pl. a Poisson-eloszlás esetében egy elég nagy megfigyelt érték, 
elég nagy valószínűséggel, elég jó becslést ad a várható értékre.) Mindazonáltal, ha 
logaritmikus időskálára térünk át a következő transzformációk valamelyikével:  

 tw ln ,    illetve    

t

u ln  (72) 

(de tízes alapú logaritmus is megfelel), akkor az új változó szerinti sűrűségfüggvény (melyet 
az exponenciális eloszlásfüggvény deriválásával kapunk a láncszabály segítségével): 

 










w

wwf
e

exp
1

)( ,    illetve     uuuf eexp)(   (73) 

maximumot vesz fel a t= feltételnek megfelelő helyen (Schmidt et al. 1984).  
A 10. ábrán látható aszimmetrikus haranggörbe félértékszélessége ugyan meglehetősen 

nagy (FWHM ≈ 2,5, ami kb. egy decimális nagyságrendnek felel meg), arra azonban alapot 
ad, hogy viszonylag kisszámú exponenciális eloszlású (néhány tucatnyi) élettartamadat 
logaritmusának hisztogramját (gyakorisági diagramját) felrajzolva, legalább nagyságrendileg 
elfogadható becslést adhassunk  értékére a módus alapján. A módszert pl. a szupernehéz 
elemek (transzaktinoidák) azonosításánál használják, amikor csak néhány (extrém esetben 
csak egy) előállított atom bomlását tudják megfigyelni. 
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10. ÁBRA. Exponenciális eloszlású élettartamértékek logaritmusának sűrűségfüggvénye. Ezzel a 
trükkel egy hisztogram módusának (maximumhelyének) meghatározására vezethető vissza a közepes 

élettartam becslése. Olyankor szoktak ehhez a módszerhez folyamodni, amikor túl kevés 
élettartamadatot lehet csak mérni, s ezért az exponenciális illesztésén alapuló -meghatározás (=1/) 

reménytelen. (Lásd a (#35) megjegyzést is.) 

3.4.1. Kapcsolat az exponenciális bomlástörvénnyel 

Tegyük fel, hogy a 0 időpontban van N0 atomunk. Kérdés: hány atom lesz még életben 
közülük a t időpontban? Jelöljük a kérdéses számot N(t)-vel. Ez az N(t) nyilván valószínűségi 
változó, hiszen ha a kísérletet sokszor megismételnénk mindig ugyanannyi (N0) atomból 
kiindulva, akkor a t időpontig egyszer több, máskor kevesebb atom bomlana el közülük. 
Feltehetjük, hogy a megfigyelt N(t) értékek egy bizonyos t-től függő )(tN  középérték körül 

ingadoznának. Az N(t) eloszlása (rögzített t-re) nyilván binomiális lesz, az egyes atomok t-től 
függő elbomlási valószínűségét pedig a (#29) megjegyzés szerint az exponenciális 
eloszlásfüggvény értéke szolgáltatja:  

        0
0 ,1,0e1e)( 0 Nk

k

N
ktNP

kNtkt 









    (74) 

Ha most az iménti kérdést úgy módosítjuk, hogy várhatóan hány atom lesz még életben a 
t időpontban, akkor a választ a binomiális eloszlás várható értékéből kapjuk meg:  

   t
B NtNEtN  e)()( 0   (75) 

amely )(tN N szereposztással megegyezik az exponenciális törvény szokásos felírásával. 

Az exponenciális törvény tehát az atomszám mindenkori várható értékére áll, mely körül 
a konkrét értékek a binomiális eloszlásnak megfelelő 
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   )e1()()e1(e)()( 0
ttt

BN tNNtNDt      (76) 

szórással ingadoznak. A szórási formula t=0-ra és t=+-re 0-t ad, ami azt a bizonyosságot 
fejezi ki, hogy eredetileg az összes atom megvolt, ill. azt, hogy előbb-utóbb az összes atom el 
fog bomlani.  

A gyakorlat során alkalmazott )(tN N közelítés elfogadhatóságát a relatív szórás 

formulája alapján ítélhetjük meg a közbülső időtartományban: 
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   (77) 

Ez arra a megnyugtató eredményre vezet, hogy ha elég sok atom van még, akkor a 
relatív hiba elenyésző, vagyis a statisztika próbáját is kiállja a determinisztikus 

 2/1/
0

/
00 2ee Tttt NNNN      (78) 

összefüggés, melyre a radioaktív bomlás exponenciális törvénye néven szokás hivatkozni. 
(#34) A medián elnevezése – felezési idő – a (78) bomlástörvény 2-es alapra hozott 

alakjából érthető meg. Ebből ugyanis kitűnik, hogy a t=0 időpontban jelen lévő atomok száma 
a t=T1/2 időpontra éppen a felére csökken, majd a túlélők száma egy újabb felezési idő múltán 
ismét megfeleződik, és így tovább. A felezési idő a tapasztalat szerint teljesen független az 
időszámítás kezdetének megválasztásától és attól, hogy hány felezési ciklus telt el, 
bizonyítva a radionuklidok (megelőlegezett) örökifjú természetét. (Ha ugyanis öregednének, 
akkor nyilván egyre rövidebb idő alatt következne be a feleződésük, ill. nyilvánvaló volna, 
hogy korlátos az élettartamuk, s hogy a populáció maradéka egyre közelebb kerül ehhez a 
korláthoz.) 

(#35) A formálisan 

 tbbbbttt 2e),;();()( 121
  b   (79) 

alakba írható exponenciális bomlástörvény jó példa olyan modellfüggvényre, amely 
megfelelő  

 ab  ),(),( 021 Nbb   (80) 

paraméterválasztás esetén illeszti a  

   kitNt ii ,2,1)(,    (81) 

spektrumpontokból14 álló nukleáris spektrumot, azaz a független változó valamennyi 
kiválasztott ti értékénél az N(ti) várható értékét állítja elő. (Lásd a nukleáris spektrumok 
illesztésénél.) 

3.4.2. Exponenciális törvény binomiális úton 

A következő két szimulációs ábra segít jobban megérteni az exponenciális és a binomiális 
eloszlás viszonyát az exponenciális bomlástörvényhez.   

                                                           
 

14 Itt a „spektrumpont” kifejezést abban az értelemben használom, ahogy az az 5. fejezetben szerepel. Lásd ezzel 
szemben az (1) egyenlethez fűzött lábjegyzetet. 
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A 11. ábrán 1000 atom sorsát követjük 28 időegységen át, minden időegység végén 
regisztrálva az elbomlatlan atomok számát. Az utóbbi értékét B(N, p) eloszlású véletlen 
számmal szimuláljuk, az időegység túlélési valószínűségét p = 0,9-nek véve. Az N kezdeti 
értéke tehát N0 = 1000, majd rekurzív módon – a B(Nt-1, p)  Nt előírás szerint – lépésről 
lépésre csökkentjük a túlélők számát.  

A túlélők várható számát a binomiális várható értékek N0p, (N0p)p, [(N0p)p]p, … N0p
{t} 

sorozata – tehát egy csökkenő exponenciális függvény helyettesítési értékei – szolgáltatják az 
egyes időpontokban. Tudniillik a túlélési vizsgálatokat a megfelelő binomiális eloszlás 
Bernoulli-szűrésének is felfoghatjuk ugyanazzal a p paraméterrel. Vegyük észre, hogy a 
várhatóérték-függvény exponenciális jellege éppen onnan ered, hogy mindig ugyanazzal a p 
túlélési eséllyel számoltunk. Ez ugyanis az örökifjúság feltételezését jelenti, ami viszont 
implikálja az élettartam-eloszlás exponenciális voltát. 

A várható érték exponenciális függvényét „e” alapú formában is felírhatjuk. A 
{λ} = ln (1/p) jelöléssel és egy “új” fizikai mennyiség, a λ bevezetésével – ezt akár bomlási 
állandónak is elnevezhetjük –, melynek egységét a [λ] = [t]-1 egyenlőségnek megfelelően 
választjuk, a következőt kapjuk: 

 tttpt NNNpNtN    eee)( 0
}}{{

0
}){/1ln(

0
}{

0 . (82) 

Vegyük észre, hogy a fenti kifejezés sztochasztikus újraértelmezését adja az exponenciális 
bomlástörvénynek. 
 

 

11. ÁBRA. 1000 darab atom lehetséges sorsa szimulációval. Az életben maradás valószínűségét p=0,9-
nek vettük egy időegység alatt. A megfigyelt atomok száma monoton csökken egy véletlenszerű 

lépcsős függvény szerint, mely egy exponenciális görbe ívét követi. Az abszcisszán a IUPAP által 
ajánlott standard jelölést használom, mely szerint a  t fizikai mennyiség a {t} számérték és a [t] egység 

szorzataként fejezhető ki. (Részletesebben l. a szövegben.) 
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Ha a bomlás q = 1-p valószínűsége kicsi (a jelen esetben pl. 0,1), akkor sorfejtéssel a 
következő valószínűségi értelmezést adhatjuk a bomlási állandóra:  

 qq
p

t  )1ln(
1

ln}{
][

][ 

   (83) 

Tehát  az időegységre vonatkoztatott bomlási valószínűséget fejezi ki, amennyiben ez 
a valószínűség (és ezzel együtt ) elég kicsi (q<<1). Vegyük észre, hogy ez az értelmezés 
kielégíti az exponenciális eloszlás interpretációjában rögzített második feltételt. 

A 12. ábra a szimulált N(t) értékek változását – a szimulált bomlásszámokat – mutatja. A 
vonatkozó várható érték eszerint: 

ttttt
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A (82) és (84) egyenletet, ill. a 11-12. ábrát összevetve kitűnik, hogy az atomszámok és a 
bomlásszámok időbeli alakulását ugyanolyan exponenciális törvény írja le.  

 

12. ÁBRA. Az itt ábrázolt „bomlásszámokat” az előző szimulációs ábra lépcsőmagasságaiból kaptuk. 
Vegyük észre, hogy a „tapasztalt” bomlásszámok korántsem mutatnak monoton csökkenést. 

Mindazonáltal, ha le-föl ingadozva is, de ugyanazt az exponenciális ívet követik, mint maguk az 
atomszámok. 

3.4.3. A Poisson-kapcsolat 

Ha a Poisson-eloszlás  paramétere valamely t időtartam alatt érkező impulzusszám 
várható értékét jelenti, akkor a 

 t    (85) 

összefüggés a közepes jelfrekvenciát definiálja.  
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Annak a valószínűsége, hogy  jelfrekvencia mellett éppen x db. jel érkezik be a t idő alatt: 

 ),2,1,0(e
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x
   (86) 

Ez alapján annak a valószínűsége, hogy a t idő alatt egyetlen jel sem érkezik: 

 ttXP   e),;0(   (87) 

Vegyük észre, hogy ez egyúttal annak a valószínűségét is kifejezi, hogy a két jel között 
eltelt T idő – egy valószínűségi változó – t-nél nagyobb: 

 ttTP  e)(   (88) 

Ebből a T várakozási idő eloszlásfüggvénye azonosnak adódik a (1, ) exponenciális 
eloszláséval: 

 ttTPtTPtF  e1)(1)()(   (89) 

(#36) Az állítás megfordítható, azaz, ha az impulzusok követési távolsága (tehát a 
várakozási idő) (1, ) eloszlást mutat, akkor a t idő alatt érkező jelek X(t) száma ( t) 
Poisson-eloszlású valószínűségi változó. (A  paraméter ilyenkor is nyilván a közepes 
jelfrekvenciát jelenti, hiszen a reciproka megegyezik T várható értékével, a közepes 
várakozási idővel.) Minthogy a tárgyalás során explicite megjelenik a t időparaméter, 
folyamatról van szó. Ennek megfelelően, ezt a speciális X(t) „függvényt” – nem véletlenül – 
Poisson-folyamatnak nevezik a sztochasztikus folyamatok elméletében.  

(#37) A (#26) megjegyzést folytatva: Ha a radioaktív preparátum mérése során a 
háttérrel együtt észlelt impulzusok  közepes frekvenciával érkeznek, akkor a t idő alatt 
észlelt beütésszámok ( t) Poisson-eloszlásúak, és az egyes impulzusok követési 
„távolsága” (1, ) exponenciális eloszlású. 

(#38) Az előző megjegyzést folytatva: A  közepes jelfrekvencia az ún. forráserősséggel 
vagy megfigyelt aktivitással egyenlő (a háttérszámlálási sebességet most nem tekintjük). Az 
impulzusok közt eltelt idő exponenciális eloszlásában tehát nem a bomlási állandó, hanem a 
forráserősség jelenik meg közvetlen módon az exponensben (l. a 13. ábrát). A bomlási 
állandó értéke a  

 N    (90) 

összefüggésen keresztül érvényesül, ahol  a bomlás észlelési valószínűsége, N pedig a bomló 
atomok száma. 
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13. ÁBRA. Két független radioaktív jelforrás (22Na) impulzusai közti várakozási idő eloszlása 
féllogaritmikus ábrázolásban. (Süvegh Károly mérése.) A feliratok (pl. erős-erős) az időmérés 

startjelét, ill. stopjelét szolgáltató forrás erősségét jelzik. Látszik, hogy az egyenesek meredekségét a 
stopjelet szolgáltató jelforrás közepes frekvenciája (azaz a forráserősség) szabja meg, noha a startjelek 

véletlenszerű időpontokban érkeztek a stopjelek sorozatához képest. Ez az eredmény jól mutatja az 
exponenciális eloszlás emlékezetnélküliségét. Ezzel azonos kísérletet szoktak ajánlani a PAS mérések 
esetében ún. „fehér” zaj (azaz időben egyenletes eloszlású véletlen jelek) generálására. Az eredmény 
világosan mutatja, hogy a kapott zaj csak annyira lehet „fehér”, amennyire az exponenciális függvény 

egy rövid szakasza vízszintesnek tekinthető. 

(#39) A Poisson-folyamat alapján a következő módon becsülhetjük meg a véletlen 
koincidenciák számát. Legyen 1 és 2 két független detektor jeleinek közepes frekvenciája. 
Legyen a koincidenciakör felbontási ideje , a jelszámlálás ideje pedig t. (Mint tudjuk, a 
koincidenciakör csak akkor ad ki jelet, ha vagy az 1-es csatornán érkezett jelet követi  időn 
belül egy jel a 2-es csatornáról, vagy pedig fordítva. A két eset kizárja egymást, tehát az így 
számított t alatti beütésszámokat összegezni kell majd.)  
Tegyük fel, hogy az 1-es csatornán jel érkezik. Annak a valószínűsége, hogy  időn belül 
egyetlen jel sem fut be a 2-es csatornáról exp(-2), minthogy a követési távolságok 
exponenciális eloszlást mutatnak. (Az exponenciális eloszlás emlékezetnélküliségéből adódik, 
hogy bármikor indítjuk is el a stoppert, ugyanazt az időeloszlást kapjuk, azaz mindegy, hogy a 
startjelet ugyanazon jelsorozat egy előző jele adta-e meg, vagy csak úgy vaktában kezdjük el 
mérni az időt pl. úgy, hogy az indítást egy másik jelsorozat impulzusaira bízzuk.) Az 
ellentétes esemény valószínűsége (vagyis, hogy mégis befut egy jel  időn belül): 

)exp(1 2 . Minthogy a koincidenciakört éppen a véletlen egybeesések kirostálására 
használják, feltehetjük, hogy az exponens olyan kicsi, hogy a sorfejtés megengedhető. Ezzel a 
kérdéses valószínűség: 2. Ezt a valószínűséget egyfajta „észlelési hatásfok”-nak is 
tekinthetjük, amellyel a koincidenciakör „megszűri” az 1-es csatornán érkező (1 t) Poisson-
eloszlású impulzusokat (ti. ekkora valószínűséggel „engedi tovább” az egyes jeleket). Amint a 
Poisson-eloszlásnál láttuk, a Bernoulli-szűrés eredményeképp (1 t 2) eloszlású 
koincidenciaszámra jutunk a két kizáró eset egyikében. A szimmetria folytán nyilván 
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ugyanilyen eloszlású lesz a másik kizáró eset végeredménye is, tehát a véletlen koincidenciák 
összes száma a Poisson-eloszlásra vonatkozó addíciós tétel miatt: (21 t 2) eloszlású lesz, 
amelyből a véletlen koincidenciák várható értéke: 212 t. Ebből a véletlen koincidenciák 
közepes frekvenciája: 

 2112 2     (91) 

(#40) Gyakori hiba „kezdőknél”, hogy a t ideig gyűjtött n beütésszámból nyert  = n/t 
számlálási sebességre a Poisson-féle gyökös hibabecslést közvetlen módon alkalmazzák 

vélvén, hogy a számlálási sebesség hibája nyilván:  . Ennek abszurd voltát azonban 
rögtön elárulja az egyszerű dimenzióanalízis, hiszen ha a -t s-1-ben mérjük, akkor az így 
számolt hiba egysége nyilván s-1/2 lesz, vagyis az adat és a hiba nem azonos mértékegységű. 
Valójában a „négyzetgyökös” szabály csakis a ténylegesen mért, „feldolgozatlan” 
beütésszámokra működik, tehát az adott esetben az n értékére. 
A számlálási sebesség korrekt hibaszámítása a következő módon végezhető el. 
Mindenekelőtt idézzük fel ismét a IUPAP skalár jellegű fizikai mennyiségekre ajánlott 
jelölésmódját, miszerint:   aaa  , ahol a  a fizikai mennyiség,  a  a mennyiség 

számértéke,  a  pedig az az egység, amelyre az adott számérték vonatkozik (Cohen és 
Giacomo 1987). Ezzel a jelölésmóddal a beütésszám hibájára a következőt kapjuk: 

       ttttn   , hiszen nyilván:     1 t . Tekintve, hogy a -t t-vel való 

osztás útján nyerjük n-ből, a standard deviáció „nyújtási” szabálya alapján  hibája 
            ttttttn ////    lesz. Vegyük észre, hogy a hibaszámítást végül is 

dimenzió nélküli számokkal végeztük el úgy, hogy az idő egységét az összes érintett 
mennyiségre vonatkozóan lerögzítettük. Így a számlálási sebesség korrekt értékmegadása 

vagy         1/  tt , vagy egyszerűen csak tntn //   alakú. 

Az említett hibás gyakorlat tehát (amely a dimenziót félretéve       alakban 

fogalmazható újra a könnyebb összehasonlítás végett) a szerint becsüli túl vagy alul a hibát, 
hogy a használt időegység rövidebb-e vagy hosszabb a t adatgyűjtési időnél. Egyperces 

mérés esetében, pl. a hibát lényegesen ( 75,760  -szörösen) túlbecsüljük akkor, ha az időt 
másodpercben mérjük, míg ugyanilyen arányban becsüljük alá, ha az órát választjuk 
időegységül. Egyetlenegy esetben lesz (numerikusan) pontos a becslés eredménye, ha ti. az 
idő egységéül a percet választjuk. 

(#41) A nukleáris tudományokban elég gyakori feladat annak eldöntése, hogy egy 
hipotetikus bomlás végbemegy-e vagy sem. A problémás esetet az olyan – negatív eredményt 
adó – kísérletek jelentik, amikor a t megfigyelési idő alatt egyetlen bomlást (impulzust) sem 
észlelnek. Ilyenkor ugyanis mindig nyitva marad a kérdés: mi lett volna, ha sokkal tovább 
tartott volna a megfigyelés [ekkor ugyanis a (87) kifejezés kisebb teret engedett volna a 
negatív eredménynek] vagy ha sokkal több bomlásgyanús atomot figyeltünk volna meg 
egyszerre [ekkor ugyanis a (90) egyenlet nagyobb -t, s így a (87) kifejezés ismét csak kisebb 
valószínűséget adott volna a negatív kimenetelre]. 
Világos, hogy ilyen esetekben a bomlás lehetősége sohasem zárható ki. Mindazonáltal 
megadható egy olyan 0 felső korlát, melynél a bomlás  gyakorisága „valószínűleg” nem 
nagyobb. Ez a felső korlát az általunk választott  konfidenciaszint függvénye (Leo 1987): 

 
t

N
)1(ln

00

 
   (92) 
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Ha pl. 90% bizonyosságra törekszünk, akkor az  = 0,9 értéket kell használnunk. 

A fenti korlátot az alábbi józan megfontolások alapján „vezethetjük le” a (87) 
kifejezésből.  

Ha tippelnünk kellene arra, hogy „várhatóan” mekkora -nek felel meg az a negatív 
tapasztalat, hogy t idő alatt egyetlen impulzust sem mértünk, akkor (egyéb támpontok 
híján) nyilván úgy járnánk el a legokosabban, ha az összes lehetséges (0    ) 
értéknek olyan súlyozott „átlagát” képeznénk, ahol a súlyt a (87) kifejezés adja. Az ilyen 
súlyozás ugyanis „elnyomja” azokat a nagy  értékeket, amelyek esetében a negatív 
kimenetel túl valószínűtlen, míg „kiemeli” a kis  értékeket, amelyek jól összeférnek a 
negatív tapasztalattal: 
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ahol kihasználtuk, hogy a nevezőben szereplő integrál értéke 1/t. 
Vegyük észre, hogy a (4) egyenlet szerint a jobb oldali integrál olyan, mint egy 

várhatóérték-képzés egy bizonyos 
ttf   e)(  

(exponenciális) sűrűségfüggvénnyel (melyben a változó és a paraméter szerepet cserélt). 
Ebből annak a „valószínűsége”, hogy   0 legyen: 

tfP 0

0

e1d)()(
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amelyből már adódik a (92) egyenlet. 
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3.5. Gamma-eloszlás: (r, ) 

A gamma eloszlás nagyjából olyan kapcsolatban áll az exponenciális eloszlással, mint a 
binomiális a Bernoulli-eloszlással, vagyis az első (tehát a gamma, ill. a binomiális) a második 
(tehát az exponenciális, ill. a Bernoulli) konvolúcióhatványaként adódik, míg a második az az 
első speciális eseteként is felfogható. Másrészt a gamma-eloszlás – az alábbi interpretáció 
szerint – a Poisson-folyamattal is kapcsolatban áll, csakhogy míg ott rögzített t-re kerestük a t 
idő alatt érkező jelek X(t) számának eloszlását, ezúttal fordítva járunk el: azt keressük, hogy az 
adott számú jel beérkezéséhez szükséges T idő milyen eloszlású.  

Sűrűségfüggvény15: .............
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Karakterisztikus függvény: ruu  )/i1()(   

Közepes jelfrekvencia:........
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 1  

Várható érték: ....


 r
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1r

 

Variancia: ...........
2

r
 Relatív szórás:...

r

1
 

Interpretáció. Legyen T1, T2,… Tn. független (1, ) exponenciális eloszlású valószínűségi 
változók egy sorozata. Ekkor az összegzéssel kapott T = T1 +…+ Tn valószínűségi változó n-
ed rendű,  paraméterű gamma-eloszlású, azaz röviden: (n, ) eloszlású lesz. 

(#42) Vegyük észre, hogy a fenti interpretáció szerint a  paraméterű exponenciális 
eloszlás csakugyan (1, ) eloszlásúnak tekinthető, tehát a gamma-eloszlások családjába 
tartozik (l. a 14. ábrát). Később látni fogjuk, hogy független N(0, 1) eloszlású valószínűségi 
változók négyzetösszege ugyancsak egy speciális gamma-eloszlást generál, melyet 2-
eloszlásnak hívnak.  

(#43) A teljes gamma-függvényre: 

 



0

1 de)Γ( xxr rx   (93) 

érvényes a következő rekurziós formula: (r + 1) = r (r). Speciálisan: π)2/1Γ(  , 
1)1Γ(   és ).,2,1()!1()Γ(  nnn . 

(#44) Amint látjuk, a relatív szórás csökken, ahogy nő az összegzett várakozási idők száma 
(n = r). Ezt használják ki az ún. szkélerek, amelyek csak minden n-edik beérkezett jel után 
adnak ki egy impulzust. (Az n neve leosztási szám.) A szkélerek tényleges jelfrekvenciája 
emiatt sokkal egyenletesebb (jobban követi a közepes frekvenciának megfelelő ütemet), mint 
az eredeti beütésszámoké (l. a 14. ábrát).  

                                                           
 

15 A sűrűségfüggvényben r és  pozitív valós szám, (r) pedig a teljes gamma-függvény. 
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14. ÁBRA. Különböző egészrendű gamma-eloszlások sűrűségfüggvénye ugyanazzal a  = 1 
paraméterrel. Az r = 1 rendhez az exponenciális eloszlás jellegzetes aszimmetrikus sűrűségfüggvénye 

tartozik, de a rend növekedésével az aszimmetria csökken, és r = 16-ra már tűrhető az egyezés a 
megfelelő várható értékű és varianciájú normális eloszlással. A gamma-eloszlás a szkélerimpulzusok 

közti várakozási idő jellemző eloszlása, ahol r a leosztási szám,  pedig a leosztatlan impulzusok 
közepes frekvenciája. 

 

15. ÁBRA. Radioaktív preparátum mérése esetén – Poisson-folyamatról lévén szó – a számláló tizedes 
számjegyei a helyiértéknek megfelelő gamma-eloszlású várakozási idő után ugranak a következő 

értékre. Keskenyebb eloszlás egyenletesebb váltási ritmust jelent. A sűrűségfüggvényeket úgy 
normáltam, hogy mindegyik esetben azonos legyen a görbe alatti geometriai terület. 
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(#45) A közönséges számlálóberendezés decimális számkijelzője tulajdonképpen 
szkélerek sorozatát valósítja meg n=100, 101, 102… leosztási számmal (l. a 15. ábrát). Vagyis 
amíg a legkisebb helyiértékű számjegy váltási időközei a Poisson-folyamatnak megfelelő 
exponenciális eloszlásúak (n=100=1), addig a többiét az n-ed rendű gamma-eloszlás 
sűrűségfüggvénye fogja jellemezni:  

 
  t

n

n n

t
tf  




 e

)!1(
)(

1

  (94) 

A százas helyiérték relatív frekvenciaingadozása tehát kb. 10% lesz, a tízezresé pedig 
mindössze 1%, vagyis az ötödik helyiérték számjegyei már csaknem egyenletesen 
„pörögnek”. 

3.5.1. Tulajdonságok 

Addíciós tétel. Ha X1 és X2 független valószínűségi változók (r1, ), ill. (r2, ) gamma-
eloszlással, akkor az X = X1+X2 valószínűségi változó (r1+r2, ) gamma-eloszlású lesz.  

Normális közelítés. A (r, ) gamma-eloszlás elég nagy r-re N(r/,  r/2) normális 
eloszlással közelíthető (l. a 14. ábra jobb oldali grafikonját). (Ha r = n egész, akkor ez rögtön 
adódik az interpretációból és a centrális határeloszlás-tételből.) (Konkrét „szórási” adatokat 
illetően l. a normális eloszlásra vonatkozó 3. táblázatot a 6. fejezetben.) 
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3.6. Normális eloszlás: N(, 2) 

Sűrűségfüggvény16: ......
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Karakterisztikus függvény: 
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Várható érték, medián, módusz, szimmetriacentrum:  

Variancia: ........... 2 Közepes absz. eltérés:  798,0π/2   

Kvartilis terjedelem: 1,348 ....................Az  f  inflexiós pontja:    

Félértékszélesség (FWHM):  355,22ln22    

Interpretáció. Legyen X tetszőleges valószínűségi változó, melynek létezik várható értéke 
() és szórása (). Legyenek az Xi-k az X egymástól független megfigyeléseivel kapcsolatos 
(nyilván független és egyforma eloszlású) valószínűségi változók (n db.). Ekkor ezek X  
átlaga (mintaátlag) aszimptotikusan N(, 2/n) normális eloszlású valószínűségi változó17. 

(#46) A fenti interpretáció a (Lindberg–Lévy-féle) centrális határeloszlás-tétel ismételt 
kimondása. Ugyanígy elővezethettük volna a normális eloszlást a B(n, p) binomiális eloszlás 
N(np, npq) határeloszlásaként is (Moivre–Laplace-tétel), de az is csak egy speciális 
következménye az általános tétel összegekre vonatkozó alakjának, amikor is a határeloszlás 
általában N(n, n2) alakú. 

(#47) Amikor a normális eloszlás egész értékű (x = 0, 1, 2, …) diszkrét eloszlások 
(Poisson- vagy binomiális eloszlás) közelítéseként, ill. határeloszlásaként szerepel, akkor a 
folytonos f(x) sűrűségfüggvény tulajdonképpen a lépcsős px súlyfüggvény szerepét játssza 
azon az alapon, hogy px  f(x)x  f(x), ha x = 1. 

3.6.1. Tulajdonságok 

Standardizálás. Normális eloszlású valószínűségi változó eltolása és nyújtása is normális 
eloszlású valószínűségi változót eredményez. Emiatt az N(, 2) eloszlású X valószínűségi 
változó standardizálásával nyert 

 




X

Y   (95) 

valószínűségi változó N(0, 1) eloszlású – azaz: standard normális eloszlású – lesz. 

                                                           
 

16 f01 és F01 az N(0, 1) (standard normális) eloszlás sűrűségfüggvénye, ill. eloszlásfüggvénye.  
17 Fizikusok és mérnök stb. gyakran Gauss-eloszlás néven illetik a normális eloszlást. Semmi bajom ezzel az 

elnevezéssel, ám a magam részéről mégis hasznosabbnak találtam fenntartani Gauss nevét a Gauss-görbe 
megjelölésére, mely alatt normálatlan normális sűrűségfüggvényt értek a 18. ábra szerint.  
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16. ÁBRA. Standard normális N(0, 1) eloszlás sűrűségfüggvénye (f01) és eloszlásfüggvénye (F01), 
valamint a hibafüggvény (erf). A   ,   2,   3 hibasávoknak itt a 0  1, 0  2, 0  3 zónák 
felelnek meg. A várható érték   d környezetéből való „kiszórás” valószínűségeit illetően l. a 3. 

táblázat adatait a 6. fejezetben. 

(#48) A közönséges kalkulátorból nyert (0 és 1 közé eső) egyenletes eloszlású véletlen 
számokat normális eloszlású véletlen számokká konvertálhatjuk, ha n-esével összeadogatjuk 
őket [l. a (#46) megjegyzést]. Az összeadogatás eredménye kb. N(n/2, n/12) eloszlás lesz [l. az 
(#8) megjegyzést]. Ha éppen n = 12 véletlen szám összeadásával operálunk, akkor kb. N(6, 1) 
eloszlású számokat kapunk, tehát 6 levonásával N(0, 1) standard normális eloszlásúvá 
konvertálhatjuk a végeredményt.  

(#49) A fenti recept szerint szimulált N(0, 1) véletlen számok felhasználhatók pl. nukleáris 
spektrumok szimulációjára. A nukleáris spektrumpontok (l. az 5. fejezetet) N(i, i) 
eloszlásúak. Ha a i értéket az illesztőfüggvényből számítjuk, és Ri N(0, 1) eloszlású véletlen 

szám, akkor az iiii RY    formula éppen olyan N(i, i) eloszlású véletlen számot állít 

elő, amilyenre szükségünk van. 
Addíciós tétel. Ha X1 és X2 független valószínűségi változók N(1, 1

2), ill. N(2, 2
2) 

normális eloszlással, akkor az X = X1+X2 valószínűségi változó N(1+2, 1
2+2

2) normális 
eloszlású.  

Bernoulli-szűrés. Tegyük fel, hogy bizonyos objektumokat vizsgálunk egy kísérletben, ill. 
kísérletsorozatban (pl. legyenek ezek az objektumok a szcintillátor egyetlen felvillanását 
alkotó „látható” fotonok, melyek egy meghatározott energiájú sugárrészecske detektálása 
során keletkeztek benne). Tegyük fel továbbá, hogy ezeknek az objektumoknak a száma 
kísérletről-kísérletre N(, 2) eloszlás szerint ingadozik. Mondjuk, hogy egy konkrét 
kísérletben egyenként végigmegyünk az objektumokon, és  valószínűséggel elfogadjuk, ill. 
1- valószínűséggel elvetjük őket, azaz B(1, ) szűrést alkalmazunk rájuk. (A példánál 
maradva:  jelentheti annak a valószínűségét, hogy egy látható foton fotoelektront vált ki a 
fotokatódban.) Kérdés, hogy végül is hány dolgot fogadtunk el, azaz hány állta ki a Bernoulli-
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szűrés próbáját (hány fotoelektron keletkezett a fotokatódon egyetlen sugárrészecske 
detektálása következtében) és mi ezeknek a Bernoulli-szűrt számoknak az eloszlása, ha az 
egész kísérletsorozatot tekintjük. Természetesen az imént, amikor N(, 2) eloszlásról 
beszéltünk, a normális eloszlás egész értékű, „diszkrét” verziójára gondoltunk, amikor is a 
sűrűségfüggvény f(n) értékei súlyfüggvényként funkcionálnak az x tengely egész értékein. Ez 
esetben a probléma megoldását a Moivre–Laplace-tétel megfordítása teszi lehetővé, ti. ha 
 > 2 és  >> 1, akkor van olyan B(n, p) binomiális eloszlás, amelyik ezt közelíti. A 
binomiális eloszlás esetében láttuk, hogy a Bernoulli-szűrés eredménye B(n, p) eloszlás lesz. 
Már csak azt az N(, 

2) eloszlást kell meghatároznunk, amelyik a Moivre–Laplace-tétel 
szerint ezt a Bernoulli-szűrt binomiális eloszlást közelíti. Könnyű megmutatni18, hogy a 
„szűrt” és a „szűretlen” normális eloszlás paraméterei a következő kapcsolatban állnak 
egymással: 

   ;    )1(222  ;  
2

1
1















 
   (96) 

(#50) A fenti eredményekből látszik, hogy a normális eloszlás jelentősen kiszélesedhet a 
Bernoulli-szűrés hatására. A megadott példánál maradva ez azt jelenti, hogy a szcintillációs 
detektor felbontása már csak ezért sem lehet túlságosan jó, hiszen tipikusan minden 10-edik 
foton vált csak ki fotoelektront. A NaI(Tl) szcintillátorban ráadásul ezt megelőzően is van egy 
Bernoulli-szűrés, ti. csak minden harmadik gerjesztésből származik olyan (látható 
tartományba eső hullámhosszú) foton, amelyik egyáltalán alkalmas fotoelektron keltésére. 
Azt, hogy a gerjesztések száma – pl. egy gamma-foton teljes elnyelődése esetén – 
szükségszerűen normális eloszlást követ, a felújítási folyamatok keretében fogom 
megmutatni. 

                                                           
 

18 A „könnyű megmutatni” a szerzői szlengben köztudottan annyit tesz, hogy „egyszer már sikerült nekem is 
belátnom, de valahová elkeveredett a fecni, amire a bizonyítást felírtam”.  
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3.7. A 2-eloszlás: 2(k) 

Sűrűségfüggvény:.....................
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Karakterisztikus függvény: .... 2/)i21()( kuu   
Várható érték:k Módusz:.............k-2 

Variancia: .......2k Relatív szórás: ..
k

2
 

Interpretáció. Legyen Z1, Z2,… Zk független N(0, 1) eloszlású valószínűségi változók 
sorozata. Ekkor a Z1

2+Z2
2+…+Zk

2 négyzetösszeg k szabadsági fokú 2-eloszlású – röviden: 
2(k) eloszlású – valószínűségi változót állít elő. 

(#51) Ha az Y1, Y2,… Yk független, egyforma N(, 2) eloszlású valószínűségi változók 
sorozata, pontosan ismert várható értékkel és varianciával, akkor a standardizáltjaik 
négyzetösszege 2(k) eloszlású.  

(#52) Az előző megjegyzést folytatva: Ha  nem ismert, s ezért azt az 
Y  = (Y1+Y2+…+Yk)/k átlaggal helyettesítjük a standardizálás során, akkor a standardizáltak 
négyzetösszege 2(k-1) eloszlású lesz. 

(#53) Ha az Y1, Y2,… Yk független, de különböző N(i, i
2) eloszlású valószínűségi 

változók sorozata, ismert várható értékekkel és varianciákkal, akkor a standardizáltak 
négyzetösszege 2(k) eloszlású.  

(#54) Az előző megjegyzést folytatva: Tegyük fel, hogy létezik egy bizonyos n-
paraméteres (x) = (x b1, b2, … bn) modellfüggvény, mely lineáris a b1, b2, … bn 
paraméterek mindegyikében, és amely a paraméterek egy bizonyos a1, a2, … an 
értékegyüttesénél a i várható értékeket szolgáltatja a megfelelő x = xi helyeken:  

 ),,;( 21 nii aaax    (97) 
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négyzetösszeget. Tegyük fel, hogy az naaa ˆ,ˆ,ˆ 21   értékek olyan paraméterértékek, melyek 

minimalizálják a fenti összeget. Ekkor a minimalizált 
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négyzetösszeg 2(k-n) eloszlású lesz (Press et al. 1999).  
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17. ÁBRA. A 2-eloszlás már kis k=50 szabadsági fok esetén is jól helyettesíthető N(k, 2k) eloszlással. 

(#55) Az előző megjegyzést folytatva: Természetesen az a1,a2,…an értékekkel felírt 
négyzetösszeg 2(k) eloszlású volna a (#53) megjegyzés szerint, hiszen ilyenkor a pontos i 
várható értékek állnának elő a szummában. Ezt azért szükséges leszögezni, mert a nukleáris 
spektrumok kiértékelésénél látni fogjuk, hogy az naaa ˆ,ˆ,ˆ 21   értékek a „pontos” a1,a2,…an 

értékek maximum likelihood becslései, s az ilyenekről ( â ) feltételezné az ember, hogy 
ugyanolyan „viszonyban” állnak az adott spektrummal, mint azok a paraméterek, amelyek 
becslésére szolgálnak. Nos, a szabadsági fok csökkenése azt mutatja, hogy ez nincs így. 
Mégpedig azért nincs, mert a minimalizálás során a becsült paraméterértékek úgy térülnek el a 
„pontos” értékekhez képest, hogy minél nagyobb „valószínűséget” (ill. likelihood-ot19) 
rendeljenek a konkrét spektrumhoz. És ez akkor is így lesz, ha az adott spektrum valójában 
meglehetősen kis „valószínűségű” a „pontos” paraméterértékekhez képest. 

(#56) A sűrűségfüggvényben szereplő (k/2) a teljes gamma-függvény. Ez nem véletlen, ti. 
a 2-eloszlás a gamma-eloszlás speciális esete. Az fk sűrűségfüggvényben ugyanis a 
(k/2, 1/2) gamma-eloszlás sűrűségfüggvényét ismerhetjük fel. (A karakterisztikus 
függvények még könnyebben összevethetők egymással.) 

(#57) Vegyük észre, hogy ha a k szabadsági fok nagy, akkor a várható érték gyakorlatilag 
egybeesik a módusszal, vagyis a várható érték lényegében a „legvalószínűbb”20 értéket is 
jelenti. A nukleáris spektrumok kiértékelése kapcsán nem ritkák az olyan 2-eloszlások, 
melyek szabadsági foka 2000 körül van (2048-csatornás spektrumok). Ilyenkor a relatív szórás 
kb. 3%, vagyis az a legvalószínűbb, hogy a 2(2000) eloszlású változó értéke 2000  3% 
(2000  60) lesz. Bővebben l. a következő megjegyzésben. (Különböző 1  k  30 szabadsági 
fokú 2(k) 2-eloszlások p-kvantilisait l. a 6. fejezet 4. táblázatában.) 

                                                           
 

19 Az angolban két fogalomra hasad az, amire a magyar – jobb híján – ugyanazt a szót (valószínűség) használja. 
Azt a 0 és 1 közé eső mértéket, amelyről a valószínűség-számítás szól, probability-nek nevezik, míg azt a 
másikat, amelyet az 5.2 alfejezetben próbálok érzékeltetni az ún. „maximum likelihood elv” kapcsán, 
likelihood-nak (ejtsd: lájklihud) hívják. Azzal próbálok majd különbséget tenni a kettő között, hogy az 
utóbbinak megfelelő „valószínűség” szót idézőjelbe teszem, ezzel utalva arra, hogy olyasmiről, de nem 
teljesen ugyanarról van szó. 

20 Itt kivételesen az idézőjelet az indokolja, hogy folytonos eloszlások esetében minden x érték 0 valószínűségű, 
tehát az efféle kijelentéseket mindig úgy kell érteni, hogy a dP = f(x) dx valószínűség maximális (dx 
konstans).  
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3.7.1. Tulajdonságok 

Normális közelítés. Értelmezésénél fogva (a centrális határeloszlás-tétel miatt) elég nagy 
k-ra (k  30) a k szabadsági fokú 2-eloszlás N(k, 2k) normális eloszlással közelíthető (l. a 
17. ábrát). 

(#58) Az előző megjegyzést folytatva: A normális eloszlás tulajdonságai szerint (l. a 3. 
táblázat adatait 6. fejezetben) a 2(2000) eloszlású változó értéke 2000  3% (2000  60) lesz 
az esetek 68%-ában, 2000  6% (2000  120) az esetek 95%-ában, és 2000  9% (2000  180) 
az esetek 99,7%-ában (azaz csaknem mindig). 

(#59) Az úgynevezett relatív 2 a 2(k) eloszlású valószínűségi változó 1/k arányú 
nyújtását (végső soron tehát a zsugorítását) jelenti. Ennek megfelelően a várható érték és a 

szórás is k-ad részére csökken: rel = 1, rel = k/2 . Az előző megjegyzést folytatva: ez azt 
jelenti, hogy a relatív 2 értéke 1  0,03 lesz az esetek 68%-ában, 1  0,06 az esetek 95%-
ában, és 1  0,09 az esetek 99,7%-ában (azaz csaknem mindig). Ennél jobban kiszóró relatív 
2-ek tehát gyanúsnak tekintendők. (Természetesen, ha k kisebb, akkor a hibahatárok 
tágabbak, ha pedig nagyobb, akkor szűkebbek.) 

Addíciós tétel. Ha X1 és X2 független 2-eloszlású valószínűségi változók k1, ill. k2 
szabadsági fokkal, akkor az X = X1+X2 összeg k1 + k2 szabadsági fokú 2-eloszlású 
valószínűségi változót definiál.  
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3.8. Cauchy-eloszlás: C(m, ) 
Az eddig említett eloszlások mindegyike beleesik a normális eloszlás (centrális 

határeloszlás-tételen keresztül érvényesülő) vonzáskörébe, még a normális eloszlástól annyira 
különböző Bernoulli-eloszlás vagy az egészen ferde exponenciális eloszlás is. Az itt 
bemutatott Cauchy-eloszlás ellenkező példával szolgál: olyan eloszlásról van szó, amelyik 
alakjában emlékeztet ugyan a normálisra (l. a 18. ábrát), de sem várható értéke, sem (véges) 
szórása nincsen.  

Sűrűségfüggvény:................................... 2
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Eloszlásfüggvény:...................................
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Karakterisztikus függvény:...................  umuu   iexp)(  

Várható érték, variancia, szórás: ....................... 
Medián, módusz, szimmetriacentrum: ..............m 
Félértékszélesség (FWHM), kvartilis terjedelem: 2 
A sűrűségfüggvény inflexiós pontja: .................. 3/m  

Interpretáció. Legyen  egyenletes eloszlású valószínűségi változó a (-/2, /2) 
intervallumon. Ekkor az  

 ΘmY tg   (100) 

valószínűségi változó C(m, ) Cauchy-eloszlású lesz. Szemléletesen (síkbeli forgatással): 
Állítsunk egy merőleges egyenest az x tengelyre az x = 1 pontban. Fektessünk át egy másik 
egyenest az origón, és forgassuk egyenletes szögsebességgel az origó körül. Véletlenszerű 
időpontokban mérjük meg a két egyenes metszőpontjának előjeles távolságát az x tengelytől 
(más szóval: a metszéspont y koordinátáját kell meghatározni). A kapott Y értékek C(0, 1) 
eloszlást mutatnak (Hogg és Tanis 1988). 

(#60) A fenti interpretáció alapján könnyen lehet )2/,2/( U  egyenletes eloszlású 
véletlen számokból Cauchy-eloszlásút generálni. Ilyen szimulált sorozatot (200 adat) mutat 
a 19. ábra, melyen egy ugyanakkora félértékszélességű normális eloszlás véletlen számait is 
feltüntettem összehasonlításképpen. Ami a sűrűségfüggvények hasonlósága folytán elkerüli a 
figyelmet, az itt nyilvánvaló: amíg a normális szórású pontok a félértékszélesség 
néhányszorosán belül vannak, addig a Cauchy-eloszlásúak között mindig lesznek 
renitenskedők, amelyek jócskán kiszórnak ebből a sávból. 



Nagy Sándor: Nukleáris mérések és berendezések sztochasztikája ln e

 

51 

 

18. ÁBRA. A C(0, 1) Cauchy-eloszlás sűrűségfüggvénye (vastag piros vonal) három különböző 
Gauss-görbével összehasonlítva. A zöld és türkiz vonallal jelölt görbék 1-re normált területű normális 
sűrűségfüggvények. Egyiknek a magasságát (hC), másiknak a félértékszélességét (C) vettem azonosra 

a Cauchy-eloszlás sűrűségfüggvényével. A vastagabb kék vonal olyan 0,678-ra normált területű 
Gauss-görbét mutat, melynek mind a magassága, mind a félértékszélessége megegyezik a Lorentz-
görbéével (C, hC). Ezen a görbén a legszembeszökőbb a két eloszlás különbsége: a Lorentz-görbe 
sokkal lassabban tart a 0-hoz, mint a Gauss-görbe, ami megmagyarázza a várható érték és a szórás 

hiányát a Cauchy-eloszlás esetében. 

 

19. ÁBRA. Azonos félértékszélességű (FWHM = 2) Cauchy- és normális eloszlású véletlen számok 
összehasonlítása. A Cauchy-féle adatok némelyike 500 körül van ebben a véletlen sorozatban. Ezzel 
szemben a normális adatok mindegyike a 0  3-nak megfelelő (6 = 5 szélességű) szűk sávba esik. 
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(#61) Egy másik interpretációs (és szimulációs) lehetőség az X = Y0/Y1 összefüggés 
alkalmazása, ahol Y0 és Y1 független N(0, 1) eloszlású valószínűségi változók. Ez a 
transzformáció C(0, 1) eloszlást eredményez. Ennek az interpretációnak az az alapja, hogy a 
Cauchy-eloszlás az itt nem tárgyalt (Student-féle) t-eloszlás speciális eseteként is felfogható.  

(#62) A sűrűségfüggvény Lorentz-görbeként21 ismert a Mössbauer-spektroszkópiában. 
Ez az eloszlás jellemzi ugyanis a gerjesztett (mag)állapotok energiabizonytalanságát, amely 
abból adódik, hogy az élettartamuk nem végtelen, hanem véges -val jellemzett exponenciális 
eloszlású. Az energiabizonytalansággal kapcsolatos ún. természetes 
vonalszélesség/szintszélesség (level width) a  paraméter duplája:  = 2.  

(#63) A várható érték és a szórás hiánya többnyire sokkolni szokta azokat, akik a 
Lorentz-görbe fizikai jelentésével régebb óta tisztában vannak, és csak később szembesülnek 
ezzel a matematikai „hiányossággal”, mely azt sugallja, mintha az eloszlás „reménytelenül” 
szét volna kenve az energiatengelyen.22 Hogy erről szó sincs, az fizikai szempontból világos: 
különben nem létezhetnének „éles” spektrumvonalak. A várható érték (és az erre épülő szórás) 
egyszerűen azért mond csődöt, mert az eloszlás „koncentrálódása” nem éri el azt a szintet, ami 
a megfelelő formula konvergenciájához szükséges.23 A koncentrálódás és szóródás egyéb 
jellemzői (módusz, kvartilis terjedelem stb.) ettől még jól használhatók.  

(#64) A (#62)-(#63) megjegyzést folytatva: A  = ћ kifejezést gyakorta használják a 
természetes vonalszélesség becslésére. A kifejezést olykor úgy interpretálják mint a 
Heisenberg-reláció idő–energia megfelelőjét, ahol  az élettartam szórása,  (FWHM) pedig 
az energiaállapoté. Itt rá kell mutatni arra, hogy amíg a  nyilván betöltheti ezt a szerepet (ti. 
az exponenciális eloszlás szórása egyenlő a várható értékével), addig a  nem szerepelhet a 
szórás minőségében, hiszen a Cauchy-eloszlás szórása nem létezik. Mindazonáltal a formula 
nemcsak elméletileg, de gyakorlatilag is működik, amint az mintegy 30 olyan nuklid esetében 
bebizonyosodott, melyekre egymástól független módszerrel sikerült meghatározni a  és a  
értékét (Belgya et al. 1993). 

3.8.1. Tulajdonságok 

Standardizálás. Cauchy-eloszlású valószínűségi változó eltolása és nyújtása is Cauchy-
eloszlású valószínűségi változót eredményez. Emiatt a C(m, ) Cauchy-eloszlású X 
valószínűségi változó alábbi transzformációja  

 


mX
Y


   (101) 

C(0, 1) Cauchy-eloszlású valószínűségi változót állít elő.  
(#65) A fenti transzformációban – várható érték és szórás híján – ezek „pótlói” szerepelnek 

pozíció-, ill. szélességparaméter gyanánt. 
Addíciós tétel. Ha X1 és X2 független valószínűségi változók C(m1, 1), ill. C(m2, 2) 

Cauchy-eloszlással, akkor az X = X1+X2 valószínűségi változó C(m1+m2, 1+2) Cauchy-
eloszlású. 

(#66) A Mössbauer-spektroszkópiában a transzmissziós spektrum (l. a 22. ábrát.) 
csúcsalakja (vékony abszorber esetén) a forrást, ill. az abszorbert jellemző Lorentz-görbék 

                                                           
 

21 A részecskefizikusok ugyanerre a függvényre Breit–Wigner-görbe néven hivatkoznak (Lyons 1986). 
22 A szembesülés valószínűleg gyakran el is marad. Bevington pl. gyakran idézett alapművében (Bevington 1969) 

úgy ír a Cauchy-eloszlásról, mint amelynek várható értéke van, csak a varianciáját nem értelmezik. 
23 Vegyük észre, hogy a sűrűségfüggvény aszimptotikusan arányos az x-2 kifejezéssel, és ezért a várhatóérték-

formula integrandusa az x-1 kifejezéssel arányos, tehát maga az integrál (~ln x) nem lehet korlátos. 
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konvolúciója. A fenti tétel szerint az eredmény olyan Lorentz-görbe, melynek 
félértékszélessége a két szélesség összege, vagyis a FWHM ebben az esetben éppen a   
ermészetes vonalszélesség duplája. 

(#67) Vegyük észre, hogy a Cauchy-eloszlás esetében a valószínűségi változó 2-es 
faktorral való nyújtása pontosan ugyanarra az eredményre vezet (ti. az m és a  paraméter 
egyaránt a duplájára nő), mintha egy vele azonos eloszlású, tőle független valószínűségi 
változóval adtuk volna össze. A Cauchy-félénél „normálisabb” egyforma eloszlások 

szélessége ugyanakkor a változók összeadáskor csak a 2 -szörösére nő a szórásokra 
(szélességekre) vonatkozó „Pitagorasz-tétel” miatt (ti. nem a szórások, hanem a négyzeteik 
adódnak össze). 
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4. SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ALKALMAZÁSA 
Ebben a részben néhány kiragadott példával igyekszem illusztrálni a sztochasztikus 

folyamatok alkalmazhatóságát a nukleáris tudományban. A példák célja az érzékeltetés, nem 
pedig olyan képletek generálása, amelyek a felvillantott problémák végső megoldását jelentik. 
Abban bízom, hogy a következő néhány oldal elolvasása segít felkelteni az érdeklődést ez 
iránt a vegyészek által kevésbé ismert terület iránt.  

4.1. Felújítási folyamatok 

A felújítási folyamatok alapmodellje a következő. Adva van valamilyen alkatrészfajta, 
melynek T élettartama valószínűségi változó  várható értékkel és  szórással. Az első 
alkatrészt a 0 időpontban helyezik üzembe. Miután ez a T1 időpontban elromlott, 
pillanatszerűen kicserélik egy ugyanolyanra, amelyik T2 ideig működik, tehát a T1+T2 
időpontban megy tönkre és így tovább. Az n-edik felújítás időpontja: Sn=T1+…+Tn. Az Nt 
felújítási folyamat azt méri, hogy hány felújítás történt a [0, t] intervallumon, azaz: 

 Nt = n, ha Sn  t  Sn+1, n = 0, 1, 2, …  (102) 

A fenti folyamatra vonatkozóan két fontos és releváns tételt idézek (némi pongyolasággal): 

Felújítási tétel. E(Nt)  t/, ha t elég nagy. (Ez megfelel a józan paraszti ész által elvárt 
eredménynek, ti. ha egy alkatrész átlagosan  ideig szolgál, akkor t idő alatt várhatóan t/ 
alkatrészre lesz szükség.)  

Felújításokra vonatkozó centrális határeloszlás-tétel. Nt aszimptotikusan N(t/,  t2/3) 
eloszlású. 

4.1.1. A Poisson-folyamat mint felújítás 

Nem nehéz felismerni a felújítási folyamatot az exponenciális eloszlásnál említett Poisson-
folyamat esetében, ahol is a T valószínűségi változó (1, ) exponenciális eloszlású volt, 
ennek megfelelően pedig Nt (ott: X) (t) Poisson-eloszlásúnak adódott. Azon ritka esetek 
egyikéről van itt szó, amikor a felújítási folyamat eloszlása bármely t-re ismert. A 
felújításokra vonatkozó centrális határeloszlás-tétel jelentősége éppen abban rejlik, hogy 
még ha az Nt eloszlása nem is ismert pontosan, azt azért tudni lehet, hogy elég nagy t-re 
normális eloszlásra számíthatunk. A tétel teljesülése könnyen ellenőrizhető ebben a konkrét 
esetben, ti. a megfelelő helyettesítés azt a már ismert eredményt adja, hogy elég nagy  esetén 
a ),()(  NΠ   közelítés használható. 

(#68) A Poisson-folyamat felújításként való értelmezhetősége lehetőséget nyújt Poisson-
eloszlású véletlen számok előállítására exponenciális eloszlású véletlen számok segítségével 
(Goodman 1988, Lux és Koblinger 1991). Az exponenciális eloszlású véletlen számok 
generálását l. a (#30) megjegyzésnél. Ha ugyanis T1, T2, … (1, ) eloszlású véletlen számok 
(valószínűségi változók) sorozata, akkor a 

 T1 + T2 + …+ TN  t  T1 + T2 + …+ TN + TN+1 (103) 

feltétel által meghatározott N index szükségszerűen (t) Poisson-eloszlású véletlen szám 
(valószínűségi változó) lesz a (102) egyenlőtlenség szerint. 

(#69) A Poisson-folyamat diszkrét párja a Bernoulli-kísérletsorozat, amelynek esetében 
az egyes kísérletek (pl. pénzfeldobások) egy-egy diszkrét „időponthoz” (ti. az n 
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dobásszámhoz) rendelhetők. Mint láttuk, itt az X(n) folyamat eloszlása B(n, p) binomiálisnak 
adódik, hiszen ez jellemzi pl. az n dobásból kapott fejek számának eloszlását. 

4.1.2. Holtidő figyelembevétele 

A Poisson-folyamat olyan (nem létező) detektálási módhoz kapcsolódik, amikor a 
detektáló rendszer egy jel észlelése után azonnal képes újabb jel fogadására. Valójában a 
detektáló rendszer (hosszabb idejű működés során) mindig csak egy bizonyos i holtidő után 
fogad újabb jelet. A valószínűségi változónak tekintett holtidő alatt a detektáló rendszer 
regenerálódik, azaz „kiheveri” az előző jel észlelése okozta változásokat (GM-cső), ill. a 
jelfeldolgozással van elfoglalva (amplitúdóanalízis). A holtidő leteltével következik az az 
exponenciális eloszlású Ti várakozási idő, melyet a Poisson-folyamatnál tárgyaltam [l. (89). 
egyenlet], ugyanazzal a  közepes jelfrekvenciával. (Itt ismét csak az exponenciális eloszlás 
emlékezetnélküliségére kell hivatkoznom) Az i-edik (ténylegesen detektált) jellel kapcsolatos 
(holtidőt is magában foglaló) teljes várakozási idő tehát: Zi=i + Ti. Az n-edik detektálás 
időpontja eszerint: Sn=Z1+…+Zn. 

Figyelembe véve i és Ti függetlenségét, továbbá azt, hogy mind i, mind pedig Ti 
eloszlása a t>0 félegyenesre koncentrálódik, Zi eloszlásfüggvénye az alábbi 
konvolúcióként adódik [l. az (51) egyenlet utáni megjegyzést]: 

xxzGxxhxzGzhGzF
z

x
z

de)(d)()()()(
00
    

ahol G a i eloszlásfüggvénye, h pedig Ti (exponenciális) sűrűségfüggvénye. Az 
indexelés azért fölösleges, mert külön-külön a i-k és a Ti-k egyforma eloszlásúak. 
Ebből Zi sűrűségfüggvénye (f) deriválással számítható ki.  
Sn sűrűségfüggvényét (fn) úgy kapjuk, hogy az f=F n-edik konvolúcióhatványát 
képezzük: 

)(...)( zffzfn   

Speciálisan, ha a holtidő konstans (), akkor f =  exp[- (t - )], vagyis az 
exponenciális sűrűségfüggvény eltoltja (t > ). Ezért az Sn eloszlása n-val eltolt gamma-
eloszlás a következő sűrűségfüggvénnyel: 
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Az Nt folyamat konkrét eloszlásának ismerete nélkül is adódnak a következő eredmények: 
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ahol  a közepes holtidő,  pedig a közepes jelfrekvencia (közepes számlálási sebesség 
holtidő nélkül). Ha feltesszük, hogy a holtidő konstans, akkor az utóbbi egyenlet egyszerűbb 
lesz: 
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    (106) 
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A közepes számlálási sebesség állandó  holtidő esetén: 

 




 


1

1
  (107) 

Ez alapján könnyen kikalkulálhatjuk, mekkora lehetett a  közepes jelfrekvencia (mekkora 
lett volna a holtidő nélküli közepes számlálási sebesség), ha meghatározzuk a  közepes 
számlálási sebességet (a holtidő miatt lecsökkent tényleges közepes jelfrekvenciát): 

 









1

  (108) 

A felújításokra vonatkozó centrális határeloszlás-tétel szerint Nt aszimptotikusan 
N(t/, t2/3) eloszlású. Hosszabb jelszámlálási idő esetén tehát a beütésszám várható 
értéke, ill. varianciája (konstans holtidővel számolva): 
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(#70) Ez az eredmény azt mutatja, hogy: 

 )()()1()( 22
ttt NENEND     (111) 

ahol az egyenlőség csak   << 1 esetén teljesül. Tehát a mért beütésszámok szórásának 
Poisson-becslése (amikor is a varianciát a várható értékkel helyettesítjük) általában túlbecsüli 
a tényleges szórást. 

(#71) Belátható, hogy  a t számlálási idő azon hányadát jelenti, melyet a holtidő 
összességében lefed. Ennek 100-szorosa a holtidőszázalék vagy százalékos holtidő, melyet 
egyes berendezések ki is jeleznek. 

4.1.3. A fotocsúcs „ősalakja” a detektorban 

A detektálás kezdeti lépése a sugárrészecske – vagy mondjuk egy gamma-foton – 
energiájának átadása a detektor anyagának. Az alábbiakból kiderül, hogy ebben a folyamatban 
az elnyelődött energiával arányos számú ionizációra, ill. gerjesztésre lehet számítani, ami 
lehetőséget ad arra, hogy a detektált részecske energiáját meghatározzuk.  

A felújítási folyamat sztoriját a t  E, Nt  NE, Ti  i,   ,    szereposztással 
úgy is elmesélhetjük, hogy van egy gamma-foton, melynek E energiája fotoeffektust 
követően véletlenszerű i adagokra töredezve adódik át a detektorkristálynak. Az NE felújítási 
folyamat ezúttal azt a véletlenszerű számot regisztrálja, ahány adagra éppen 
szétdarabolódott az adott foton energiája. Ezekre az energiaadagokra úgy tekintünk, mint 
egy-egy töltéshordozó (vagy a detektálás szempontjából releváns gerjesztett állapot) keltésére 
fordított energiaadagra, vagyis NE egyúttal azt is megmondja, hogy az adott foton 
detektálásakor éppen hány töltéshordozó keletkezett, ami viszont – lineáris erősítést 
feltételezve – az aktuális jelamplitúdóval lesz arányos. Az NE sűrűségfüggvénye tehát (ha 
további statisztikus hatásoktól eltekinthetünk) le fogja írni a fotocsúcs amplitúdóeloszlását is, 
mely a tapasztalat szerint Gauss-görbe alakú.  
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Az i-k eloszlását úgy képzeljük el, hogy az a (V, E) energiatartományra koncentrálódik, 
ahol V azt a minimális energiaadagot (ionizációs potenciált) jelenti, amely az adott 
detektorközegben még éppen elegendő egy töltéshordozó keltésére. Az eloszlás jellemzői 
továbbá az egy töltéshordozó/gerjesztés létrehozásához szükséges i   közepes 

energiaadag, valamint rel, az i-k relatív szórása. 
A felújításokra vonatkozó centrális határeloszlás-tétel szerint NE aszimptotikusan 

normális eloszlású lesz az alábbi paraméterekkel: 
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A fotocsúcs alakját tehát a fenti normális eloszlás sűrűségfüggvénye (azaz egy Gauss-
görbe) írja le, melynek módusza/várható értéke (MAX, azaz maximumhely), ill. 
félértékszélessége (FWHM) a normális eloszlásnál leírtak alapján: 
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Eszerint a maximumhely az E fotonenergiával arányos, a kisebb energiájú csúcsok pedig 
keskenyebbek a nagyenergiájúaknál. A relatív csúcsszélesség pedig fordítva arányos az 
energia négyzetgyökével: 
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A fenti eredményeket elemezve látjuk, hogy ez az egyszerű sztochasztikus modell nemcsak 
a csúcs alakjáról ad számot, de helyesen jósolja meg azt is, hogy (egyébként azonos feltételek 
mellett) azok a detektorok adnak jobb felbontást, amelyek esetében egy 
töltéshordozó/gerjesztés átlagosan kevesebb energiába kerül.  

4.1.4. Kitérő: A fotocsúcs „ősalakját” elkenő statisztikus hatásokról  

Az imént feltételeztük, hogy nem kell számolni olyan sztochasztikus hatásokkal, amelyek 
tovább alakítanák a fotocsúcsot, márpedig ilyenek vannak, ill. lehetnek. Tekintsük pl. a 
szcintillációs detektorokat, melyek esetében messze nem realizálódik a fotocsúcs 
„ősalakjában” rejlő energiafelbontás lehetősége.  

A szcintillációs detektorban a gerjesztett állapotok keletkezése gyakorlatilag pillanatszerű 
a legerjesztődés időigényéhez képest. A gerjesztett állapotokat ugyanolyan exponenciális 
élettartam-eloszlás jellemzi, mint a radioaktív atomokat. A nagyszámú gerjesztett állapot 
egyszerre kezd el „bomlani”, s a bomlás során látható fotonok keletkeznek (l. a 20. ábrát). A 
látható fotonok időbeli sűrűsége – más szóval a fényimpulzus alakja – az exponenciális 
bomlástörvény jellegzetes lefutását mutatja. Ha az elektronika nem mossa össze túlságosan az 
elemi folyamatokat, akkor feltehetjük, hogy a fényimpulzus alakja tükröződni fog az 
amplitúdóanalízis alapjául szolgáló feszültségimpulzus alakjában is. Emiatt azt mondhatjuk, 
hogy a feszültségimpulzus amplitúdóját azoknak a látható fotonoknak a száma határozza meg, 
amelyek a gerjesztések létrejöttét jellemző t=0 időpont és egy közeli t időpont között 
keletkeztek. (Hogy mekkorának veendő a t, az a jelfeldolgozás/amplitúdóanalízis részleteitől 
függ, de minden bizonnyal rövidebb időről van szó, mint a gerjesztett állapotok  közepes 
élettartama.) Az amplitúdó nagyságáért felelős látható fotonok számát tehát rögzített NE érték 
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mellett a B(NE, exp(-t/)) binomiális eloszlás határozza meg. Minthogy az „ősalak” igen 
keskeny, NE a várható értékével (MAX) helyettesíthető. Ha a binomiális eloszlás MAXexp(-
t/) várható értéke és MAXexp(-t/)[1 - exp(-t/)] varianciája nem túl kicsi, akkor 
normális eloszlással közelíthetjük. Végső soron tehát az impulzus „csúcsát” alkotó, s így 
annak amplitúdóját megszabó fotonok száma 
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eloszlást követ, ahol A és B valamilyen konstans. Vagyis az eredmény egy másik Gauss-görbe, 
csak lényegesen nagyobb félértékszélességgel, egyébként pedig az „ősalakhoz” hasonló 
tulajdonságokkal, melyek közül kiemelendő a jelamplitúdó és az energia arányossága: 

 

E

 Ampl.jelampl.   (116) 

 

20. ÁBRA. 0,1 mm-es NaI(Tl) szcintillációs kristály detektorjele 14,4 keV-es gamma-energiánál. 
(Vankó György mérése, ill. ábrája.) A digitális oszcilloszkóp nagy időfelbontása láthatóvá teszi a 

háttérfolyamatok időbeliségét. A jel meredek felfutása a gerjesztések „egyidejű” keletkezését tanúsítja, 
míg az alapzajból határozottan kiemelkedő „szőrök” az egyes látható fotonok hatására keletkező 

fotoelektronokat (ill. az ezekből kiinduló elektronlavinák eredményét) jelentik. A részben összeolvadó 
elemi impulzusok sokaságából kirajzolódik a gerjesztett állapotok exponenciális „bomlástörvénye”. 

A továbbiakban csak a fenti eloszlással jellemzett fotonok sorsát kísérjük figyelemmel. A 
fotoelektronok kiváltását a fotokatódból egy Bernoulli-szűréssel vehetjük figyelembe (l. a 
normális eloszlásnál). A Bernoulli-szűrés (relatív értelemben) továbbszélesíti ugyan az 
eloszlást, de nem vezet ki a normális eloszlások családjából: 
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Ezután az elektronsokszorozó korántsem determinisztikus erősítésén a sor, hogy a csúcs 
alakját tovább módosítsa (l. az elágazó folyamatoknál), de szerencsére a jelamplitúdó és az 
energia közötti arányosság fennmarad (l. ott). 

4.2. Markov-láncok 

A Markov-lánc olyan sztochasztikus folyamat, melyre:  

)(),,,,( 11112211   nnnnnn xXbXaPxXxXxXbXaP    (118) 

ami kb. azt jelenti, hogy a folyamattal kapcsolatos jelenlegi kilátásokat mindig a legfrissebb 
ismeretek határozzák meg – olyannyira, hogy korábbi ismeretek ehhez képest semmiféle 
további pontosítással nem szolgálhatnak. 

4.2.1. Elágazó folyamatok 

Az elágazó folyamatok alapsztorija a következő. Tekintsünk egy entitást (0-adik 
generáció), amely egyetlen szaporodási ciklus alatt X1 darab önmagával azonos tulajdonságú 
utódot hoz létre. Ezek alkotják az 1. generációt, az n-edik generáció által létrehozott utódok 
pedig az (n+1)-edik generációt. Az egyes generációk egyedei egymástól és elődeiktől 
függetlenül, ugyanolyan eloszlás szerint hozzák létre utódjaikat. Az egymást követő 
generációk Xn népességének alakulását vizsgáljuk. Az entitás lehet pl. láncreakcióval 
sokasodó neutron vagy az elektronsokszorozó dinódáin „szaporodó” fotoelektron.  

Az X1 diszkrét valószínűségi változó, mely P(X1 = k) = pk. valószínűséggel vehet fel 
különböző k = 0, 1, 2… értékeket. Jelölje  az eloszlás várható értékét,  pedig a szórását. 
Legyen G(s)  G1(s) az eloszlás generátorfüggvénye: 
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Ekkor az egymást követő generációk generátorfüggvényeit az alábbi rekurziós formulából 
lehet kiszámítani (Feller 1978): 

  )()(1 sGGsG nn    (120) 

Az elágazó folyamat várható értéke és varianciája (Feller 1978): 

 n
nXE )( ,        ill.       2132222 )()(    nnn

nXD    (121) 

Amint látjuk, a várható értékre kapott eredmény megfelel a józan ész elvárásának. 
(#72) A 21. ábra egy ilyen számítás eredményeképp kapott eloszlássorozatot mutat be. A 

modell mögé képzeljünk el egy elektronsokszorozót, melynek dinódáin a becsapódó elektron 
50%-os eséllyel „kétszereződik”, vagyis az esetek egyik felében csak egy utódja lesz, míg az 
esetek másik felében kettő. Az egyes dinódák átlagos sokszorozási tényezője ezek szerint 
 = 3/2,  = 1/2 szórással.  
A (121) egyenletek szerint a sokszorozás relatív szórása: 
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Nagy dinódaszám esetén a relatív szórás az alábbi határértékhez tart: 
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(#73) Az előző megjegyzést folytatva: Egy lépcső esetén a relatív szórás kb. 33%. A 
dinódaszám növelésével a relatív szórás aszimptotikusan kb. 58%-ra nő. A fenti képletből 
látszik azonban, hogy a dinóda sokszorozó faktorát () növelve (változatlan  esetén) a relatív 
szórás javul. Ha pl. nem 1- és 2-szereződést feltételezünk a dinódán, hanem 3- és 4-
szereződést ( marad 1/2,  ellenben 3/2-ről 7/2-re nő), akkor az aszimptotikus relatív szórás 
17% körül alakul.  

 

21. ÁBRA. Elektronsokszorozó erősítésének számított eloszlásai 1, 2, 3, ill. 4 dinódára 

(#74) Hangsúlyozni kell, hogy a sokszorozás fotoelektrononként értendő. Amikor pl. a 
fotokatód egy fényimpulzus tartama alatt N darab elektront emittál, akkor mindegyik más-más 
mértékben fog megsokszorozódni a dinódákon. Az anód által begyűjtött elektronok számát 
összegzéssel kapjuk: 
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Vegyük észre, hogy itt egy véletlen tagszámú összegről van szó, ahol N [l. a felújítási 
folyamatoknál található (117) egyenletet] közelítőleg 
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normális eloszlású. 
A véletlen tagszámú összegekre vonatkozó (55) eredmény szerint N várható értéke és 
varianciája: 

 


 EE
aΣE n

N )(   (126) 

  


 EE
abΣD nnnn

N   )()( 13222222    (127) 

Tehát az elektronsokszorozás után is arányos marad a jelamplitúdó várható értéke az 
energiával, és a csúcsszélesség négyzetgyökös energiafüggése is megmarad. 
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5. NUKLEÁRIS SPEKTRUMOK ILLESZTÉSE 
Ebben a részben bizonyos fajta paraméteres adatsorok feldolgozásáról lesz szó, melyekre 

a nukleáris spektrum kifejezést fogom használni. Ehhez hasonló problémák általánosabb 
tárgyalását Press et al. 1999-es könyvében találjuk meg. 

 

22. ÁBRA. Példa nukleáris spektrumra. A fő ábra egy egycsúcsú transzmissziós Mössbauer-
spektrumot mutat, melynek érdekessége, hogy a csúcs Lorentz-görbével írható le (kék görbe), mely a 
Cauchy-eloszlás sűrűségfüggvényével egyező alakú. A standardizálás miatt a vízszintes tengely egy 

osztásköze épp a Lorentz-görbe félértékszélességének fele (γ), mely ideálisan vékony abszorber 
esetében éppen a Γ természetes vonalszélességet adja [l. a (#66) megjegyzést]. Ugyanakkor függőleges 
irányban a beütésszámok (piros pöttyök) szóródását a normális eloszlás jellemzi. A színes mellékábra 
az alapvonalhoz (μ∞) tartozó normális sűrűségfüggvényt mutatja. A színkódot a 2. ábra magyarázza 

meg. A függőleges tengelyen egy osztásköz éppen  hosszúságú. 

5.1. Spektrum, illesztés, modellfüggvény 

Spektrum. Spektrum alatt olyan  

 kiYx ii ,2,1),(    (128) 

adatpárok (spektrumpontok) együttesét fogjuk érteni, ahol az xi-k az x független változó 
(általunk megválasztott) pontos értékei, az Yi-k pedig valószínűségi változók. Feltesszük, 
hogy az Yi-k i várható értékét egy bizonyos paraméteres  

  bb);(x   (129) 

modellfüggvénysereg valamelyik tagja állítja elő, ahol: 

 ),,( 21 nbbb b   (130) 
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az illesztőparaméterek vektora. [Lásd a (#35) megjegyzésben szereplő példát az 
exponenciális bomlástörvénnyel kapcsolatban.] Jelöljük a-val azt a konkrét paramétervektort, 
amelyiknél az illesztés megvalósul, tehát amelyikre: 

 kixYE iii ,2,1);()(  a   (131) 

Az illesztést megvalósító 

 );()( axx     (132) 

függvényt illesztő függvénynek fogjuk nevezni. 
Az illesztési feladat: a konkrét spektrum alapján minél jobb becslést adni az a paraméter 

értékére, más szóval: az illesztő függvény minél jobb közelítése. A becsült paraméterértéket 
â -val fogjuk jelölni. 

Mielőtt az illesztési feladat megoldását felvázolnánk, megszorítással élünk a vizsgált 
spektrumok körére. 

Nukleáris spektrum. Nukleáris spektrum alatt olyan spektrumot fogunk érteni, ahol az Yi-
k beütésszám jellegű adatok, amelyekre a Poisson-közelítés és a normális közelítés 
egyaránt érvényes. Másképpen fogalmazva: olyan N(i, i

2) eloszlású Yi-kről lesz szó, 
melyekre i

2 = i a Poisson-eloszlás örökségeképpen. (Lásd a 22. ábrát.) 

5.2. A maximum likelihood elv 

A maximum likelihood elv (a legnagyobb „valószínűség” elve) a következő 
gondolatmenetre épül.  

Tegyük fel, hogy a mért spektrumot leíró modellfüggvény alakja elvileg pontosan ismert, 
de számunkra rejtve van annak az „igazi” a paramétervektornak a pontos értéke, amelyik az 
adott feltételek mellett mérhető valamennyi spektrum közös illesztő függvényét előállítja. 
Csupán abban lehetünk biztosak (fizikai megfontolások alapján), hogy ilyen a 
paramétervektor létezik. Az általunk mért 

  kiYxS ii ,2,1),()( 00 a   (133) 

spektrum tehát egy olyan   )(aS  spektrumsokaság valamelyik (ti. az adott mérés által 

konkrétan megvalósított) elemének tekinthető, amelyek mind ugyanahhoz az „igazi” a 
paramétervektorhoz tartoznak. Természetesen az   )(aS  spektrumsokaság különböző 

elemei különböző valószínűséggel realizálódnak. Minthogy a spektrumpontok normális 
eloszlásúak és egymástól független valószínűségi változóknak felelnek meg, az egyes 
spektrumokhoz a következő „valószínűség” rendelhető: 
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ahol L(Yi; a) az úgynevezett likelihood függvény, mely az adott spektrum „valószínűségének” 
k dimenziós sűrűségfüggvényeként fogható fel (Orear 1987): 
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A (134) egyenletben az áttekinthetőség végett „megspóroltuk” az  index feltüntetését az 
Yi realizált függvényérték mellett, ezért azt mindig oda kell érteni a továbbiakban. A Y 
tényezőre azért volt szükség, hogy a normális sűrűségfüggvény adott értékét „valószínűséggé” 
konvertálhassuk.  

Ha most fogadni kéne arra, hogy a mért S0(a) spektrum milyen helyet foglal el az   )(aS  

spektrumsokaságban, akkor nyilván akkor tippelnénk okosan, ha a fenti „valószínűség” 
maximuma táján keresnénk a megoldást. Másképpen szólva – mint minden kísérletező – 
bízunk abban, hogy mérésünk egyszeri eredménye (az esetenként több nap alatt regisztrált 
spektrum) nem egy extrém eset kis valószínűségű bekövetkezésével, hanem egy tipikus 
esetet nagy valószínűségű előfordulásával áll kapcsolatban: 

 );(max);0( aa  PP    (136) 

Ezt leszögezve a következő módon folytathatjuk az okoskodást.  
Minthogy a mért S0(a) spektrumot nagy valószínűségű realizációnak hisszük az „igazi” – 

ám sajna ismeretlen – a paramétervektorra vonatkozóan, akkor járunk el okosan, ha az â  
becslést ennek figyelembevételével úgy keressük, hogy az minden lehetséges b paraméterérték 
közül a maximális „valószínűséget” rendelje a mért spektrumhoz: 

 );0(max)ˆ;0( ba b PP    (137) 

A fenti maximumkeresési feladat lényegében a maximum likelihood elv kimondását 
jelenti. 

Vegyük észre, hogy a maximum likelihood elv minden ésszerűsége ellenére sem jelent 
garanciát az „igazi” a megtalálására, hiszen nem egzakt matematikai levezetésen, hanem 
vélekedésen és hiten alapul. Ennek ellenére az alábbi eredmények már matematikailag is jól 
használhatók, és ezért az elv „ereje” mellett szólnak. 

5.3. A súlyozott legkisebb négyzetek módszere mint maximum likelihood 
módszer 

A logaritmus függvény monotonitása miatt a kitűzött maximumkeresési feladat 
minimumkeresésként is megfogalmazható: 

  );0(logmin)ˆ;0(log ba b PP    (138) 

A konkrét esetben ez végső soron a 
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  (139) 

feladat megoldása révén szolgáltatja az â  becslést. [Vegyük észre, hogy a fenti négyzetösszeg 
a várható értéktől való négyzetes eltérés (36) egyenlet szerinti súlyozott átlagával arányos.] A 
minimumkeresési feladat konkrét megoldására kész programok vannak, melyek nemcsak a 
paraméterek becsült értékét adják meg, de annak szórását, ill. a korrelációs együtthatókat 
is. Itt ezekkel nem is foglalkozom, csupán az illesztés jóságát jellemző minimális 2-
értékkel kapcsolatban teszek néhány megjegyzést. 

(#75) A 2 jelölés nem véletlen, hiszen a 2-eloszlásnál láttuk, hogy amennyiben a 
modellfüggvény lineáris az egyes illesztőparaméterekben, akkor a minimalizált négyzetösszeg 
2(k-n) eloszlású lesz, vagyis az illesztés „jósága” ennek ismeretében megítélhető (l. ott).  
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(#76) Ha a modellfüggvény nem lineáris az illesztőparaméterekben, akkor esetleg – pl. 
sorfejtéssel – linearizálható. Hogy aztán meddig kell elmenni a sorfejtésben, az változó. 
Mindenesetre, a négyzetösszeget nyilván ekkor is valamilyen szabadsági fokú 2-eloszlás 
fogja jellemezni. (A minimumkereséshez nem kell a modellfüggvényt linearizálni. A 
linearizálás lehetősége csak a megfelelő 2-eloszlás „ügyeletességének” megállapításához 
szükséges.) Ha figyelembe vesszük, hogy k értéke – nukleáris spektrumokról lévén szó – a 
több ezret is elérheti, akkor ennek túl nagy jelentősége nincs is, hiszen ekkor a négyzetösszeg 
nagyjából úgyis 2(k)  N(k, 2k) eloszlásúnak tekinthető.  

(#77) Az olyan linearizációtól óvakodni kell, amely a spektrum transzformációját is 
megköveteli. Ilyen pl. a bomlásgörbe szokásos logaritmizálása a bomlási állandó 
meghatározása céljából. A logaritmizálás ugyanis elrontja a spektrumpontok normális 
eloszlását, miáltal a 2-eloszlással való kapcsolat megszűnik.  

5.4. A súlyozott legkisebb négyzetek módszere a nukleáris 
spektroszkópiában 

A fentiekben nem aknáztuk ki még azt, hogy nukleáris spektrumok esetében i
2 = i. 

Mielőtt ezt a legkisebb négyzetek módszerébe beépítenénk, lássunk egy egyszerű nukleáris 
spektrumot, mely egy igen hosszú felezési idejű radionuklid azonos időtartamig gyűjtött 
beütésszámaiból áll az eltelt idő függvényében. Világos, hogy ebben az esetben a 
modellfüggvény igen egyszerű, és mindössze egyetlen paramétert tartalmaz, mely a 
beütésszámok közös várható értékét reprezentálja. A minimumfeladat ezek szerint a 
következő:  
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ahol tehát â  az állandó  = E(Yi) becslése.  
Ebben a konkrét esetben három kézenfekvő módja is van a i

2 megadásának. Kérdés: vajon 
ezek ugyanarra a becsült értékre vezetnek-e. 

1. eset: i
2 = 2 = konstans. Itt csak annyit használtunk ki, hogy az összes pont azonos 

szórású: 
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2. eset: i
2 = 2 =   â . Itt kihasználtuk azt, hogy nukleáris spektrumról van szó, továbbá 

azt, hogy â  a  becslése: 
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3. eset: i
2 = 2 =   Yi. Itt kihasználtuk azt, hogy nukleáris spektrumról van szó, továbbá 

azt, hogy a Poisson-eloszlás esetében egyetlen mért érték tűrhető becslést ad a várható értékre, 
amennyiben a mért (ill. a várható) érték elég nagy [l (#24) megjegyzés]: 
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A fenti kifejezések â  szerinti deriválásával könnyen beláthatjuk, hogy a három 
minimumfeltétel más-más eredményre vezet. Az eredmény mindannyiszor az Yi-k valamilyen 
közepe lesz ugyan, de ez a közép az 1. esetben a számtani közepet [l. (29) egyenlet], a 2. 
esetben a harmonikus közepet [l. (19) egyenlet], míg a 3. esetben a négyzetes közepet [l. (17) 
egyenlet] jelenti. 

Most pedig lássuk, ezek alapján hogyan járjunk el általában.  
Bármilyen csábító is az, hogy az 1. eset a számtani közepet (tehát a mintaközepet) hozta ki 

eredményül, melyről tudjuk, hogy a várható érték torzítatlan becslése (és ezek szerint annak 
maximum likelihood becslése is egyben), általában nem használható ez a módszer, mivel a 
modellfüggvény az igazán érdekes esetekben nem konstans, ezért az 1. minimumfeltétel nem 
tekinthető többé maximum likelihood feltételnek. 

A 2. eset a lehető legpontosabban közvetíti ugyan a spektrum nukleáris jellegét, de két 
hátránnyal is rendelkezik. Egyrészt a deriváltak jóval komplikáltabbak, másrészt a 
statisztikai értelmezés is nehezebb. Gondoljunk arra, hogy pl. a paraméterekben lineáris 
modellfüggvény minden előnye megszűnik, mihelyt a modellfüggvény a nevezőben is 
megjelenik. 

A 3. eset ugyan közelítő értékeket használ a nukleáris jelleg kifejezésére, de ezek az 
értékek a deriválás szempontjából konstansnak számítanak, ezért az alábbi minimumkeresési 
feladat terjedt el a kiértékelések gyakorlatában: 
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A 2 és a konfidenciaintervallumok közötti kapcsolat tekintetében a rendelkezésre álló 
kiváló irodalomra utalok (Press et al. 1999), itt csupán néhány apróbb gyakorlati 
megjegyzésre szorítkozom. 

(#78) Ami a fenti közepeket illeti, eléggé nyilvánvaló okokból a következő reláció 
érvényes rájuk:  

 harmonikus közép ≤ számtani közép ≤ négyzetes közép  (145) 

Megnyugtató viszont, hogy a Poisson-eloszlás esetében nem is olyan nagy a különbség a 
különböző fajta közepek értéke között. Könnyű ellenőrizni pl. () eloszlású véletlen 
számokkal (-t 102–106 között nézve), hogy az eltérés – 10-10 adattal számolva – nemigen 
haladja meg az 1-et. Ugyanakkor pl.  = 102, 104, ill. 106 esetén a szórás 10, 100, ill. 1000, 
tehát a szórással összevetve lényegében mindegy, hogy az adott minimumfeltétel melyik 
közepelési móddal áll kapcsolatban. 

(#79) Annak ellenére, hogy a konkrét 2-érték minimalizáló eljárás eredménye, ugyanúgy 
kell eljárnunk, mint általában, amikor egy paraméter elfogadhatóságát/konfidenciáját 
valamilyen más eloszlás alapján vizsgáljuk. Nem okvetlenül a legkisebb 2-et adó illesztés 
tehát a legjobb, hanem az, amelyik a legközelebb van a 2-eloszlás várható értékét 
reprezentáló szabadsági fokhoz, bár kétségtelen, hogy 100 eset közül 99-ben azért vagyunk 
elégedetlenek az illesztéssel, mert túl nagynak találjuk a 2-értéket.  

Ennek az az egyik lehetséges oka, hogy a felhasznált modellfüggvény tökéletlen. Durva 
hiba pl., ha a b vektor dimenzióját túl kicsire becsüljük (pl. amikor egy Mössbauer-spektrumot 
túl kevés csúccsal próbálunk illeszteni), de hibát okoz az is, ha az elemi modellfüggvények 
nem pontosan olyan alakúak, mint amilyennek feltételezzük őket (pl. a Mössbauer-spektrum 
csúcsai nem mindig írhatók le tökéletesen Lorentz-görbékkel).  

További hibát jelentenek az „elszállt” (többnyire: „leesett”) pontok, amelyek tévútra 
vihetik az egész illesztési eljárást.  
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(#80) Túl kis relatív 2-et okozhat, ha az illesztő program túlbecsüli a szabadsági fokot. 
Ez akkor fordulhat elő, ha a modellfüggvény nem minden paraméterben lineáris, és a 
szabadsági fokot egyszerűen (és a szokásnak megfelelően) úgy számolják, hogy a 
spektrumpontok számából levonják az illesztett paraméterek számát. 

Túl kicsi (azaz túl jó) 2-et eredményezhet az is, ha a holtidő olyan nagy, hogy a 
célfüggvénybe beépített Poisson-közelítés túlbecsüli a nevezőben szereplő varianciát. Ez 
esetben közelebb járunk az igazsághoz, ha a kapott, holtidővel „torzított” 2

 -et – a (111) 

egyenlet alapján – (1-)2-tel osztjuk, ahol  a százalékos holtidő század része. 
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Ha a holtidő nem ismert, de mégis sejteni lehet, hogy ez áll az irreálisan kis 2 hátterében, 
akkor a (111) egyenlet alapján következtethetünk az  korrekciós faktorra, hiszen nyilván: 
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Például egy transzmissziós Mössbauer-spektrum esetében ez azt jelenti, hogy képezni 
kell az alapvonalhoz tartozó csatornatartalmak átlagát E(Nt) becslése és empirikus 
szórásnégyzetét D2(Nt) becslése. Ezek aránya ugyanis a fenti egyenlet szerint a keresett 
korrekciós faktor becslésének tekinthető. 
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6. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 
1. táblázat. ADDÍCIÓS TÉTELEK.  

Az alábbiak az X1 és X2 valószínűségi változó függetlensége esetén állnak. 
Úgy kell a sorokat olvasni, hogy „ha X1 és X2 a megadott eloszlású, akkor X1 

+ X2 a harmadik cella szerinti eloszlású valószínűségi változó lesz”. 

 

X1 
eloszlása 

X2 
eloszlása 

X1 + X2 

eloszlása 
B(n1, p) B(n2, p) B(n1 + n2,  p) 

(1) (2) (1 + 2) 

(r1, ) (r2, ) (r1 + r2,  ) 

N(1, 1
2) N(2, 2

2) N(1 + 2,  1
2 + 2

2) 

2(k1) 2(k2) 2(k1 + k2) 

C(m1, 1) C(m2, 2) C(m1 + m2,  1 + 2) 

2. táblázat. HATÁRELOSZLÁSOK.  
Úgy kell a sorokat olvasni, hogy „ha X a megadott eloszlású, továbbá ha a 

megadott feltétel teljesül, akkor X eloszlása a jelzett határeloszlással 
közelíthető”. 

X 
eloszlása 

Feltétel 
X 

határeloszlása 

B(n, p) 
p  0,1 
n  20 

(np) 

B(n, p) npq  6 
q ≡ (1-p) 

N(np, npq) 

()   20 N(, ) 

(r, ) k  30 N(r/, r/2) 

2(k) k  50 N(k, 2k) 
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3. táblázat. NORMÁLIS ELOSZLÁS 
N(, 2) normális eloszlású X valószínűségi változó ±d-nál nagyobb 

mértékű „kiszórási” valószínűségei százalékban.24 

d 100   dXP  d 100   dXP   
0.67449 50 2.1 3.57 
0.7 48.39 2.2 2.78 
0.8 42.37 2.3 2.14 
0.9 36.81 2.4 1.64 
1.0 31.37 2.5 1.24 
1.1 27.13 2.6 0.932 
1.2 23.01 2.7 0.693 
1.3 19.36 2.8 0.511 
1.4 16.15 2.9 0.373 
1.5 13.36 3.0 0.27 
1.6 10.96 3.5 0.0465 
1.7 8.91 4 0.00634 
1.8 7.19 5 0.0000573 
1.9 5.74 6 0.0000002 
2.0 4.55 7 0.00000000026 

 

4. táblázat. 2-ELOSZLÁS 
Különböző k szabadsági fokú 2(k) 2-eloszlások p-kvantilisai 

k\p 0.01 0.05 0.10 0.25 0.50 0.75 0.90 0.95 0.99 
1 0.0002 0.0039 0.0148 0.102 0.455 1.32 2.71 3.84 6.33 
5 0.554 1.15 1.61 2.67 4.35 6.63 9.24 11.1 15.1 
10 2.56 3.94 4.87 6.74 9.34 12.5 16.0 18.3 23.2 
15 5.23 7.26 8.55 11.0 14.3 18.2 22.3 25.0 30.6 
20 8.26 10.9 12.4 15.5 19.3 23.8 28.4 31.4 37.6 
25 11.5 14.6 16.5 19.9 24.3 29.3 34.4 37.7 44.3 
30 15.0 18.5 20.6 24.5 29.3 34.8 40.3 43.8 50.9 

 

                                                           
 

24 Elnézést, de (formatálási okokból) ebben a két táblázatban tizedes pontot használok a magyarban szabványos 
tizedesvessző helyett. 
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TÁRGYMUTATÓ 

# 

(), l. Poisson-eloszlás, 26 

(1, ), l. exponenciális eloszlás, 28 

(r, ), l. gamma-eloszlás, 38 

2 és konfidenciaintervallum, 63 

2 holtidőkorrekciója, 64 

2(k), l. 2-eloszlás, 44 

2-eloszlás mint gamma-eloszlás, 45 

2-eloszlás, 2(k), 44 

2-eloszlások p-kvantilisai, 66 

1 
10-90 percentilis terjedelem, 11 

5 
50 percentilis, 11 

A,Á 
abszolút közepes eltérés, 11 
addíciós tételek, 10, 65 
alapmodell, elágazó folyamatoké, 56 
alapmodell, felújítási folyamatoké, 51 
aszimmetrikus eloszlás, ábra, 8 
aszimmetrikus unimodális eloszlás, 9 
átlag, 11 
átlag, súlyozott, 12 

B 
B(1, p), l. Bernoulli-eloszlás, 21 
B(n, p), l. binomiális eloszlás, 23 
becslés egypontos méréssel, nagy bomlásszámé, 24 
becslés, standard deviációé, 12 
becslés, várható értéké, 11 
becslés, varianciáé, 12 
Bernoulli-eloszlás mint binomiális eloszlás, 23 
Bernoulli-eloszlás, B(1, p), 21 
Bernoulli-eloszlású véletlen számok, 22 
Bernoulli-kísérletsorozat, 16, 22 
Bernoulli-kísérletsorozat mint diszkrét Poisson-folyamat, 

51 
Bernoulli-szűrés, 18 
Bernoulli-szűrés, binomiális eloszlásé, 23, 32 
Bernoulli-szűrés, normális eloszlásé, 42 
Bernoulli-szűrés, Poisson-eloszlásé, 27 
beütésszám, 24 
beütésszám jellegű adatok, 60 
beütésszámok és a binomiális eloszlás, 23 
beütésszámok és a normális eloszlás, 25 
beütésszámok és a Poisson-eloszlás, 25 
beütésszámok várható értéke holtidő esetén, 53 
beütésszámok varianciája holtidő esetén, 53 

beütésszámok, szórás Poisson-becslése, 53 
bimodális eloszlás, 8 
binomiális eloszlás Bernoulli-szűrése, 23, 32 
binomiális eloszlás közelítése Poisson-eloszlással, 25 
binomiális eloszlás, B(n, p), 23 
binomiális eloszlású véletlen számok, 23 
bomlási állandó valószínűségi értelmezése, 33 
bomlási valószínűség és a bomlási állandó, 33 
bomlásszámok és a binomiális eloszlás, 23 
bomlásszámok és a normális eloszlás, 25 
bomlásszámok és a, Poisson-eloszlás, 25 
bomlásszámok exponenciális csökkenése, 33 
Breit–Wigner-görbe, 49 

C 

C(m, ), l. Cauchy-eloszlás, 47 
Cauchy- és normális eloszlású véletlen számok 

összevetése, 48 
Cauchy-eloszlás mint t-eloszlás, 49 
Cauchy-eloszlás nyújtása, 50 
Cauchy-eloszlás sűrűségfüggvénye, 48 

Cauchy-eloszlás, C(m, ), 47 
Cauchy-eloszlás, várható érték és szórás hiánya, 49 
Cauchy-eloszlású véletlen számok, 47 
centrális határeloszlás-tétel, 15, 16 
centrális határeloszlás-tétel felújításokra, 51 
centrális határeloszlás-tétel, Lindberg–Lévy-féle, 41 
centrális jellemzők kapcsolata, 9 
centrális jellemzők, eloszlásoké, 5 

D 
dekonvolúció, 10, 17 
detektálási valószínűség, 24 
differenciális eloszlásfüggvény, 6 
dimenzióanalízis, 6, 36 
dinódaszám, 56 
diszkrét eloszlás, 5 
diszkrét eloszlás, egész értékű, 5, 10 

E,É 
effektív közép, 9 
egész értékű diszkrét eloszlás, 5, 10 
egyenletes eloszlás, U(a, b), 17 
elágazó folyamatok alapsztorija, 56 
elektronsokszorozó dinódáin szaporodó fotoelektron, 56 
elektronsokszorozó erősítésének számított eloszlásai, 57 
eloszlás tartója, 7 
eloszlásfüggvény, 8 
eloszlásfüggvény, diszkrét eloszlásé, 5 
eloszlásfüggvény, exponenciális eloszlásé, 28 
eloszlásfüggvény, folytonos eloszlásé, 6 
eloszlásfüggvény, standard normális, 42 
eloszlások konvolúciója, 17 
eloszlások közti összefüggőség, 13 
első momentum, 9 
eltolási szabály szórásra, 14 
eltolási szabály várható értékre, 14 
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eltolt exponenciális eloszás, 52 
eltolt gamma-eloszlás, 52 
empirikus szórásnégyzet, 12 
empirikus szórásnégyzet, korrigált, 12 
energiabizonytalanság, 49 
erf, l. hibafüggvény, 42 
észlelt bomlásszám, 24 
eszméletlen statisztikus tétele, 9 
exponenciális bomlástörvény, 32 
exponenciális bomlástörvény binomiális úton, 32 
exponenciális bomlástörvény, gerjesztett állapotoké, 55 
exponenciális eloszlás aszimmetriája, 8 
exponenciális eloszlás eltoltja, 52 
exponenciális eloszlás emlékezetnélkülisége, 29, 35 
exponenciális eloszlás és a Poisson-eloszlás, 35 
exponenciális eloszlás fáradhatatlansága, 29 
exponenciális eloszlás mint gamma-eloszlás, 38, 39 
exponenciális eloszlás örökifjú tulajdonsága, 28 

exponenciális eloszlás, (1, ), 28 
exponenciális eloszlásfüggvény, 28 
exponenciális eloszlású véletlen számok, 29 
exponenciális sűrűségfüggvény, 28 
exponenciális törvény, 31 

F 
faltung, 17 
fej vagy írás játék, 23 
félértékszélesség, 11 
felezési idő, 29 
felújítási folyamatok alapmodellje, 51 
felújítási folyamatok centrális határeloszlás-tétele, 51 
felújítási tétel, 51 
felvett érték, valószínűségi változóé, 5 
fizikai mennyiség átlagolása, 6 
fizikai mennyiség kvantumfizikai várható értéke, 7 
fluxus, 6 
fluxussűrűség, 6 
folytonos eloszlás, 5 
folytonos eloszlás mediánja, 7 
folytonos eloszlás várható értéke, 5 
forráserősség, 35 
fotocsúcs ősalakja, 53 
fotocsúcs ősalakja, elkenődés, 54 
fotoelektronok kiváltása fotokatódból, 55 
Fourier-transzformált, 10 
full width at half maximum, 11 
független folytonos eloszlások, 13 
független valószínűségi változók, 10 
független valószínűségi változók összege, 17 
függetlenség és korrelálatlanság, 13 
függetlenség, valószínűségi változóké, 13 
függvények várható értéke, 9 
FWHM, 11 

G 
gamma-eloszlás eltoltja, 52 

gamma-eloszlás, (r, ), 38 
gamma-eloszlású várakozási idő, 39 
gamma-fotonok abszorpciója, 29 
gamma-függvény, teljes, 38 
Gauss-eloszlás, 41 
Gauss-görbe, 41, 48 
generátorfüggvény, 10 

gerjesztett állapotok exponenciális bomlástörvénye, 55 

Gy 
gyakorisági diagram, 30 

H 
harmonikus közép, 9, 63 
határeloszlások, 65 
háttérbeütésszámok és a, Poisson-eloszlás, 26 
háttérrel mért beütésszámok és a normális eloszlás, 27 
háttérrel mért beütésszámok és a Poisson-eloszlás, 27 
Heisenberg-reláció idő–energia megfelelője, 49 
hibafüggvény, erf, 42 
hibaintervallum megadása, 8 
hibaterjedés, 14 
hibaterjedés általános közelítő formulái, 19 
hibaterjedés, független mennyiségek szorzatáé, 19 
hipotetikus bomlás végbemenetelének kérdése, 37 
hisztogram, 30 
holtidő, 52 
holtidő figyelembevétele, 52 
holtidő, közepes, 52 

holtidőkorrekció, 2-é, 64 
holtidőszázalék, 53 

I,Í 
időarányossági feltétel, Poisson-eloszlásé, 26 
illesztés, 60 
illesztés jósága, 61 
illesztés, nukleáris spektrumé, 59 
illesztési feladat, 60 
illesztő függvény, 60 
illesztőparaméter, 60 
integrális eloszlásfüggvény, 6 

J 
jelamplitúdó és energia arányossága, 55, 58 

K 
karakterisztikus függvény, 10 
kétesélyes játék, 21 
koincidenciakör felbontási ideje, 36 
konfidenciaszint, 37 
konstans szórása, 14 
konstans várható értéke, 14 
konvolúció, 17 
konvolúció, eloszlásoké, 17 
konvolúció, sűrűségfüggvényeké, 17 
konvolúcióhatvány, 52 
konvolúcióképzés kommutativitása, 17 
korrelációs együttható, 13 
korrelálatlanság és függetlenség, 13 
korrigált empirikus szórásnégyzet, 12 
kovariancia, 13 
közép, effektív, 9 
közép, harmonikus, 9, 63 
közép, négyzetes, 9, 63 
közép, számtani, 11, 63 
középérték, 5, 6 
közepes abszolút eltérés, 11 
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közepes élettartam, 29 
közepes élettartam becslése kevés adatból, 30 
közepes holtidő, 52 
közepes jelfrekvencia, 34, 35, 52 
közepes számlálási sebesség állandó holtidővel, 53 
közepes számlálási sebesség holtidő nélkül, 52 
kvantilis, 11 
kvantilis terjedelem, 11 
kvartilis, 11 
kvartilis terjedelem, 11 

L 
láncreakcióval sokasodó neutron, 56 
legnagyobb, 60 
legvalószínűbb érték, 8 
likelihood, 45 
likelihood függvény, 60 
lineáris kifejezések várható értéke, 14 
lineáris kifejezések varianciája, 14 
Lorentz-görbe, 48, 49 

M 
Markov-lánc, 56 
második momentum, 11 
maximum likelihood becslés, várható értéké, 12 
maximum likelihood elv, 60, 61 
medián, 7, 11 
megfigyelt aktivitás, 35 
minimumkeresési feladat, 61, 63 
mintaközép, 11 
mintavariancia, 12 
modellfüggvény tökéletlensége, 63 
modellfüggvénysereg, 59 
módusz, 8 
Moivre–Laplace-tétel, 24, 41, 43 
Moivre–Laplace-tétel megfordítása, 43 
momentumok, 9 
Mössbauer-spektroszkópia, 49 
Mössbauer-spektrum, 64 
Mössbauer-spektrum mint konvolúció, 17 
Mössbauer-spektrum mint Lorentz-görbék konvolúciója, 

49 

N 

N(, 2), l. normális eloszlás, 41 
N(0, 1), l. standard normális eloszlás, 41 
nagy bomlásszám becslése egypontos méréssel, 24 
nagy számok törvénye, 16 
n-edik momentum, 9 
négyzetes közép, 9, 63 
négyzetgyökös hibabecslés korrekt alkalmazása, 36 
neutronfluxus, 6 
normálási feltétel, 7 
normális eloszlás Bernoulli-szűrése, 42 
normális eloszlás szimmetriája, 8 

normális eloszlás, N(, 2), 41 
normális eloszlás, táblázat, 66 
normális eloszlású véletlen számok, 42 
normális közelítés, 60 

normális közelítés, 2-eloszlásé, 46 
normális közelítés, binomiális eloszlásé, 24 
normális közelítés, gamma-eloszlásé, 40 

normális közelítés, Poisson-eloszlásé, 27 
normáló tényező, 7 
normált eloszlás, 5 
nukleáris spektrum, 59, 60, 62 
nukleáris spektrum illesztése, 59 
nukleáris spektrum mint konvolúció, 17 
nukleáris spektrum szimulációja, 42 

Ny 
nyújtás, Cauchy-eloszlásé, 50 
nyújtási szabály szórásra, 14 
nyújtási szabály várható értékre, 14 

Ö,Ő 
örökifjú tulajdonság, exponenciális eloszlásé, 28 
örökifjúság, 32 
összeadási szabály szórásra, 14 
összeadási szabály várható értékre, 14 
összefüggőség jellemzői eloszlások között, 13 
összeg várható értéke, 14 
összeg varianciája, 14 
összeg, független valószínűségi változóké, 17 
összeg, véletlen tagszámú, 18, 57 

P 
percentilis, 8, 11 
percentilis terjedelem, 11 
peremeloszlás, 6 
Pitagorasz-tétel, szórásoké, 50 

p-kvantilisok. 2-eloszlásoké, 66 
Poisson-eloszlás Bernoulli-szűrése, 27 
Poisson-eloszlás és az exponenciális eloszlás, 35 
Poisson-eloszlás időarányossági feltétele, 26 
Poisson-eloszlás ritkasági feltétele, 26 

Poisson-eloszlás, (), 26 
Poisson-eloszlású véletlen számok, 51 
Poisson-folyamat, 35, 36 
Poisson-közelítés, 60 
Poisson-közelítés, binomiális eloszlásé, 25 
probability, 45 

R 
radioaktív atomok élettartam-eloszlása, 29 
radioaktív bomlás és Bernoulli-eloszlás, 21 
radioaktív bomlás exponenciális törvénye, 31 
radioaktív bomlás mint kétesélyes játék, 22 
redukált tömeg, 10 

relatív 2, 46, 64 
relatív hiba, 11 
relatív szélesség, 11 
relatív szórás, 11 
relatív szórás, sokszorozásé, 56 
relatív szórás, szorzaté, 20 
relatív szórás, véletlen tagszámú összegé, 19 
ritkasági feltétel, Poisson-eloszlásé, 26 

S 
sokszorozás relatív szórása, 56 
spektrum, nukleáris, 59 
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spektrumkiértékelés és a dekonvolúció, 17 
spektrumpont, diszkrét eloszlásé, 5 
spektrumpont, nukleáris spektrumé, 32, 59 
standard deviáció, 11 
standard deviáció becslése, 12 
standard normális eloszlás, N(0, 1), 41 
standard normális eloszlásfüggvény, 42 
standard normális sűrűségfüggvény, 42 
standardizálás, 14 
standardizált, 14 
statisztikai minták mediánja, 8 
Student-féle t-eloszlás, 49 
súlyfüggvény, 5 
súlyfüggvény, normálatlan, 6 
súlyozott átlag, 12 
súlyozott legkisebb négyzetek a nukleáris 

spektroszkópiában, 62 
súlyozott legkisebb négyzetek mint maximum likelihood 

módszer, 61 
sűrűségfüggvény, 5, 8 
sűrűségfüggvény alatti terület, 8 
sűrűségfüggvény, Cauchy-eloszlásé, 48 
sűrűségfüggvény, exponenciális eloszlásé, 28 
sűrűségfüggvény, normálatlan, 6 
sűrűségfüggvény, standard normális, 42 
sűrűségfüggvények konvolúciója, 17 

Sz 

szabadsági fok, 2-eloszlásé, 44 
számlálási sebesség korrekt hibaszámítása, 36 
számlálóberendezés számkijelzője mint szkélersorozat, 

40 
számtani közép, 11, 63 
százalékos holtidő, 53 
szcintillációs detektor, 54 
szcintillációs detektor felbontása, 43 
szcintillációs detektorjel finomszerkezete, 55 
szimmetria-középpont, 9 
szimmetrikus eloszlás, ábra, 8 
szimmetrikus unimodális eloszlás, 9 
szimuláció, nukleáris spektrumé, 42 
szintszélesség, 49 
szkélerimpulzusok, 39 
szórás, 11 
szórásnégyzet, 10 
szórásnégyzet számítása momentumokból, 10 
szórásnégyzet, empirikus, 12 
szórásnégyzet, korrigált empirikus, 12 
szórások Pitagorasz-tétele, 50 
szóródási jellemzők, eloszlásoké, 10 
sztochasztikus folyamatok, 51 
szupernehéz elemek, 30 

T 
tartó, eloszlásé, 7 
teljes gamma-függvény, 38 
t-eloszlás, Student-féle, 49 
terjedelem, eloszlásé, 11 
természetes vonalszélesség, 49 
torzítatlan becslés, várható értéké, 11 
torzítatlan becslés, varianciáé, 12 
túlélési valószínűség, 29 

U,Ú 
U(a, b), l. egyenletes eloszlás, 17 
unimodális eloszlás, 8 

V 
valószínűségi sűrűség, 6, 7 
valószínűségi változó, 5 
valószínűségi változók függetlensége, 13 
valószínűségi változók, független, 10 
várakozási idő, 52 
várakozási idő szkélerimpulzusok között, 39 
várható érték, 5 
várható érték a kvantumfizikában, 7 
várható érték becslése, 11 
várható érték és a generátorfüggvény, 10 
várható érték és a karakterisztikus függvény, 10 
várható érték és szórás hiánya a Cauchy-eloszlásnál, 49 
várható érték maximum likelihood becslése, 12 
várható érték mint első momentum, 9 
várható érték torzítatlan becslése, 11 
várható érték, diszkrét eloszlásé, 5 
várható érték, függvényeké, 9 
várható érték, lineáris kifejezéseké, 14 
várható érték, összegé, 14 
várhatóérték-becslés bizonytalansága, 12 
várhatóérték-becslés varianciája, 12 
variancia, 10 
variancia becslése, 12 
variancia és a generátorfüggvény, 10 
variancia és a karakterisztikus függvény, 10 
variancia számítása momentumokból, 10 
variancia torzítatlan becslése, 12 
variancia, lineáris kifejezéseké, 14 
variancia, összegé, 14 
véletlen koincidencia, 36 
véletlen koincidenciák közepes frekvenciája, 36 
véletlen számok összevetése, Cauchy- és normális 

eloszlásúé, 48 
véletlen tagszámú összeg, 18, 57 
véletlen tagszámú összeg relatív szórása, 19 
vetületeloszlás, 6 
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