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 בעלי(בלתי תלויים) שני משתנים אקטואר: מיומנו של 

  )T(מבחן  שוותשונויות 

מתאים כאשר סטיית התקן של האוכלוסיה איננה  שוות שונויות בעליעבור שני משתנים  tמבחן 

 -משמש כאשר גודל המדגם נמוך מ tמבחן מונחת כקרובה לנורמלית (התפלגות הדגימה  אךידועה 

  ישנן שונויות דומות.הבלתי תלויים המדגמים שני למונח כי ). בנוסף, 30

  

למנוע קיים על מנת לראות האם קיים הבדל ביחס  נבחןמנוע של חדש סוג כי לשם הדוגמא, נניח 

על שני משתנים (בלתי  t - מבחן הניתן ליישם במקרה שכזה את בין השניים.  מובהק סטטיסטית

ן שני מדגמים נפרדים (מנוע חדש . המבחן משמש הואיל ונאספו כאתלויים) בעלי שונויות שוות

ומנוע קיים) אולם השונויות של שני המדגמים מונחים כדומים (התוחלות יכול שיהיו דומות ויכול 

  להיות שלא, אולם התנודות סביב התוחלת מונחות כדומות).

  

-זנבי ימני ומבחן חד-זנבי, מבחן חד-מבחן דו –על שלושה סוגים של מבחני השערה   t - מבחן ה

תוחלות בין פרש הה, כך ש0Hזנבי בוחנת את השערת האפס, - השערת המבחן הדו .זנבי שמאלי

 HMDאם  הפרש התוחלות המשוער.סטטיסטית לזהה ל שני המשתנים ) שHMD( הוסיהאוכל

נקבע כאפס, הרי שזה בדיוק כמו להגיד שהתוחלת הראשונה שווה לתוחלת השנייה. ההשערה 

היא שההפרש בין תוחלות האוכלוסיה האמיתיות שונה סטטיסטית מהפרש  ,Ha, האלטרנטיבית

הרי נקבע כאפס,  HMD - ער, כאשר הוא נבחן באמצעות סט נתוני המדגם. אם ההתוחלות המשו

  .לתוחלת השנייה לא שווהשזה בדיוק כמו להגיד שהתוחלת הראשונה 

  

תוחלות בין פרש הה, כך ש0Hבוחנת את השערת האפס,  זנבי ימני-החדהשערת המבחן 

נקבע  HMDאם  הפרש התוחלות המשוער.ל נמוך יותר או שווהל שני המשתנים ש הוסיהאוכל

תוחלת השנייה. ההשערה מה נמוכה יותרכאפס, הרי שזה בדיוק כמו להגיד שהתוחלת הראשונה 

סטטיסטית  גבוה יותרהיא שההפרש בין תוחלות האוכלוסיה האמיתיות  ,Ha, האלטרנטיבית

נקבע  HMD -ער, כאשר הוא נבחן באמצעות סט נתוני המדגם. אם המהפרש התוחלות המשו

  .תוחלת השנייהגבוהה יותר מההרי שזה בדיוק כמו להגיד שהתוחלת הראשונה כאפס, 



 

 

 

 

תוחלות בין פרש הה, כך ש0Hבוחנת את השערת האפס,  ילשמאזנבי -החדהשערת המבחן 

נקבע  HMDאם  הפרש התוחלות המשוער.ל יותר או שווה גבוהל שני המשתנים ש הוסיהאוכל

תוחלת השנייה. ההשערה מה יותר גבוההכאפס, הרי שזה בדיוק כמו להגיד שהתוחלת הראשונה 

סטטיסטית  יותר נמוךהיא שההפרש בין תוחלות האוכלוסיה האמיתיות  ,Ha, האלטרנטיבית

נקבע  HMD -ער, כאשר הוא נבחן באמצעות סט נתוני המדגם. אם המהפרש התוחלות המשו

  .תוחלת השנייהיותר מה נמוכההרי שזה בדיוק כמו להגיד שהתוחלת הראשונה כאפס, 

  

, אזי יש לדחות את השערת במבחן רמת המובהקותלנמוך או שווה הינו המחושב  p-value -אם ה

זנבי), -מבחן דוקרי, שווה ( איננו ותת האוכלוסיה האמיתיותוחלההפרש בין הסיק כי האפס ול

בהתבסס  פסמא זנבי ימני)- מבחן חדקרי, זנבי שמאלי) או גבוה יותר (-מבחן חדקרי, יותר ( נמוך

 ,מבחינה סטטיסטית ,דומההינה  האמיתית תוחלת האוכלוסיההרי ש . אחרת,בחןנעל המדגם ה

  .HMD -ל

  

 אקטואריהה השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 .פיננסיתה

  
  

  בכבוד רב,                                                          

  רועי פולניצר                                                         

 השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראללשכת מעריכי  יו"ר ומנכ"ל                                             

 


