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Verdeling en onafhankelijkheid van

kwadratensommen in de variantie-analyse.

R. Doornbos

o. Inleiding

In de meeste boeken over variantie-analyse en/of lineaire modellen vinden we een of
meer inleidende hoofdstukken over matrixrekening en over de verdeling van kwadra
tische vormen. Dit wordt dan later bij de variantie-analyse alleen toegepast bij mo
dellen met factoren met vast nivo's. In deze notitie laten we zien hoe stochastische
en gemengde modellen de voor de F-toets nodige eigenschappen eveneens rechtstreeks
volgen uit de bekende stellingen over kwadratische vormen. Ook het geneste model
kan op de zelfde wijze worden behandeld. Wij beperken ons, om de notatie eenvoudig
te houden, tot het geval van 2 factoren met herhalingen. We zullen voor de gebruikte
stellingen en notaties verwijzen naar de dictaten Lineaire Modellen (dictaatnr. 2.221,
najaarssemester 1981) en Kansrekening en Statistiek 2, bestemd voor Bdk (2S750),
herfsttrimester 1986), die we resp. met LM en K&S zullen aangeven.

1. Enkele stellingen

Stelling 1 1!.. '" Np(tt, V), V regulier

y"'Ay" '" X~(tt'Att) {:} AV idempotent en r = rCA) .

(L.M. Stelling 4.11).

Speciaal geval:
Stelling 1a y.. '" Np(tt, (721)

y'Py Ip
P orthogonale projector, rep) = r, dan - 2- '" X~(6), 6' = tt / .

(7 (7

Stelling 2 y.. '" Np(tt, V)

y'" Ay" en y'" By" onafhankelijk {:} AVB = 0 .

(L.M. Stelling 4.13*).

Speciaal geval:
Stelling 2a 1!.. '" Np(tt, (721)

JfA1!.. en y'" B1!.. onafhankelijk {:} AB = 0
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In het bijzonder: A = P1 , B = P2, orthogonale projectoren op onderling loodrechte
deelruimten.

Stelling 3

EUAu. = sp(AV) +JL'AJ.l

(L.M. Eigenschap 2.36).
De toepassing van deze stellingen is zeer eenvoudig, zodra bij de verschillende modellen
de variantie-covariantiematrix V is bepaald.

2. De tweevoudige variantie-analyse

We beschouwen 4 gevallen:

a. Vaste nivo's

b. Stochastische nivo's

c. Gemengd model

d. Geneste proefopzet.

In aIle gevallen geldt de splitsing van kwadratensommen (vgl. K&S)

waarbij in het geneste geval, met B : A geldt:

De corresponderende splitsing van de vrijheidsgraden is

abn - 1 = (a - 1) + (b - 1) + (a - 1)(b - 1) +ab(n - 1)

en dit komt meer overeen met de notatie in bruto kwadratensommen:

We beschouwen nu de projectoren
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Zoals in L.M. stelt P:= .!.uu' de orthogonale projector voor op u := {l, ... , l}', zodat
n

Py = {y, ..., y}'.
PA is de projector die middelt per nivo van de factor A, PB middelt per nivo van Ben
PAB per nivocombinatie van A en B. Als we voor de waarnemingvector Y als volgorde
afspreken

YIll, ••• , Ylln, Y121, ••• , Y12n, ... , YIbl, ... , YIbn ,

Y2ll, ... , Y21n, ... , Yabl, ... , Yabn ,

B

A

1 2 b
1 -
2 -- -- -
a

dan is

1---1~et WL-~
- --. (~X~J
1---1 '/

1
PA=

nb

PB bestaat uit a x a blokken van de gedaante
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In andere woorden:
PA is de projectie op de deelruimte opgespannen door a vectoren, die elke constant zijn
(bv = 1) op een nivo van A en 0 op de (a - 1) andere.
PB is de projectie op de deelruimte opgespannen door b vectoren, elk constant (i 0) op
een van de b nivo's van B en = 0 op de andere. PAB is de projectie op de deelruimte
opgespannen door ab vectoren, constant (i 0) op een van de ab nivocombinaties van A
en B en = 0 op de andere combinaties.
De producten van P, PA, PB en PAB volgen het schema:

P PA PB PAB
P P P P P

PA P PA P PA
PB P P PB PB

PAB P PA PB PAB

Met de splitsing in kwadratensommen en met die in vrijheidsgraden correspondeert nu:
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Het is gemakkelijk te verifieren dat de onderlinge producten van de 4 leden van het
rechterlid gelijk zijn aan O. Het zijn 4 projecties op onderling loodrechte deelruimten.
Verder is

SSA = y'(PA - P)y

SSB = y'(PB - P)y

SSR = y'(I - PAB)y

De modellen met de gebruikelijke veronderstellingen voor de 4 gevallen zijn te vinden
in K&5.
Voor de verwachtingen van de gemiddelde kwadratensommen is het voor ons doel beter

onderscheid te blijven maken tussen vaste en stochastische nivo's en bV -1-1:al niet
a-I

te vervangen door (7~.

Deze verwachtingen zijn dan:

vast stochastisch gemengd*J

GJ(A
nb

nb0'2 + n(72 + (72 nb 1: 2 2 2--1:a~ + 0'2 -- G'i + n(7AB + (7a-I l
A AB a-I

GJ(B na 1:/32 2 na(72 + (72 + (72 na(7~ + 0'2-- . +(7
b - 1 3 B AB

GJ(AB n )2 2 nO'~B + (72 n(72 + (72
(a_l)(b_l)1:(a/3 ij+(7 AB

GJ(R (72 (72 (72

*) A vast, B stochastisch

genest

GJ(A nb 1: 2 2 2
a-I ai + n(7B:A + (7

GJ(B:A 2 + 2n(7B:A (7
GJ(R (72

Al deze verwachtingen zijn zonder moeite uit stelling 3 af te leiden. Hierbij levert
J-t' AJ-t steeds de uidtrukkingen in 1:a~, 1:/3; en 1:(a/3)~j op, terwijl sp AV de variantie
componenten geeft.

a. Bij het model met vaste nivo's voIgt uit stelling Ia dat de vier kwadratensommen,
gedeeld door (72, een x2-verdeling hebben.
Immers hier is V = (721.
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De restkwadratensom heeft altijd een centrale x2-verdeling, de andere drie een
niet- centrale, behalve onder de drie te toetsen nulhypothesen.
De onderlinge onafhankelijkheid voIgt direct uit stelling 2a.

b. Bij het model met stochastische nivo's is de variantie-covariantiematrix

De verdelingen van de kwadratensommen volgen nu uit stelling 1. Neem by.

Dus SSA/(nbCT~+nCT~B + CT2) '" X~-l'
Rier zijn dus alle vier de kwadratensommen, gedeeld door de verwachting van de
gemiddelde kwadratensom, centraal X2 verdeeld.
De onafhankelijkheid van bnPA en PAB voIgt uit stelling 2 omdat

= (PA - P)(PAB - PA - PB + P) V = 0 ,

want alle vermenigvuldigingen zijn commutatief.
SSA (a-l)(b-l) nCT~B+CT2 .

Dus F = -SS . ( ) . b 2 2 2 heeft een centrale F-verdelmg
-AB a - 1 n CTA + CTAB + CT

en derhalve is GKA / GKAB onder de hypothese H o : CT~ = 0 eveneens centraal
F-verdeeld.

c. Ret gemengde model

a-l
met als voorwaarde ~i(a[!)ij = 0 en var(af!)ij = --CT~B kan (zie K&S) ook

a
geschreven worden als

met var 2j = CTb en var(al)ij = CT~C en alle stochastische variabelen onafhanke
lijk. Ret verband tussen beide modellen is

Er geldt dan
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Met stelling 1 vinden we weer de verdelingen van de kwadratensommen, uit stel
ling 2 voIgt hun onderline onafhankelijkheid.

d. In het genest model

Y"1e = J.L +Qi + f3 '.' +~3'1e-'3 -3·'

is de variantie-covariantiematrix

en

Verdelingen en onafhankelijkheid volgen opnieuw onmiddellijk uit de stellingen 1
en 2.

Eindhoven, augustus 1990
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