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Дескриптивна и 
инферентна статистика

Проф. д-р Румен Стефанов
Катедра по Социална медицина 

и обществено здраве

Дескриптивна и инферентна 
статистика

• Дескриптивна = описателна
• Инферентна = обобщителна

ПопулацияПараметри
μ, σ, σ2
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Признаци на наблюдение
• Признак (променлива):

– Качествен (категориен, неметричен):
• поделения – категории
• измервателни скали – номинална или ординална

– Количествен (вариационен, метричен)
• поделения – варианти (степени или интервали)
• измервателни скали – интервална или пропорционална

• Видът на променливата и нейното разпределение
(както и цялостният дизайн на проучването)
определят избора на последващите 
статистически анализи.

Честотно разпределение
• Групировка – разпределяне на единиците на 

съвкупността в еднородни групи по стойности на 
изучаваните променливи.

• Множеството от различните категории / степени / 
интервали на признака и съответните им абсолютни 
или относителни честоти се нарича честотно 
разпределение.

• Методика за съставяне
– При малообемни извадки
– При големи извадки:

• Степенен вариационен ред
• Интервален вариационен ред
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Пилотно клинично проучване (20 пациенти)
Преживяемост без прогресия Х в месеци:
23 27 24 31
17 34 39 35
41 28 34 24
22 33 14 21
29 14 25 22

Честотно разпределение

Степенен вариационен ред
ПБП Х Абсолютна Относителна Кумулативна
в месеци честота f честота честота
14 2 10% 10%
17 1 5% 15%
21 1 5% 20%
22 2 10% 30%
23 1 5% 35%
24 2 10% 45%
25 1 5% 50%
27 1 5% 55%
28 1 5% 60%
29 1 5% 65%
31 1 5% 70%
33 1 5% 75%
34 2 10% 85%
35 1 5% 90%
39 1 5% 95%
41 1 5% 100%
Общо 20 100%

Честотно разпределение
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Интервален вариационен ред
ПБП Х Абсолютна Относителна Кумулативна
в месеци честота f честота честота
10 – 14 2 10% 10%
15 – 19 1 5% 15%
20 – 24 6 30% 45%
25 – 29 4 20% 65%
30 – 34 4 20% 85%
35 – 39 2 10% 95%
40 – 44 1 5% 100%
Общо 20 100%

Честотно разпределение

Хистограма
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Вариационен анализ
• Показатели за централна тенденция и местоположение:

– Средна стойност
– Медиана
– Мода

• Показатели за разсейване:
– Размах
– Стандартно отклонение
– Дисперсия
– Коефициент на вариация
– Интерквартилен размах

Средна аритметична 
стойност
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Аутлайъри
• Рязко отличаващи се стойности

Медиана
• Средата на предварително ранжиран статистически 

ред.
• При нечетен брой данни медианата е средният 

елемент от реда.
• При четен брой данни медианата е средната 

аритметична на двата средни елементи на реда.
• Използва се само за количествени данни.
• Не се влияе от аутлайъри.
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Мода
• Най-често срещаната стойност в статистически ред.
• Статистическият ред може да има една, повече или 

николко моди.
• Използва се за всеки вид променливи, най-често за 

дискретни количествени променливи с малък брой 
възможни стойности, както и за качествени 
променливи.

Стандартно отклонение
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Квантили
• Децили – съвкупността 

се разделя на 10 равни 
части;

• Центили – съвкупността 
се разделя на 100 равни 
части;

• Квартили –
съвкупността се 
разделя на 4 равни 
части.

• Интерквартилен 
размах IQR

Хистограма

26.85
Sx 7.6796

Min 14
Max 41

R 27
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Нормално разпределение
• Кривата на нормалното разпределение е симетрична 

относно средната и общата й площ под кривата над 
Ox е 1.

• Модата, медианата и средната стойност са равни.
• Височината на камбанката зависи от стандартното 

отклонение.
• При малко стандартно отклонение камбанката е по-

висока, но с по-тясна основа.

Ляво и дясно изтеглено 
разпределение
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Чести грешки
• Фокусиране върху средната без отчитане на 

разсейването.
• Стандартно отклонение и стандартна (средна) 

грешка на средната аритметична.
• Игнориране вида на разпределението:

– Нормално разпределение – средна и стандартно отклонение
– Различно от нормалното разпределение – медиана и 

интерквартилен размах
• Нормалното разпределение не предполага 

задължително здрави индивиди.

Боксплот диаграма
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Правило на трите сигми

Централна гранична 
теорема
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Инферентна статистика

От популация към извадкаПопулация
Параметри От извадка към популация

Формиране на 
извадка

Инферентна 
статистика

Извадка
Статистики

Оценяване на популационни 
параметри

• Популационен параметър – неизвестна числова 
характеристика
– Точкова оценка:

• Числова оценка на неизвестната стойност на параметъра
• Зависи от извадката и има характер на случайна 

величина
– Интервална оценка:

• Интервал, построен въз основа на извадката, който 
съдържа неизвестния параметър с определено ниво на 
доверителна (гаранционна) вероятност
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Оценяване на популационни 
параметри

Оценяване на популационни 
параметри
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Вариационен анализ
• За количествени променливи:

– Проверка и групировка на данните
– Изчисляване на средна аритметична
– Изчисляване на стандартно отклонение
– Изчисляване на средна грешка на средната аритметична
– Изчисляване на максимална грешка на средната 

аритметична
– Изчисляване на границите на интервала на доверителност 

за популационната средна
– Извод

Алтернативен анализ
• За качествени алтернативни променливи:

– Преобразуване от качествен признак в качествен 
алтернативен (дихотомен) признак

– Изчисляване на относителен дял в извадката
– Изчисляване на допълнителен процент
– Изчисляване на средна грешка на относителния дял
– Изчисляване на максимална грешка на относителния дял
– Изчисляване на границите на интервала на доверителност 

за относителния дял в популацията
– Извод



5.12.2018 г.

15

Алтернативен анализ

Необходим брой единици на 
наблюдение

• Определен брой единици за наблюдение, които 
осигуряват желаната точност на оценките за най-
важните показатели.
– Изследователите предварително определят обема на 

извадката в съответствие с постигането на точност на 
оценките за определени показатели, които, от своя страна, 
имат фундаментално значение за анализа на резултатите от 
изследваното явление или процес. 

– При количествени променливи:
=  ×

∆
– При качествени променливи:

=  × ×
∆
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Необходим брой единици на 
наблюдение

• Ниво на точност?
• Ниво на гаранционна вероятност?
• Разсейване?

– Пример: Проучване има за цел да оцени ефективността на 
нова лекарствена терапия при хипертония. По данни от 
литературата стандартното отклонение на показателя 
систолично кръвно налягане е 15 mmHg. Изводите от 
проучването следва да бъдат направени с максимална 
грешка 5 mmHg и гаранционна вероятност 95%.

=  ×
∆ = 1,96 × 15

5 = 34,57 ≈ 35


