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1. lnh'iding.

Er bestaan diverse toets~n voor de nultlypothese ddt k steekproevell

uit dezelfde verdeling komen. We zullen drie van deze basistoetsen

beschouwen. namelijk de Van der Waerden toets (VdW). de

Kruskal & Wallis toets (KW) en de Mood & Brown toets (MB).

De Van der Waerden toets is asymptotisch optimaal voor de normale

verdeling, de Kruskal & Wallis toets is asymptotisch optimaal voor

de logistische verdeling en de Mood & Brown toets is asymptotisch

optimaal voor de Laplace (ook weI: dubbel exponentiele) verdeling.

Als de k steekproeven uit eenzelfde, maar onbekende verdeling komen.

kunnen we de adaptieve toets (ADP) gebruiken. Bij deze toets wordt

op basis van de staartdikte van een verdeling een keuze gemaakt uit

de drie basistoetsen en deze toets wordt dan ook uitgevoerd.

Deze adaptieve toets werkt voor hele grote steekproeven uitstekend.

Voor kleine steekproefgrootten treden echter afwijkingen op van de

asymptotische situatie en daardoor verliest de adaptieve toets wat

aan onderscheidingsvermogen. De adaptieve toets maakt gebruik van

een selectieschema. In dit stageverslag zullen we dit selectieschema

trapsgewijs van de steekproefgrootte N afhankelijk maken en we hopen

dat de adaptieve toets daarna ook voor kleine steekproefgrootten wat

beter werkt.

In dit verslag zal vaak verwezen worden naar [1]. Dit is een artikel

van Jan B. Dijkstra: "Nonparametric comparison of several mean

values with adaptation tot the tail-weights".
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2. Beschrijving van de basistoetsen.

Voor de hypothese H
O

dat k steekproeven uit dezelfde verdeling komen

bestaan vele toetsen. We zullen drie van deze toetsen bekijken, die

aIle drie aIleen gebaseerd zijn op de rangnummets van de waarne

mingen en die de verdere informatie, bevat in de waarnemingen, niet

gebruiken.

Laat xl' x
2

' ••• , ~ een combinatie van k steekproeven zijn, Si de

verzameling indices in de j-de steekproef en n. de corresponderende
J

steekproefgrootte. R. is het rangnummer van waarneming X .•
1 1

De eerste toets is dan die van Van der Waerden met de volgende toet-

singsgrootheid:

N-1 k 1
QVDW = h I

j=l n j
(Z.l)

waarbij h

[I ~-lti )]2
i(S. N+l

J
N
\ [m-1(_i_)]2 m' d d dId l'L ~ en ~ 1S e stan aar norma ever e 1ngs-

i=l N+1
functie.

De tweede toets is de Kruskal & Wallis toets met de toetsingsgroot

heid:

12 k 1 N;1]2QKW N(N+1) I [I R - n.n. . S i Jj=l J 1~ .
J

1Z
k

1 [I Ri ]2 - 3(N+1).N(N+l) I n.j=l J us.
J

De derde toets komt van Mood & Brown:

k
QMB = 4 I ~ A2

j - N, waarbij
. 1 n.
J= J

A. = I ~[sign(R.-~(N+1» + 1].
J i~S . 1

J

(Z.2a)

(Z.2b)

(2.3a)

(Z.3b)

Deze toetsen zijn aIle drie speciale geval1en van de algemene vorm

van dit soort rangtoetsen. De algemene vorm van de toetsingsgroot

heid is:

(2.4a)

*h
N

I [aN(i) - aN]2 en
i=l

.I ~(Ri)'
1eS

j

(2.4b)

(2.4c)
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Rierbij zijn de aN(i) nog te kiezen. Voor de Van der Waerden toet

singsgrootheid geldt nu:

. -1 i 1 ~
a N(l) = ~ (N+1) en dus aN = - L aN(i) = 0,

N i=1

voor de Kruskal & Wallis toets geldt:

en voor de Mood & Brown toets geldt:

De hypothese R
O

luidt algemeen: de k steekproeven komen van dezelfde

continue verdeling. Als al deze k steekproeven uit dezelfde verde

ling met dezelfde variantie komen, maar met eventueel verschillend

gemiddelde (lokatieparameter) ~., i = 1, 2, "', k, dan vereenvou-
1

digt de hypothese tot: ~1 = ~2 = ••• = ~k' Ret asymptotisch gedrag

van de hiervoor beschreven toetsen als R
O

geldt, is voor aIle drie

de toetsen hetzelfde. Onder R
O

zijn de toetsingsgrootheden namelijk

asymptotisch X2 verdeeld met k-1 vrijheidsgraden. Als R
O

niet geldt

verschilt het asymptotische gedrag nogal. Voor iedere toets bestaat

er dan een verdeling waarvoor de toets asymptotisch optimaal is (zie

tabel 2.1).

Toets Verdeling

Van der Waerden normaal

Kruskal & Wallis logistisch

Mood & Brown Laplace

Tabel 2.1: Asymptotische optimaliteit.
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3. Beschrijving van de adaptieve toets.

Gegeven een willekeurige verdeling is het niet duidelijke welke

toets uit de vorige paragraaf het beste is. Het is weI mogeliJk om

naar de data te kijken en de bijpassende toets uit te zoeken op

grond van de verschillende staarten van de normale, logistische en

Laplace verdeling. De normale verdeling heeft namelijk relatief

dunne staarten, de logistische verdeling middelmatige staarten en de

Laplace verdeling heeft relatief dikke staarten (zie bijlage 1).

Op basis van dit feit kan dan de volgende adaptieve toets beschouwd

worden, gegeven k steekproeven uit een willekeurige verdeling:

(1) bepaal de staarten van de gecombineerde steekproef, dat wil

zeggen rangschik de N waarnemingen in niet-dalende volgorde,

bepaal de som van de 5% grootste waarnemingen U
O

•
05

en de som

van de 5% kleinste waarnemingen L
O

•
05

'

(2) bepaal of de staarten dun, middelmatig of dik zijn met behulp

van de maat LO•05 - UO.OS' nadat deze maat geschaald is en

(3) pas de bijbehorende toets toe.

Hajek en Sidak hebben aangetoond dat de informatie bevat in de ge

combineerde steekproef onafhankelijk is.¥an de rangnummers van de

waarnemingen. Bij de adaptieve toets mogen we geen gebruik maken van

andere informatie dan de rangnummers. Dus de staarten moeten geschat

worden zonder gebruik te maken van de kennis van de groepsnummers

van de waarnemingen. Dan maakt de adaptieve toets aIleen gebruik van

de rangnummers van de waarnemingen en niet van de verdere informatie

bevat in de waarnemingen.

We zullen twee toetsen voor dezelfde hypothese met behulp van het

onderscheidingsvermogen vergelijken. We kiezen k steekproeven uit

verschillende verdelingen, zodat de nulhypothese H
O

: "de k steek

proeven komen uit dezelfde verdeling" onjuist is. We voeren dan

beide toetsen uit en bepalen bij beide toetsen de kans dat de on

juiste nulhypothese niet verworpen wordt. De toets waarbij deze kans

het kleinste is, dus het onderscheidingsvermogen het grootste, is

dan de beste toets van de twee. We moeten bij beide toetsen ver

volgens nog weI controleren of de kans dat een juiste nulhypothese

verworpen wordt (de onbetrouwbaarheid) kleiner of gelijk dan 5% is.
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Toepassing van zo'n adaptieve toets als hiervoor beschreven 1s ai

leen maar interessant als de onderscheidingsvermogens van de afzon

derlijke basistoetsen voor de beschouwde verdelingen veel verschil

len. Er bestaat een criterium om de onderscheidingsvermogens van

deze toetsen te vergelijken, namelijk de Asymptotische Relatieve

Efficiency (ARE). Met behulp van fonnules van onder andere Andrews

en Hodges kan de volgende tabel geconstrueerd worden.

Verdeling AREVDW KW AREVDW MB AREKW , MB, ,

normaal n/3 n /2 3/2

logistisch 3/n 4/n 4/3

Laplace 8/3n 2/n 3/4

Tabel 3.1: Asymptotische Relatieve Efficiency (ARE).

Hierin geeft ARE
VDW

, KW bij een gegeven verdeling het onderschei

dingsvermogen van de Van der Waerden toets ten opzichte van de

Kruskal & Wallis toets weer. Bij de normale verdeling geldt bijvoor

beeld AREVDW , KW = n/3 > 1, dus het onderscheidingsvermogen van de

Van der Waerden toets is groter dan dat van de Kruskal & Wallis

toets. 20 kunnen ook de andere termen geinterpreteerd worden.

Met behulp van deze tabel kan ook bij elke verdeling een rangschik

king naar afnemend onderscheidingsvermogen gemaakt worden. 20 is bij

de normale verdeling de Van der Waerden toets beter dan de Kruskal &

Wallis toets en deze is weer beter dan de Mood & Brown toets. Deze

rangschikking is te vinden in tabel 3.2.

Verdeling I II III

normaal VdW KW MB

logistisch KW VdW MB

Laplace MB KW VdW

Tabel 3.2: Toetsen met van links naar rechts afnemend asymptotisch

onderscheidingsvermogen.

De rangschikking in tabel 3.2 komt uiteraard overeen met tabel 2.1.
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Uit tabel 3.1 blijkt inderdaad dat sommige onderscheidingsvermogens

nogal verschillen en daarom 1ijkt een adaptieve toets gehaseerJ or
de Van der Waerden toets, Kruskal & Wallis toets en de Mood & Brown

toets een groot onderscheidingsvermogen te hebben voor een grote

klasse van symmetrische verdelingen met willekeurige staartdiktes.

Er is nu nog een criterium nodig om bij een willekeurige combinatie

van steekproeven te bepalen of de staarten dun. middelmatig of dik

zijn en daarmee een keuze uit de drie toetsen te maken. Hiervoor

kiezen we het volgende criterium van Hogg. Fisher en Randles:

(3.1 )

QADP is een maat voor de staartdikte. U
a

en La staan in deze formule

voor de 100xa% grootste respectievelijk kleinste waarnemingen. Als N

geen veelvoud van 20 is, dan bevatten U
O

•
05

en L
O

•
05

beide een waar

neming die maar gedeeltelijk meetelt.

Met behulp van een simulatiestudie zijn in [1] de volgende waarden

van QADP berekend.

-....
Verdeling QADP Toew.crit.

normaal 2.58

2.71

logistisch 2.85

3.07

Laplace 3.30

Tabel 3.3: Criterium QADP bij "N = "00 •

We zien dan dat naarmate de staarten dikker worden QADP groter

wordt. In de derde kolom staat het toewijzingscriterium waarmee we

een toets uitkiezen voor de nulhypothese. Voor deze toewijzingscri

teria zijn de gemiddelden van de getallen uit de tweede kolom geko

zen. We kunnen vervolgens het volgende selectieschema opstellen:
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QADP < 2.71

2.71 ( QADP < 2.71

3.07 ( QADP

Van der Waerden

Kruskal & Wallis

Mood & Brown

Tabel 3.4: Selectie van een toets met behulp van QADP'

De adaptieve toets werkt met dit selectieschema eenvoudig als voIgt:

gegeven N waarnemingen xl' x2 ' "', ~ uit k steekproeven, rangschik

de waarnemingen, bereken vervolgens QADP en pas dan tabel 3.4 toe.

De bijbehorende toets levert dan een Q-waarde op, die we met X~-l

(a = 0.05) vergelijken en afhankelijk daarvan verwerpen of accepte

ren we de nulhypothese.

Een kleine variant op deze adaptieve toets is de volgende. Voordat

QADP berekend wordt, worden de k steekproeven verschoven zodanig dat

de k medianen gelijk liggen. Hierna wordt van deze verschoven gecom

bineerde steekproef QADP berekend en dan werkt het schema verder

analoog. Deze alternatieve toets zullen we verder niet beschouwen,

want bij deze toets wordt dan gebruik gemaakt van de groepsnummers

van de waarnemingen en daarmee wordt te veel informatie uit de ge

combineerde steekproef gebruikt.

De waarden van QADP in tabel 3.3 zijn door middel van simulatie

gevonden. Deze kunnen ook met de volgende methode van Prof. Doornbos

berekend worden. Deze methode werkt voor symmetrische verdelingen

rond nul met verdelingsfunctie F en kansdichtheid f.

Voor oneindige steekproefgrootte N geldt namelijk:

DO•05 = cfmx f(x)dx, (= gemiddelde waarde van de 5% grootste

waarnemingen)

waarbij c bepaald wordt door P(x > c)

Daar f symmetrisch is, geldt dan oak

0.05 ofweI door F(c) 0.95.

LO•05 = _mf-cx f(x)dx = efm x f(x)dx.

Tenslotte geldt nog DO•5 = ofmx f(x)dx en

LO•5 ofmx f(x)dx,

want in deze gevallen wordt c bepaald door F(c)

gelijk aan O.

0.5 en dus is c
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Met behulp van (3.1) voIgt dat QADP geschreven kan worden als

10{cJoox f(x)dx -_ooJ-cx f(x)dx}
QADP 00 0 (3.2)

oj x f(x)dx - _ooJ x f(x)dx

ofwel

JOOx f(x)dx
c

QADP = 10 00 •

oj x f(x)dx
(3.3)

(3.4 )= 2.58QADP

Deze laatste formule geldt aIleen voor oneindige steekproefgrootte

en voor symmetrische verdelingen rond nul.

Met behulp van (3.3) zullen we dan QADP voor de normale, logistische

en Laplace verdelingen nog eens uitrekenen.

1 _~x2
Ais x standaardnormaal verdeeld is, geldt fx(x) = 72n e en

c = 1.645 want P(~ ~ 1.645) = 0.95.

Ais we dit invullen in (3.3) voIgt

2
Joo x e-~x dx

= 101.645

Joo -~io x e dx

ofwe I c = In 19.

1
Ais x standaard logistiek verdeeld is geldt F (x) = ----- en c wordt

x l+e-x
1bepaald door F (c) = ------ = 0.95

x l+e-c
Na substitutie in (3.3) voIgt

-x
Joo xe dx

c (l+e-x)2
QADP 10 (3.5)-x

oJ
oo xe dx

(l+e-xl
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Voor deze integralen kan afgeleid worden

-x -c
(' xe ce -c

dx = ------ + In(l+e )
c (1+e-x)2 l+e-c

={k In 19 + ln (20 ) als c = ln 19IT

ln 2 als c = O.

Dit volgt met behulp van (1+e-x )-2
co
L (_l)k(k+l)e-kx en sOillmatie

k=O

- x
~e en c wordt

en integratievolgorde verwisselen.

Na substitutie in (3.5) volgt tenslotte

~oln 19 + ln (~)
QADP = 10 ln 2 19 = 2.86.

Als x standaard Laplace verdeeld is, geldt f (x)x
vastgelegd door F(c) = ~ + ~(l-e-c) = 0.95 ofwel c = ln 10.

Dan geldt

(3.6)

Jco~xe-xdx
Q = 10....c _

ADP co-xoj ~xe dx

-c10(c+l)e 3.30. (3.7)

Op deze manier vinden we nagenoeg dezelfde cijfers als in tabel 3.3

met behulp van simulatie. Alleen bij de logistische verdeling is bij

simulatie 2.85 in plaats van 2.86 gevonden. Helaas kan deze methode

niet toegepast worden bij eindige steekproeven.
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4. Simulatie met de oorspronkelijke adaptieve toets.

In [1] zijn de resultaten van diverse simulaties te vinden. Deze

simulaties zijn steeds gedaan voor 4 groepen uit dezelfde verdeling

en achtereenvolgens 5, 15 en 60 waarnemingen voor iederegroep. Dus

totale steekproefgrootte N is achtereenvolgens 20, 60 en 240.

In deze simulatie zijn niet aIleen de normale, logistische en

Laplace verdeling gebruikt, maar ook de uniforme verdellng met dun

nere staarten (eigenlijk geen) dan de normale verdeling en de Cauchy

verdeling met dikkere staarten dan de Laplace verdeling (zie bijlage

1). Voor de uniforme verdeling is dan de Van der Waerden toets

asymptotisch optimaal en voor de Cauchy verdeling is dat de Mood &

Brown toets.

Daar de waarnemingen steeds uit 4 groepen van dezelfde verdeling met

dezelfde variantie, maar eventueel verschillend gemiddelde ~, komen

luidt de nulhypothese HO: ~1 = ~2 = ~3 = ~4· In elke situatie zullen

we deze hypothese toetsen met de Van der Waerden toets, de Kruskal &

Wallis toets, de Mood & Brown toets en de adaptieve toets. Dit wordt

vaak genoeg herhaald, zodat daarna bij elke toets het percentage

verwerpingen berekend kan worden. In [1] wordt eerst de onbetrouw

baarheid (kans op een fout van de Ie soort) onderzocht. Het is name

lijk erg vervelend als zich de volgende situatie voordoet:

P(verwerping IHO ) > a = 0.05.

Dit wordt op de volgende manier onderzocht. De 4 steekproeven worden

nu ult helemaal dezelfde verdeling gekozen met hetzelfde gemiddeIde,

zodat de nuIhypothese juist is. Dan worden de toetsen uitgevoerd en
2de Q-waarden (de toetsingsgrootheden) vergeleken met de Xk-

l
verde-

ling, waarbij k = 4 en a = 0.05. Dit wordt 2500 maal herhaaid. Uit

de tabellen 7, 9 en 11 in [1] blijkt dan dat het percentage verwer

pingen vrijwel overal beneden de 5% ligt en deze percentages geven

geen reden om te twljfelen aan de correctheid van de toetsen, met

name de adaptieve toets.

Uit deze simulatie komt weI een ander probleem naar voren. Bij de

adaptieve toets wordt namelijk ook bijgehouden hoe vaak de juiste

toets bij een bepaaide verdeling geselecteerd wordt (tabellen 8, 10

en 12 in [1]). Bij de uniforme, normale, Laplace en Cauchy verde

lingen wordt meestal weI de toets met het grootste onderscheidings

vermogen geselecteerd voor elke steekproefgrootte. Bij de logis

tische verdeling wordt bij ni = 5 de Van der Waerden toets echter

vaker geselecteerd dan de Kruskal & Wallis tocts, terwijl uit tabel

2.1 juist blijkt dat voor N = 00 de Kruskal & Wallis toets beter is.

Dit komt ook nog voor bij ni = 15, maar bij n i = 60 wordt weI de

Kruskal & Wallis toets het meeste geselecteerd.
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Dit effect is te wijten aan het feit dat naarmate N kleiner worJt,

de verdeling van Q
m

steeds schever wordt. Dit wordt op de volgende

manier duidelijk. Voor de logistische verdeling worden 1000 waarden

van QADP berekend voor steekproefgrootte N = 20, voor N = 60 en voor

N = 240. liit histogrammen blijkt dan dat de verdeling van Q20 erg

scheef is, de verdeling van Q
60

is enigszins scheef en de verdeling

van Q
240

is weer bijna symmetrisch. Deze effecten zijn ook te zien

in de volgende tabel.

N min. modus-min. modus max-modus max.

20 1.59 0.96 2.55 2.24 4.79

60 2.05 0.71 2.76 1.30 4.06

240 2.48 0.36 2.84 0.55 3.39

Tabel 4.1: Scheefheid van QADP voor de logistsiche verdeling

Dus voor N = 20 is de modus van QADP zelfs nog kleiner dan de asymp

totische waarde van QADP bij de normale verdeling (= 2.58). Bij

toepassing van het selectieschema uit tabel 3.4 zal bij N = 20 en de

logistische verdeling inderdaad meestal de Van der Waerden toets

geselecteerd worden. Bij N = 60 is dit effect al aanzienlijk minder

en bij N = 240 is de modus 2.84 nagenoeg gelijk aan de asymptotische

waarde 2.86.

Het selectieschema van tabel 3.4 kan vanwege dit probleem waar

schijnlijk verbeterd worden door het afhankelijk te maken van de

steekproefgrootte. Dit is een van de onderwerpen van dit stagever

slag. Het is echter niet duidelijk of de winst in onderscheidings

vermogen groot zal zijn. De Asymptotische Relatieve Efficiency van

de Van der Waerden toets ten opzichte van de Kruskal & Wallis toets
. 3
1S n (tabel 3.1) voor de logistische verdeling. dat wil zeggen voor

hele grote N maakt het niet zoveel uit welke van deze twee toetsen

gebruikt wordt. Voor kleine steekproefgrootten blijken echter de

onderscheidingsvermogens nogal af te wijken van die in de asympto

tische situatie en daarom is het afwachten of de winst in onder

scheidingsvermogen interessant zal zijn.
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Vervo1gens worden in [1] de onderscheidingsvermogens geschat door

midde1 van het percentage verwerpingen bij 300 herhalingen. Dit

wordt weer gedaan voor vier steekproeven uit dezelfde verdeling.

maar nu met duidelijk verschillende gemiddeldes. zodat de nulhypo

these onjuist is. Er worden groepen van achtereenvolgens grootte 15.

40 en 65 waarnemingen beschouwd. In de praktijk waar deze toetsen

gebruikt worden komt men niet vaak groepen met meer dan 40 waarne

mingen tegen. De groepsgrootte 65 is dan ook aIleen maar in de ana

lyse opgenomen om de werking van de adaptieve toets als functie van

de steekproefgrootte te kunnen beschouwen.

De schaalparameters bij de normale. logistische. Laplace en Cauchy

verdelingen worden gelijk aan 1 gekozen en bij de uniforme verde1ing

wordt de breedte b-a gelijk aan 2/3 gekozen, zodat de variantie van

deze verdeling gelijk aan een is. Er worden twee sets van lokatiepa

rameters (gemiddeldes) in [1] beschouwd. namelijk

{OJ 0.15. 0.3. 1.05} en {OJ 0.01. 0.5. 0.9}. De resultaten van de

simulaties zijn dan te vinden in tabellen 16 tot en met 27 in [lJ.
Een groot deel van deze resultaten komt overeen met die van de situ

atie waarin N heel groot is. dat wil zeggen bij een bepaalde verde

ling heeft de overeenkomstige toets uit tabel 2.1 het grootste on

derscheidingsvermogen en bij het selectieschema van de adaptieve

toets wordt die basistoets ook het meeste gese1ecteerd. Bij de

Laplace verdeling blijkt de Kruska1 & Wallis toets echter een groter

onderscheidingsvermogen te hebben dan de Mood & Brown toets bij

n
i

= 15 en n
i

= 40, terwijl die Mood & Brown toets juist asympto

tisch optimaal is voor deze verdeling. Zelfs bij n. = 65 in tabel 20
~

is de Kruskal & Wallis toets nog beter, maar bij de andere lokatie-

parameters in tabel 26 is de Mood & Brown toets weI het beste. Ver

der valt nog op dat bij de logistische verdeling in tabellen 18 en

22 in [1] de Van der Waerden toets iets meer onderscheidingsvermogen

heeft dan de Kruskal & Wallis toets.

In de volgende tabel worden de onderscheidingsvermogens van de vier

beschouwde toetsen geschat als percentages verwerpingen van aIle

situaties samen. Hiermee krijgen we dus een mengsel van de uniforme,

normale, logistische, Laplace en Cauchy verdelingen, waarbij elke

verdeling even zwaar meetelt. De getallen in deze tabel zijn steeds

gemiddeldes van de overeenkomstige situaties in de tabellen 16 tot

en met 27 in [1].
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ni VdW KW MB ~PI

15 42.93 41.90 27.63 43.53

40 76.60 80.03 70.47 82.00

65 89.63 92.47 88.27 94.30

Tabel 4.2: Vergelijking van onderscheidingsvermogens bij mengsel

van 5 symmetrische verdelingen.

Voor elke steekproefgrootte heeft de adaptieve toets het grootste

onderscheidingsvermogen. Bij n
i

= 65 is daarna de Kruskal & Wallis

toets het beste. Deze toets is optimaal voor de middelste waarden

van QADP en daarom nooit een slechte keuze. Ret verschil tussen de

Kruskal & Wallis toets en de adaptieve toets is helaas niet al te

groot. Er zijn eerder twee problemen geconstateerd die dit mogelijk

veroorzaken.

Allereerst de scheve verdeling van Q~p bij de logistische verdeling

en zojuist het feit dat bij de Laplace verdeling de Kruskal & Wallis

toets beter is dan de Mood & Brown toets bij kleine steekproefgroot

ten. We zullen in de volgende paragrafen bekijken of we iets aan

deze problemen kunnen doen door de adaptieve toets afhankelijk te

maken van de steekproefgrootte. We hopen dan dat daarna het onder

scheidingsvermogen wat groter is ten opzichte van het onderschei

dingsvermogen van de Kruskal & Wallis toets.
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5. Eerste aanpassing van de adaptieve toets.

We zullen bij het selectieschema van de adaptieve toets als voIgt de

steekproefrootte N gebruiken. Bij steekproefgrootten NO • 20, 40,

100 en 250 bepalen we voor elke verdeling de QADP-waarde met behulp

van simulatie. Hierna berekenen we bij elke NO de toewijzingscrite

ria 1i en rio Gegeven een willekeurige steekproef ter grootte N

kiezen we dan de volgende toewijzingscriteria.

N Toewijzingscriteria

300 ( N criteria 11 en r 1 bij NO . 00

175 ( N < 300 criteria 12 en r 2 bij NO = 250

70 ( N < 175 criteria 13 en r 3 bij NO • 100

30 ( N < 70 criteria 14 en r 4 bij NO = 40

N < 30 criteria 15 en r 5 bij NO = 20

Tabel 5.1: Keuze toewijzingscriteria.

De toewijzingscriteria bij NO = 00, 1
1

en r 1 zijn al bepaald in tabel

3.3: 1
1

= 2.71 en r
1

= 3.07. We zullen in paragraaf 7 de andere

toewijzingscriteria 1
2

tot en met 1
5

en r
2

tot en met r
5

berekenen

met behulp van een simulatieprogramma, dat in de volgende paragraaf

eerst kort beschreven wordt.
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aantal herhalingen
K

= totale steekproefgrootte (= L n.)
i=1 1-

aantal groepen

= startwaarde voor de randomprocedure

= steekproefgrootte van groep I (= n
i

)

lokatieparameter (gemiddelde) van groep r (= ~i)

1 bij uniforme verdeling

N

K

RX

AN[r]
MU[r]

6. Het simulatieprogramma.

Om te kunnen simuleren is het programma ADPTOETS geschreven (in

Algol) en dit programma is te vinden in bijlage 2. Dit programma

heeft als invoerparameters:

REP

VF

2

nummer van de verdelingsfunctie = 3

4

normale

logistische

Laplace

5 Cauchy

KEUZE

als KEUZE

CRNL

= [1 dan schatting van QADP

12 dan toepassing van de vier toetsen

= 2 dan moeten nog ingevoerd worden:

linker toewijzingscriterium bij de adaptieve toets

CRLD

(= R. )
i

= rechter toewijzingscriterium bij de adapatieve toets

(= r
i
)·

Deze parameters worden ingevoerd door middel van de invoerfile IN

via het achtergrondgeheugen.

KEUZE = 1.

Gegeven een gecombineerde steekproef ter grootte N uit een verdeling

met eventueel verschillende lokatieparameters wordt de Q-waarde QADP

(3.1) van de adaptieve toets berekend. Dit wordt REP maal herhaald.

Hierna wordt van deze rij QADP getallen het gemiddelde berekend met

de standaardfout, de minimale waarde QMIN en de maximale waarde QMAX

worden bepaald en de quartielen ql tot en met q3 worden berekend.

Voor de berekening van de quartielen wordt de rij QADP getallen in

niet-dalende volgordegerangschikt. Dan is q2 de mediaan van de

gerangschikte rij QADP getallen, ql is de mediaan van de gerang

schikte rij tussen QMIN en q2 en q3 is de mediaan van de gerang

schikte rij tussen q2 en QMAX. Bij deze berekeningen wordt gebruik

gemaakt van de procedures Basicstatistics, Findextremevalues en

Quartileandrangel uit de procedurebibliotheek.
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In dit geval worden in elke herhaling bij een gecombineerde steek

proef uit ~~n verdeling met eventueel verschillende lokatieparame

ters aIle vier de toetsen uitgevoerd. Eerst de Van der Waerden

toets, dan de Kruskal & Wallis toets, vervolgens de Mood & Brown

toets en tenslotte de adaptieve toets. Bij elke toets wordt bijge

houden hoe vaak de nulhypothese verworpen wordt, zodat voor elke

toets het onderscheidingsvermogen geschat kan worden. Bij de adap

tieve toets wordt ook nog bijgehouden hoe vaak elk van de drie ba

sistoetsen geselecteerd wordt. De drie basistoetsen worden uitge

voerd met de procedures Vdwaerdentest, Kruskalwallistest en

Moodbrowntest uit de procedurebibliotheek.

Bij de procedure Vdwaerdentest en Kruskalwallistest wordt gebruik

gemaakt van de toetsingsgrootheden, zoals deze ook staan in (2.1) en

(2.2b). Bij de Moodbrowntest wordt echter een andere toetsingsgroot

heid gebruik als (2.3a-b). In deze procedure wordt met de volgende

toetsingsgrootheid gewerkt (zie RC-Informatie PP-4.14.):

M = N(N-l) r l-(m
i

_ bni )2 (6.1)
beN-b) i=lni N

waarbij b ={i_~IS N even is

--2- als N oneven is
een mi = het aantal rangnummers van de i steekproef kleiner dan b+\

= L \[sign(b+\) - R.) + 1].
jf.S J

i
Tussen mi en Ai gedefinieerd in (2.3b) bestaat de volgende relatie:

mi = {ni - Ai - \ als N oneven is en de mediaan behoort tot i
e

steekproef

ni - Ai anders. (6.2)

We zullen nu de toetsingsgrootheid M (6.1) tot dezeIfde vorm als Q
MB

in (2.3a) herieiden. We maken onderscheid tussen N even en N oneven.
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N even (dan

Dan geldt

N
b = 2).

M = N(N-l)
N N
22

k 1 2\ -em - \n )
i~lni i i

N.
N k

= 2 en L nii=1

(N-l) ,

N-l k 1
M = 4-

N
L-em 

i=lni i
k

4N- 1 LL m2 
N i=lni i

ofweI

k
waarbij gebruik gemaakt is van L mii=l
Met behuip van (6.2) voIgt tenslotte

k
M = 4N- 1 I L(n -A )2 - (N-l)

N i=lni i i

ofweI

(6.4)

N 1 k 1 2
M =~ I - A - (N-l). (6.3)

N i=lni i

Formule (6.3) wijkt enigszins af van (2.3a), want voor de som staat

(N-l)nu een factor 4 N in plaats van 4 en verder staat achter het
N-lminteken N-l in plaats van N. Als N voldoende groot is, zal~

nagenoeg geIijk aan een zijn en dan geldt M > QMB.

In dit geval heeft de Mood & Brown toets met de toetsingsgrootheid M

iets meer onderscheidingsvermogen als de toets met toetsingsgroot

heid QMB. Als N klein is, dan is niet duideIijk welke van de twee

groter is.
N-l

N oneven (dan b = --2-).

N substitutie van b in (6.1) voIgt

N(N 1) kI 1 N-l 2
M = - -n(mi - ~N°i)N-l N-l "'l'j

-2- -2- i=1 i

= 4N r 1- m2 _ (N_l)2
N+l i=lni i N+l '

waarbij gebruik gemaakt is van N-l
= --2-·
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Omdat N nu oneven is, is de mediaan van de rangnummers gelijk aan

(6.5)
(N-l)2

n. + A. ) - N+l
JO JO

een van de rangnummers. Stel dat deze mediaan behoort de jo-de

steekproef met jo~ {1, 2, ••• J k}. Dan voIgt met behulp van (6.2):

mi = fni - Ai - \ als i = jo

lni - Ai als i F joe

Na substitutie in (6.4) voIgt tenslotte

k
M = 4N I.!-- A2 + 4N _1_(1:._

N+l i=lni i N+l n j 4
o

Deze formule voor N oneven wijkt nog meer af van die van Q
MB

in

(2.3b). Ret is ook niet zo te zien welke van de twee toetsingsgroot

heden groter is.

Er is vervolgens gesimuleerd om te kijken of het iets uitmaakt welke

van de twee toetsingsgrootheden gebruikt wordt. Bij de tabellen in

[1] is ook de procedure Moodbrowntest gebruikt en daarmee de toet

singsgrootheid M. Bij precies dezelfde verdelingen is nog eens de

Mood & Brown toets uitgevoerd, maar dan met de QMB-toetsingsgroot

heid. Bij aIle tabellen is toch steeds precies hetzelfde percentage

verwerpingen gevonden en dus maakt het blijkbaar niets uit welke

toetsingsgrootheid we kiezen. Daarom zullen we in het simulatiepro

gramma ook gewoon de Moodbrowntestprocedure gebruiken.
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7. Schatting van Q~p bij NO = 20, 40, 100 en 250.

We gaan eerst Q 8chatten bij de steekproefgrootte NO = 250. We
~P

doen dit achtereenvolgens voor de normale, logistische en Laplace

verdeling. Met behulp van het simulatieprogramma wordt 500 maal een

steekproef ter grootte 250 uit de standaardnormale verdeling gegene

reerd. Dan wordt telkens Q~p berekend en van deze 500 waarden van

Q~p wordt de mediaan bepaald. We hebben namelijk bij de logistische

verdeling al geconstateerd dat naarmate N kleiner wordt de verdeling

van Q~p steeds schever wordt. Dit blijkt ook zo te zijn bij de

normale en de Laplace verdeling. Omdat we gelnteresseerd zijn in een

zo nauwkeurig mogelijke waarde van Q~p en het niet zo veel uitmaakt

of de afwijking naar links kleiner is dan de afwijking naar rechts,

is in ons geval de mediaan een betere schatter van Q~pdan het ge

middelde. We zullen dit vervolgens nog 4 maal herhalen, telkens met

een andere startwaarde voor de randomprocedure. Als schatter van

QADP kiezen we het gemiddelde van deze vijf medianen, waarbij we ook

nog de standaardfout kunnen bepalen. Deze standaardfout geeft een

indruk van de nauwkeurigheid van de schattingen. Bij NO = 250 en de

normale verdeling zijn bij elke groep van 500 Q~p-waarden de vol

gende medianen en gemiddelden berekend (afgerond).

mediaan gemiddelde

Ie groep 2.5665 2.5674

2e groep 2.5728 2.5727

3e groep 2.5642 2.5730

4e groep 2.5631 2.5739

5e groep 2.5696 2.5716

Dit levert als gemiddelde van de medianen op: Q = 2.567255 met
~p

s.e. = 0.004. Bij vergelijking van de medianen met de gemiddeldes

zien we dat de verdeling van Q~pbij NO = 250 nog niet erg scheef

is. Dit blijkt ook steeds uit de vergelijking van de medianenmet de

minimale en maximale waarden van Q~p.

Vervolgens is dit ook gedaan voor de twee andere verdelingen (zie

tabel7.1).
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Verdeling QADP s.e. Toew.crit.

normaal 2.57 0.004

2.70 (R'2)

logistisch 2.84 0.008

3.05 (r2)

Laplace 3.27 0.012

Tabel 7.1: Criterium QADP bij NO = 250.

Uit deze tabel blijkt dat de waarden van QADP iets k1einer zijn dan

die bij NO = ~ (tabel 3.3). Voor de toewijzingscriteria zijn weer de

gemiddeldes gekozen van de bijbehorende QADP-waarden. Ook deze cri

teria zijn dus iets kleiner geworden. De verandering is echter zo

klein dat het niet de moeite loont om deze waarden in het selectie

schema van tabel 5.1 op te nemen. Voor 175 ( N < 300 blijven we

gewoon de toewijzingscriteria van NO = ~ gebruiken.

Bij NO = 100 hebben we op dezelfde manier gesimuleerd en dan vinden

we de volgende waarden van QADp.

Verdeling QADP s.e. Toew.crit.

normaal 2.55 0.007

2.68 (13 )

logistisch 2.81 0.008

3.01 (r3)

Laplace 3.22 0.009

Tabel 7.2: Criterium QADP bij NO = 100.
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In dit geval is de verdeling van QADP al aanzienlijk schever. Dit

blijkt nog niet zo zeer uit de gemiddeldes, maar we! uit de minimale

en maximale waarden van QADp. De gemiddeldes zijn steeds ongeveer

0.01 groter dan de medianen. Bij de normale verdelingzijn de mini

male en de maximale waarden van QADP steeds ongeveer 2.10 respectie

velijk 3.13. Bij de logistische verdeling zijn deze waarden ongeveer

gelijk aan 2.26 en 3.58 en bij de Laplace verdeling zijn deze waar

den ongeveer 2.54 respectievelijk 4.20. Uit deze waarden blijkt ook

enigszins dat de verdeling van QADP bij de logistische verdeling

schever is dan die bij de normale verdeling en dat de verdeling van

QADP bij de Laplace verdeling nog schever is. Dit heeft uiteraard te

maken met de steeds dikker wordende staarten van deze verdelingen.

Voor NO = 40 staan de waarden van QADP in tabel 7.3 en voor NO = 20

in tabel 7.4.

Verdeling QADP s.e. Toew.crit.

normaal 2.48 0.017

2.61 (R.4 )

logistisch 2.73 0.019

2.92 (r4 )

Laplace 3.10 0.021

Tabel 7.3: Criterium QADP bij NO 40.

Verdeling QADP s.e. Toew.crit.

normaal 2.40 0.028

2.50 0'5)
logistisch 2.60 0.030

2.75 (rs)
Laplace 2.91 0.037

Tabel 7.4: Criterium QADP bij NO 20.
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Uit deze tabellen blijkt dat de waarden van QADP voor elke verdeling

nogal sterk dalen, met name van NO = 40 naar NO = 20 en dat de stan

daardfout groter wordt naarmate NO kleiner wordt. De schattingen van

QADP zijn dan ook minder stabiel. Ook beide toewijzingscriteria

worden steeds kleiner. Verder wordt de verdeling van QADP nu echt

scheef. Bijvoorbeeld bij NO = 20 en bij de normale verdeling is het

gemiddelde steeds 0.05 groter dan de mediaan van de QADP-waarden en

de minimale en maximale waarden van QADP zijn ongeveer 1.64 respec

tievelijk 4.01. Bij NO = 20 en de Laplace verdeling ligt het gemid

delde steeds 0.09 hoger dan de mediaan en de minimale en maximale

waarden van QADP zijn 1.80 en 5.21. We zien ook hier dat bij dezelf

de waarde van NO de verdeling van QADP bij een bepaalde verde1ing

steeds schever wordt naarmate de staarten van deze verdeling dikker

worden.

We kunnen de geschatte waarden van QADP bij de logistische verdeling

nog vergelijken met de modus van een rij QADP-waarden in tabel 4.1.

De modus bij N = 240 is gelijk aan QADP bij NO = 250 (2.84), de

modus bij N = 60 ligt tussen de waarden van QADP bij NO = 40 en

NO 100 en de modus bij N = 20 is 0.05 kleiner dan QADP bij

NO 20. Dit laatste duidt weer op de scheefheid van de verdeling

van QADP'

Ret selectieschema van tabel 5.1 komt er nu als voIgt uit te zien,

nadat de toewijzingscriteria geschat zijn:

N . Linkercrit. Rechtercrit.

175 ( N 2.71 3.07

70 ( N < 175 2.68 3.01

30 ( N < 70 2.61 2.92

N < 30 2.50 2.75

Tabel 7.5: Toewijzingscriteria bij de adaptieve toets

als functie van N.

In de volgende paragraaf gaan we door middel van simulatie controle

ren of de adaptieve toets met dit selectieschema al meer onderschei

dingsvermogen heeft dan de oorspronkelijke adaptieve toets.
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8. Simulatie met aangepaste adaptieve toets.

In [1] zijn de toetsen toegepast op 4 groepen, waarbij de groeps

grootte achtereenvolgens de waarden 15, 40 en 65 aanneemt. De totale

steekproefgrootte is dus achtereenvolgens 60, 160 en 260. We zullen

deze toetsen nu op dezelfde manier nog eens uitvoeren, maar bij de

adaptieve toets gebruiken we het aangepaste selectieschema van tabel

7.5, zodat we daarna de resultaten kunnen vergelijken. Daar voor

N = 260 de toewijzingscriteria niet veranderd zijn, zullen we bij

deze steekproefgrootte de toetsen niet opnieuw uitvoeren. Bij de

adaptieve toets zullen we bij N 160 de toewijzingscriteria 2.68 en

3.01 gebruiken en bij N - 60 de toewijzingscriteria 2.61 en 2.92

(zie tabel 7.5). De resultaten van de toetsen met N = 60 staan in de

tabellen 8.1 tot en met 8.4.

Verdeling VdW KW MB ADP II

uniform 77.0 65.7 27.0 77 .0

normaal 64.0 62.7 41.3 62.0

logistisch 73.0 75.0 55.0 71.7

Laplace 50.0 54.0 47.0 49.3

Cauchy 19.3 22.0 26.0 26.0

Tabel 8.1: Geschat ondersc?eidingsvermogen met ni 15;

loc.par: 0, 0.15, 0.3, 1.05.

Verdeling VdW KW MB

uniform 300 0 0

normaal 222 65 13

logistisch 110 136 54

Laplace 30 79 191

Cauchy 0 1 299

Tabel 8.2: Toegewezen toetsen bij de adp. toets

n
i

= 15, loc.par: 0, 0.15, 0.3, 1.05.
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We kunnen deze tabellen vergelijken met de tabellen 16, 17, 22 en 23

in [1]. Daar de steekproeven die met behulp van het simulatiepro

gramma gemaakt zijn, niet precies dezelfde zijn als de steekproeven

in [1], zijn ook de percentages verwerpingen niet precies gelijk.

Bij de logistische verdeling valt echter een groot verschil op bij

Verdeling VdW KW MB ADP II

uniform 65.0 51.7 22.0 65.0

normaal 55.3 53.7 34.7 53.7

logistisch 61.3 63.7 45.3 59.7

Laplace 37.0 42.7 39.7 38.7

Cauchy 15.7 19.3 21.3 21.3

Tabel 8.3: Geschat onderscheidingsvermogen

ni = 15; loc.par: 0, 0.1, 0.5, 0.9.

Verdeling VdW KW MB

uniform 300 0 0

normaal 225 64 11

logistisch 104 139 57

Laplace 23 77 200

Cauchy 0 0 300

Tabel 8.4: Toegewezen toetsen bij de adp.toets

n
i

= 15; loc.par: 0, 0.1, 0.5, 0.9.

het geschatte onderscheidingsvermogen (vergelijk tabel 8.1 met tabe1

16 in [1]). Dit komt omdat onze schaalparameter van de logistische

verdeling niet hetzelfde gekozen is als die in [1]. De kansdicht

heidsfunctie van de logistische verdeling met gemiddelde nul ziet er

als voIgt uit:
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Hierin is k de schaalparameter. De variantie van deze verdeling is
2 2k n /3. In [1] is nu k gelijk aan een gekozen, terwijl in dit ver-

slag k gelijk aan '3/n gekozen is, zodat de variantie gelijk aan een

is. Bij de andere verdeling zijn de schaalparameters immers ook zo

gekozen dat de variantie gelijk aan een is.

Bij vergelijking van de tabellen met de geschatte onderscheidings

vermogens zien we nog geen duidelijke verbetering. AIleen valt op

dat bij de Laplace verdeling de Kruskal & Wallis toets beter is dan

de Mood & Brown toets. Dit probleem hebben we al eerder geconsta

teerd en het selectieschema is hiervoor nog niet aangepast. Bij de

tabellen met de toegewezen toetsen zien we dat bij elke verdeling de

overeenkomstige basistoets iets duidelijker geselecteerd wordt. Bij

de Laplace verdeling in tabel 17 in [1] wordt de Kruskal & Wallis

toets nog vaker geselecteerd dan de Mood & Brown toets en in tabel

8.2 komt dit niet meer voor.

In de tabellen 8.5 tot en met 8.8 staan de resultaten van de toetsen

met N = 160.

Verdeling VdW KW MB ADP II

uniform 100.0 98.3 67.0 100.0

normaal 99.3 99.0 93.3 99.0

logistisch 99.7 100.0 96.3 99.3

Laplace 91.0 93.7 93.7 93.7

Cauchy 41.3 56.3 65.0 65.0

Tabel 8.5: Geschat onderscheidingsvermogen

ni = 40; loc.par: 0, 0.15, 0.3, 1.05.

Verdeling VdW KW MB

uniform 300 0 0

normaal 246 53 1

logistisch 97 185 18

Laplace 3 88 209

Cauchy 0 0 300

Tabel 8.6: Toegewezen toetsen bij de adp.toets

ni = 40, loc.par: 0, 0.15, 0.3, 1.05.
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Verdel1ng VdW KW MB ADP II

uniform 98.7 96.3 54.3 98.7

normaal 97.7 96.0 85.3 97.3

logistisch 99.0 98.3 93.3 98.3

Laplace 85.7 89.0 88.7 88.7

Cauchy 31.7 46.0 56.3 56.3

Tabel 8.7: Geschat onderscheidingsvermogen

n
i

= 40; loc.par: 0, 0.1, 0.5, 0.9.

Deze tabellen kunnen we vergelijken met de tabellen 18, 19, 24 en 25

in [1]. Bij de Laplace verdeling heeft de adaptieve toets in tabel

8.5 nu evenveel onderscheidingsvermogen als de Kruskal & Wallis

toets en de Mood & Brown toets en in tabel 8.7 is de Kruskal &

Wallis toets nog net iets beter als de adaptieve toets.

Verdel1ng VdW KW MB

uniform 300 0 0

normaal 251 49 0

logistisch 95 180 25

Laplace 3 87 210

Cauchy 0 0 300

Tabel 8.8: Toegewezen toetsen bij de adp.toets

n. = 40; loc.par: 0, 0.1, 0.5, 0.9.
1.

We gaan nu van de oorspronkelijke en de aangepaste adaptieve toetsen

die we op de steekproeven met N • 60 en N = 160 uitgevoerd hebben,

het aantal juiste toewijzingen vergelijken. Als bij een bepaalde

verdeling niet de juiste toets gekozen wordt, maken we onderscheid

tussen een toewijzing aan een naburige toets en een toewijzing aan

een tegengestelde toets (dat wil zeggen de Van der Waerden toets

waar het de Mood & Brown toets zou moeten zijn en omgekeerd). Voor

de oorspronkelijke adaptieve toets in [1] vinden we de volgende

tabel.
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N juist buur tegengestelde

60 2210 675 115

160 2449 547 4

Tabel 809: Aantal juiste toewijzingen bij oor

spronkelijke adpotoetso

N juist buur tegengeste1de

60 2312 611 77

160 2481 512 7

Tabel 8010: Aantal juiste toewijzingen bij aan

gepaste adpotoetso

Ret aantal juiste toewijzingen is bij N = 60 met 102 toegenomen en

bij N = 160 is dit met 32 toegenomen, dus het van N afhankelijke

selectieschema is in dit opzicht beter dan het oorspronkelijke se

lectieschema.

We kunnen ook weer een mengsel van de vijf verdelingen beschouwen.

De onderscheidingsvermogens van de vier toetsen worden geschat als

percentages verwerpingen van de situaties van tabellen 8.1, 8.3, 805

en 8.7 samen.

N VdW KW MB ADP II

60 51. 77 51.03 35.93 52.43

160 84.40 87.30 79033 89.63

Tabel 8.11: Onderscheidingsvermogens bij mengsel

van de vijf verdelingen.
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Voor de oorspronkelijke adaptieve toets staan deze getallen in tabel

4.2 (bIz. 15). We zien allereerst dat de onderscheidingsvermogens nu

aanzien1ijk groter zijn dan in tabel 4.2. Dit komt doordat we bij de

logistische verdeling de schaa1parameter anders gekozen hebben dan

in [1] en daardoor zijn de onderscheidingsvermogens bij de 10gis

tische verde1ing groter.

Bij N = 60 blijkt dat de Van der Waerden toets weer iets beter is

dan de Kruska1 & Wallis toets en de aangepaste adaptieve toets heeft

het grootste onderscheidingsvermogen. Bij N = 160 is de Kruskal &

Wallis toets de ~~n na beste toets en de adaptieve toets uiteraard

de beste. Het verschi1 tussen de onderscheidingsvermogens van de

adaptieve toets en de andere toets is slechts een klein beetje gro

ter geworden dan in tabe1 4.2. Het verschi1 in onderscheidingsvermo

gen tussen de adaptieve toets en de Van der Waerden toets bij N = 60

was 0.60% en is nu 0.66%. Het verschi1 in onderscheidingsvermogen

tussen de adaptieve toets en de Kruskal & Wallis toets bij N = 160

was 1.97% en is nu 2.33 %.

In paragraaf 10 zul1en we nog proberen bij de adaptieve toets ge

bruik te maken van het feit dat bij de Laplace verdeling en kleine N

de Kruskal &Wallis toets het grootste onderscheidingsvermogen

heeft.
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9. De toetsen bij steekproeven met N < 30.

We zullen in deze paragraaf de toetsen op echt kleine steekproeven

toepassen. Hierbij moeten de n 's echter groter dan vijf zijn. Bij
i 2

de basistoetsen zijn de toetsingsgrootheden namelijk Xk- 1 verdeeld

en dit geldt aIleen asymptotisch. Als een van de nils kleiner of

gelijk dan vijf is, moeten de toetsingsgrootheden door een andere

verdeling benaderd worden, bijvoorbeeld de aP verdeling van Wallace,
q

waarbij p en q functies van (n
1

, n
2

, ••• , nk) zijn. Ook voor

5 < n
i

( 10 zullen nog onregelmatigheden optreden, omdat de toet-
2singsgrootheden door de Xk-1 verdeling benaderd worden.

We zullen de toetsen steeds uitvoeren op steekproeven die bestaan

uit 4 groepen, elk ter grootte 7, dus met totale steekproefgrootte

gelijk aan 28. We gebruiken dezelfde sets van lokatieparameters als

in de vorige paragrafen en we vinden de volgende tabellen.

Verdeling VdW KW MB ADP I ADP II

uniform 31.7 27.3 10.3 31.7 31.3

normaal 28.0 28.0 15.3 27.3 25.7

logistisch 3.40 32.0 19.7 33.0 30.3

Laplace 23.0 24.3 16.0 23.0 21.3

Cauchy 10.3 11.7 9.3 9.0 9.3

Tabel 9.1: Geschat onderscheidingsvermogen

ni = 7 (N = 28); loc.par: 0, 0.15, 0.3, 1.05.

Verdeling VdW KW MB

uniform 300 0 0

normaal 256 39 5

logistisch 208 65 27

Laplace 122 91 87

Cauchy 7 15 278

Tabel 9.2: Toegewezen toetsen bij oorspronkelijke adp.toets I

ni = 7; loc.par: 0, 0.15, 0.3, 1.05.
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Verdeling V~ KW ME

uniform 294 6 0

normaal 196 67 37

logistisch 134 82 84

Laplace 68 64 168

Cauchy 2 7 291

Tabel 9.3: Toegewezen toetsen bij aangepaste adp.toets II

n
i

= 7; loc.par: 0, 0.15, 0.3, 1.05.

In tabel 9.1 staat ADP I voor de oorspronkelijke adaptieve toets. met

de toewijzingscriteria 2.71 en 3.07 en ADP II is de aangepaste adap

tieve toets met de toewijzingscriteria 2.50 en 2.75 (zie tabel 7.5).

Uit deze tabel blijkt dat bij deze kleine steekproefgrootte nog meer

afwijkingen van de asymptotische situatie voorkomen. Bij de normale

verdeling zijn de Van der Waerden toets en de Kruskal & Wallis toets

nu even goed. Bij de logistische verdeling is de Van der Waerden

toets duidelijk beter dan de Kruskal & Wallis toets. Bij de Laplace

verdeling is niet aIleen de Kruska1 & Wallis toets beter dan de Mood

& Brown toets, maar ook de Van der Waerden toets is beter, terwijl

de Mood & Brown toets juist asymptotisch optimaal is voor deze ver

deling. Ook bij de Cauchy verdeling heeft de Mood & Brown toets nu

het minste onderscheidingsvermogen.

Bij de toegewezen toetsen in tabel 9.2 worden de meeste aan de Van

der Waerden toets toegewezen en na verschuiving van de toewijzings

criteria in tabel 9.3 wordt bij e1ke verdeling, beha1ve de logis

tische, de overeenkomstige toets het meeste geselecteerd.

Dat a1 deze afwijkingen niet op toeval berusten, b1ijkt als we de

resultaten van de toetsen met de andere set van 10katieparameters

bekijken. Deze resultaten staan in tabe11en 9.4 tot en met 9.6.
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Verdel1ng VdW KW MB ADP I ADP II

uniform 25.3 22.3 9.3 25.3 25.3

normaal 22.0 21.3 15.7 21.3 21.3

logistisch 26.3 26.7 18.0 25.0 24.0

Laplace 18.0 20.3 15.3 19.7 17.7

Cauchy 10.7 9.7 8.7 8.3 8.7

Tabel 9.4: Geschat onderscheidingsvermogen

n
i

= 7; Ioc.par: 0, 0.1, 0.5, 0.9.

Verdeling VdW KW MB

uniform 300 0 0

normaal 253 41 6

Iogistisch 211 61 28

Laplace 118 92 90

Cauchy 7 16 277

Tabel 9.5: Toegewezen toets bij oorspronkelijke adp.toets I

n
i

= 7; loc.par: 0, 0.1, 0.5, 0.9.

Verdeling VdW KW MB

uniform 293 7 a
normaal 195 67 38

logistisch 136 85 79

Laplace 64 64 172

Cauchy 2 7 291

Tabel 9.6: Toegewezen toetsen bij aangepaste adp.toets II

ni = 7; loc.par: 0, 0.1, 0.5, 0.9.
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Rier constateren we nagenoeg dezelfde afwijkingen als bij de vorige

tabellen. We gaan vervolgens nog een mengsel van de vijf verdelingen

beschouwen door de resultaten van de tabellen 9.1 en 9.4 samen te

voegen.

N VdW KW MB ADP I ADP II

28 22.93 22.37 13.77 22.37 21.50

Tabel 9.7: Onderscheidingsvermogens bij mengsel van vijf verdelingen.

Voor N • 28 heeft de Van der Waerden toets dus het grootste onder

scheidingsvermogen en de toets van Mood & Brown is duidelijk de

minste. De oorspronkelijke adaptieve toets I is iets beter dan de

aangepaste toets II. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat bij de

oorspronkelijke adaptieve toets veel vaker de Van der Waerden toets

geselecteerd wordt.

Vervolgens hebben we de toetsen nog uitgevoerd op 2 steekproeven,

elk ter grootte 14, zodat N weer gelijk aan 28 is. Ook dan zijn er

duidelijke afwijkingen van de asymptotische situatie. Ret ligt daar

om voor de hand om voor steekproeven met N < 30 gewoon de Van der

Waerden of Kruskal &Wallis toets toe te passen, want met een adap

tieve toets kunnen we op deze manier niet veel meer onderscheidings

vermogen bereiken.
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10. Tweede aanpassing van de adaptieve toets.

We hebben in paragraaf 8 geconstateerd dat de aangepaste adaptieve

toets nog niet optimaal is, omdat bij de Laplace verdeling de

Kruskal & Wallis toets meer onderscheidingsvermogen heeft dan de

Mood & Brown toets voor n
i

= 15 en n
i

= 40, terwijl de Mood & Brown

toets asymptotisch optimaal is voor deze verdeling. Ret omslagpunt

ligt ergens tussen n
i

= 40 en n
i

= 65 ofweI tussen N = 160 en

N = 260. We kunnen de adaptieve toets verbeteren voor kleine steek

proefgrootten door ervoor te zorgen dat bij de Laplace verdeling

vaker de Kruskal & Wallis toets geselecteerd wordt. We kunnen dit

bereiken door het rechter toewijzingscriterium groter te maken. Dit

betekent dan dat ook bij de andere verdelingen vaker de Kruskal &

Wallis toets geselecteerd wordt.

We bekijken nog eens tabel 8.1 en dan zien we dat bij de eerste

vier verdelingen de Kruskal & Wallis toets steeds meer onderschei

dingsvermogen heeft dan de Mood & Brown toets, dus de adaptieve zal

hopelijk flink verbeteren als er bij deze verdeling voor gezorgd

wordt dat vaker de toets van Kruskal & Wallis gekozen wordt. We

moeten er alleen voor zorgen dat bij de Cauchy verdeling het meeste

de Mood & Brown toets gekozen wordt, anders verliezen we daar aan

onderscheidingsvermogen.

We gaan de toetsen nu opnieuw uitvoeren en kiezen het linker crite

rium zoals dat door tabel 7.5 vastgelegd wordt en het rechter cri

terium kiezen we op het oorspronkelijke niveau: 3.07 (de waarde bij

N • ~). Voor N • 60 betekent dit dat het rechtercriterium van 2.92

naar 3.07 teruggeschoven wordt. Voor N = 60 staan de resultaten van

de simulaties in de tabellen 10.1 tot en met 10.4.

Verdeling V~ KW MB ADP III

uniform 75.3 62.0 25.3 75.3

normaal 72.0 71.7 46.0 70.7

logistisch 71.3 73.3 56.3 69.3

Laplace 45.3 51.3 44.7 46.7

Cauchy 16.3 20.0 24.3 24.3

Tabel 10.1: Geschat ooderscheidingsvermogen

0i = 15; loc.par: 0, 0.15, 0.3, 1.05.
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Verdeling VdW KW MB

uniform 299 1 0

normaal 200 97 3

logistisch 121 148 31

Laplace 33 132 135

Cauchy 0 0 300

Tabel 10.2: Toegewezen bij de adp.toets III

n. = 15; loc.par: 0) 0.15) 0.3) 1.05.
~

Verdeling VdW KW MB ADPIII

uniform 61.3 48.3 18.0 61.3

normaal 59.3 56.0 36.0 58.0

logistisch 61.3 60.7 41.7 56.3

Laplace 35.0 40.0 38.3 38.7

Cauchy 13.0 16.0 19.7 19.7

Tabel 10.3: Geschat onderscheidingsvermogen

n
i

= 15; loc.par: 0) 0.1) 0.5) 0.9.

Verdeling VdW KW MB

uniform 299 1 0

normaal 204 94 2

logistisch no 156 34

Laplace 32 119 149

Cauchy 0 0 300

Tabel 10.4: Toegewezen toetsen bij de adp.toets III

ni = 15; loc.par: 0) 0.1) 0.5) 0.9.
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Bij de adaptieve toets wordt nu inderdaad vaker de Kruskal & Wallis

toets geselecteerd als in de tabellen 8.2 en 8.4. Ook het onder

scheidingsvermogen van de adaptieve toets is bij deze verdeling wat

toegenomen.

Voor N = 160 staan de resultaten in de tabellen 10.5 tot en met

10.8. Ook bij die tabellen zien we dat de Kruskal & Wallis toets

bij de adaptieve toets vaker geselecteerd wordt als in de tabellen

8.6 tot en met 8.8. Ret onderscheidingsvermogen van de adaptieve

toets bij de Laplace verdeling is echter niet groter geworden ten

opzichte van de andere toetsen.

Verdeling VdW KW MB ADPln

uniform 100.0 98.3 68.0 100.0

normaal 99.7 99.3 94.7 99.7

logistisch 99.7 99.7 94.7 99.7

Laplace 92.0 95.0 93.3 94.0

Cauchy 42.7 55.7 66.7 66.7

Tabel 10.5: Geschat onderscheidingsvermogen

n. = 40; loc.par: 0, 0.15, 0.3, 1.05
1.

Verdeling VdW KW MB

uniform 300 0 0

normaal 249 51 0

logistisch 97 192 11

Laplace 1 127 172

Cauchy 0 0 300

Tabel 10.6: Toegewezen toetsen bij de adp.toets III

ni = 40; loc.par: 0, 0.15, 0.3, 1.05.
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Verdeling VdW KW MB ADPIII

uniform 99.7 95.0 52.7 99.7

normaal 97.3 97.0 87.0 97.7

logistisch 98.7 98.7 92.0 98.7

Laplace 83.7 88.0 87.3 87.7

Cauchy 35.0 47.3 57.3 57.3

Tabel 10.7: Geschat onderscheidingsvermogen

n
i

= 40; loc.par: 0, 0.1, 0.5, 0.9.

Verdeling VdW KW MB

uniform 300 0 0

normaal 250 50 0

logistisch 92 195 13

Laplace 1 113 186

Cauchy 0 0 300

Tabel 10.8: Toegewezen toetsen bij de adp.toets III

n
i

= 40; loc.par: 0, 0.1, 0.5, 0.9.

In de volgende tabel zijn de resultaten van de afzonderlijke verde

lingen weer samengevoegd tot een mengsel van de vijf verdelingen.

N VdW KW MB

60 51.03 49.87 35.03 52.03

160 84.83 87.40 79.37 90.10

Tabel 10.9: Onderscheidingsvermogen bij mengsel van vijf

verdelingen.
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Bij N = 60 heeft de adaptieve toets 1.00% meer onderscheidingsver

mogen dan de Van der Waerden toets, terwijl dit verschil in tabel

8.11 bij de eerste aangepaste adaptieve toets nog 0.66% was en in

tabel 4.2 bij de oorspronkelijke toets nog 0.60%. Bij N = 160 be

draagt het verschil tussen de adaptieve toets en de Kruskal &

Wallis toets nu 2.70%, terwijl dit in tabel 8.11 nog 2.33% was en

in tabel 4.2 nog 1.97%.

De adaptieve toets heeft in beide gevallen dus een klein beetje aan

onderscheidingsvermogen gewonnen, maar de hoeveelheid winst valt

tegen. We hebben het rechtercriterium nu weer de oorspronkelijke

waarde 3.07 gegeven. Rierbij kan opgemerkt worden dat dit criterium

nog verder naar rechts verschoven kan worden zodat bij de adaptieve

toets nog vaker de Kruskal & Wallis toets geselecteerd wordt. Bij

de Cauchy verdeling wordt toch nog steeds 300 maal de Mood & Brown

toets gekozen. Met behulp van simulatie blijkt verder dat bij deze

Cauchy verdeling en N = 40 QADP gemiddeld gelijk is aan 5.8 en bij

N = 100 is QADP gemiddeld 6.6. Ret rechtercriterium kan dus waar

schijnlijk zonder problemen naar 3.5 of 4 verschoven worden, maar

aan deze simulatie ben ik niet meer toegekomen.
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11. Conclusie.

We weten dat voor heel grote steekproeven de Van der Waerden toets

optimaal is voor de normale verdeling en verdelingen met dunnere

staarten, de Kruskal & Wallis toets optimaal is voor de logistische

verdeling en dat de Mood & Brown toets optimaal is voor de Laplace

verdeling en verdelingen met dikkere staarten. Op basis hiervan kan

een adaptieve toets gemaakt worden voor mengsels van deze verde

lingen die goed werkt voor grote steekproeven. Naarmate de steek

proefgrootte N kleiner wordt, treden allerlei afwijkingen op van de

asymptotische situatie. Zo is bijvoorbeeld voor kleine N de Kruskal

& Wallis toets optimaal voor de Laplace verdeling in plaats van de

Mood & Brown toets. In paragraaf 9 hebben we zelfs geconstateerd

dat voor N < 30 bij vrijwel elke verdeling afwijkingen van de

asymptotische situatie voorkomen. Ret maken van een adaptieve toets

wordt in dit geval bijzonder moeilijk, omdat met een heleboel onre

gelmatigheden rekening gehouden moet worden. Voor deze waarden van

N kan dan ook beter direct de Van der Waerden toets of de Kruskal &

Wallis toets gebruikt worden. In ons geval bleek de Van der Waerden

toets iets meer onderscheidingsvermogen te hebben dan de Kruskal &

Wallis toets voor een mengsel van de vijf verdelingen.

Voor N ) 30 zijn we uiteindelijk in de vorige paragraaf tot de

volgende adaptieve toets gekomen. Eerst worden uit de volgende

tabel, gegeven een bepaalde steekproefgrootte N, de toewijzingscri

teria bepaald.

N Linkercrit.(CRNL) Rechtercrit.(CRLD)

175 ( N 2.71 3.07

70 ( N < 175 2.68 3.07

30 ( N < 70 2.61 3.07

Tabel 11.1: Toewijzingscriteria bij de adp.toets III

als functie van N.
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Vervolgens wordt de toetsingsgrootheid QADP (3.1) berekend en met

behulp van de hierboven vastgelegde toewijzingscriteriawordt een

van de drie basistoetsen gekozen (tabel 11.2).

QADP < CRNL

CRNL , QADP < CRLD

CRLD " QADP

Van der Waerden

Kruskal & Wallis

Mood & Brown

Tabel 11.2: Keuze van de toets bij de adp.toets III.

Met deze adaptieve toets III vinden we voor een mengsel van de

vijf verdelingen dan het grootste onderscheidingsvermogen. Het

verschil met de basistoetsen is echter gering. Voor N = 160 hebben

we een winst van 2.70% gevonden ten opzichte van de Kruskal &

Wallis toets en bij N = 60 een winst van 1.00% ten opzichte van de

Van der Waerden toets. Hierbij moet natuurlijk opgemerkt worden dat

er nog een zekere stochastiek inzit. Als we bij de simulaties een

andere startwaarde voor de randomprocedure hadden gekozen, hadden

we iets andere verdelingen gevonden en dan zouden ook de onder

scheidingsvermogens iets anders zijn. Relatief gezien zal deze

adaptieve toets echter steeds het grootste onderscheidingsvermogen

hebben.

Verder kan nog opgemerkt worden, dat de winst in onderscheidings

vermogen van de adaptieve toets ten opzichte van de drie andere

toetsen bij het mengsel van de verdelingen vooral te danken is aan

de Cauchy verdeling. Als we bijvoorbeeld tabel 10.1 bekijken, zien

we dat het geschatte onderscheidingsvermogen van de adaptieve toets

bij de Cauchy verdeling 24.3 is en dat van de Van der Waerden toets

is slechts 16.3.

In de volgende tabel bekijken we nog eens de geschatte onderschei

dingsvermogens bij een mengsel van de eerste vier verdelingen, dus

zonder de Cauchy verdeling. Hiervoor zijn de resultaten uit para

graaf 10 gebruikt.
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N V~ KW MB ADP III

60 60.12 57.92 38.29 59.54

160 96.33 96.38 83.71 97.13

Tabel 11.3: Onderscheidingsvermogens bij mengesel van uniforme,

normale, logistische en Laplace verdeling.

Bij N = 60 is de adaptieve toets nu niet meer de beste toets, maar

de Van der Waerden toets is de beste toets. Bij N = 160 is de adap

tieve toets nog weI de beste, maar het verschil met de Kruskal &

Wallis toets is aanzienlijk kleiner geworden.

Samenvattend: Voor een mengsel van de 5 symmetrische verdelingen

hebben we een adaptieve toets met een selectieschema dat van N

afhangt. De winst in onderscheidingsvermogen ten opzichte van de

Kruskal & Wallis toets is helaas klein (~ 2%) en de winst in onder

scheidingsvermogen ten opzichte van de oorspronkelijke adaptieve

toets is nog kleiner. Ret is dus de vraag of voor een kleine steek

proef zoveel moeite gedaan moet worden om de adaptieve toets toe te

passen, terwijl de winst zo klein is. Ret is veel gemakkelijker om

voor N < 100 direct de Van der Waerden toets toe te passen en voor

100 ( N < 175 de Kruskal & Wallis toets. Als bovendien bekend is

dat in het mengsel van verdelingen geen Cauchy verdeling of verde

ling met dikkere staarten zit, verliezen we niets of nauwelijks

iets ten opzichte van de adaptieve toets.
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BIJLAGE 1: KANSOICHTHEIO VAN

4 SYNNETRISCHE VEROELINGEN

-4 -3 -2 -1 o 2 3 4

[!] CAUCHY[Ux) = (1 2)]
7T l+x

(!) LAPLACE [f(x) = J.,2e-lxI]
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100 BEGIN
110 $ INCLUDE "STATLIB! ALGOL!DEClARATION ON APPL"
120 $ INCLUDE "STATLIB! ALGOL!ALLPROCS ON APPL"
130 $ INCLUDE "CCMBINLIB! ALGOL!DECLARATION ON APPL"
140 $ INCLUDE "CCMBINLIB! ALGOL!SORTASC ON APPL"
150 FILE IN(KIND-DISK,FILETYPE-7),
160 OUT(KIND-DISK,NEWFILE-TRUE,PROTECTION-SAVE,AREASlZE-15);
170 INTEGER N,K,REP,H;
180 READ(IN,! ,REP,N,K);
190 WRITE (OUT, <"REP-" , I5,! ," N-" , I3,! ,"K-" , 11>, REP, N, K);
200 BEGIN REAL ARRAY X,XK,XM,XA,XV,HA[l:N],MU[l:K],QA[l:REP],QT(I:J];
210 INTEGER ARRAY AN[I:K],SN[O:K],G[l:N];
220 REALA,B,Dl,D2,D3,P,LN5,UN5,L,U,SUM,MEAN,SD,COV,MIN,MAX,RANGE,
230 CRLD,CRNL,PA,PVDW,PKW,PMB,CHIKW,QVDW,QMB,QKW;
240 INTEGER RX, VF, I, J, DOF , ICEUZE, NA, NVDW, NKW, NMB, NAVDW, NAMB, NAKW;
250 READ(IN,!,RX);WRITE(OUT,!,RX);
260 READ(IN,!,AN[*]);SN[O]:-o;I:-l;
270 WHILE I <- K DO BEGIN SN[I]:-SN[I-IJ+AN[I];I:-I+l END;
280 READ(IN,!,MU[*J);
290 FOR 1:-1 STEP 1 UNTIL K DO WRITE(OUT,<"N[",Il,"J-",I3,X5,
300 "MO[", 11,"J-" ,F5.2>, I,AN[IJ, I,MU[IJ);
310 READ(IN,! ,VF) ;WRITE(OUT ,<"VF-", It>, VF);
320 READ(IN,!,ICEUZE);
330 IF KEUZE - 2 THEN
340 BEGIN
350 READ(IN,!,CRNL,CRLD);
360 CHIKW:-eHISQUARESTATISTIC(0.05,K-I,O.OOOOOOOOOl);
370 WRITE(OUT,<"CRNL-",F5.3,! ,"CRLD-",F5.3,!,
380 "CHIKW-", FI3.11>, CRNL, CRLD, CHIKW)
390 END;
400 H: -o;DOF :-K-l ;NA: -0 ;NVDW:-o ;NKW:-o ;NMB:-o;
410 NAVDW:ooQ ;NAMB :-o;NAKW:-o;
420 WHILE H < REP DO
430 BEGIN H:-H+l;
440 CASE VF-l OF
450 BEGIN
460 BEGIN FOR 1:-1 STEP 1 UNTIL K DO
470 BEGIN A:-MU[IJ-(3**0.5);B:~U[t]+(3**0.5);

480 FOR J:-SN[I-l]+l STEP 1 UNTIL SN[IJ DO X[J]:-UNIFORM(A,B,RX)
490 END
500 END;
510 BEGIN NORMALARRAY(HA,I,N,RX);
520 FOR 1:-1 STEP 1 UNTIL K DO
530 FOR J:-SN[I-IJ+l STEP 1 UNTIL SN[t] DO
540 X[J]:-HA[JJ+MU[I]
550 END;
560 BEGIN A:-(3**0.5)!ARCCOS(-1);
570 FOR 1:-1 STEP 1 UNTIL K DO
580 FOR J:-SN[I-l]+1 STEP 1 UNTIL SN[I] DO
590 X[J]:-LOGISTIC(MO[I],A,RX)
600 END;
610 BEGIN FOR 1:-1 STEP 1 UNTIL K DO
620 FOR J:-SN[I-1]+1 STEP 1 UNTIL SN[t] DO
630 X[J]:-LAPLACE(MU[I],l,RX)
640 END;
650 BEGIN FOR 1:-1 STEP 1 UNTIL K DO
660 FOR J:-SN[I-l]+1 STEP 1 UNTIL SN[t] DO
670 X[J]:-eAUCHY(MU[tJ,I,RX)
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680
690
700
710
720
730
740
750
760
170
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990

1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170

.1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290

- 45 -

END
END CASE;
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL K DO
FOR J:-SN[I-l)+l STEP 1 UNTIL SN[I) DO G[J):-I;
FOR 1:-1 STEP 1 UNTIL N DO
BEGIN XK[I}:-X[I);XA[I}:-X[I];XM[I}:-X[II;XV[I}:-X[II END;
SORTASC(XA,l,N);
I:-l;LN5:=O;UN5:=O;P:-N/20;
WHILE I <- P DO
BEGIN LN5:-LN5+XA[I};UN5:-UN5+XA[N-I+II;I:-I+l END;
LN5:-LNS+(P-I+l)*XA[I};UN5:-UN5+(P-I+1)*XA[N-I+1};

.SUM :-0; I : -1 ;
WHILE I <- N DO
BEGIN SUM:-SUM+XA[I};I:-I+l END;
L:=O;I:-l;
WHILE I <-N/2 DO
BEGIN L:-L+XA[I];I:-I+1 END;
IF N MOD 2 -1 THEN L:-L+O.5*XA[I};
U: -SUM-L;
QA[H}:-10*(UN5-LN5)/(U-L);
IF KEUZE - 1
THEN

BEGIN IF H MOD 25 - 0 THEN WRITE(OUT,I,QA[HJ) END
ELSE

BEGIN VDWAERDENTEST(XV, G, 1, N, K, QVDW. OOF);
IF QVDW > CHIKW THEN NVDW :-NVDW+1 ;
KRUSKALWALLISTEST(XK.G,1,N,K,Dl,D2,D3,QKW.DOF);
IF QKW > CHIKW THEN NKW :-NKW+l ;
MOODBROWNTEST(XM,G.l.N.K,QMB,DOF);
IF QMB > CHIKW THEN NMB: -NMB+1 ;
IF QA[HI < CRNL
THEN

BEGIN NAVDW:-NAVDW+l;
IF QVDW > CHIKW THEN NA:-NA+l

END
ELSE

IF QA[H} < CRLD
THEN

BEGIN NAKW:-NAKW+l;
IF QKW > CHIKW THEN NA:-NA+l

END
ELSE

BEGIN NAMB:-NAMB+l;
IF QMB > CHIKW THEN NA:-NA+l

END
END

END;
IF KEUZE - 1
THEN

BEGIN BASICSTATISTICS(QA,l,REP,MEAN.SD.COV);
FINDEXTREMEVALUES(QA.l. REP. MIN. MAX);
QUARTILEANDRANGEl(QA.l,REP,QT.RANGE);
WRITE (OUT ,<I,"QGEM_" , F13.10, I ,liS. E. _" •F13 .10, I ,"VARC_" ,
F13.10,1 I ,"QMIN_1t

• F13 .10, I ,"QMAX_" , F13 .10,1 I .IlQ [1 J-" ,
F13. 10, I ,"Q [2 }_" , F13.10. I ,"Q [3 I-" , F13 .10,1 ." RANGE" ,F13.10,
I ."Q3-2_" ,F13.10,1,"Q2_1_" , F13.10>, MEAN, SD, COV,MIN .MAX, QT [1) ,
QT[2J,QT[3},RANGE,QT[3J-QT[2J,QT[2J-QT[lI)

END
ELSE

BEGIN WRITE(our .<1 ,"NAVDW_". 14.1 ,"NAI<W -".14.1 ,"NAMB -".14>,
NAVDW , NAKW , NAMB) ;
PA:-(NA/REP)*100;PKW:-(NKW/REP)*100;
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1295 PMB:-(NMB/REP)*100;PVDW:-(NVDW/REP)*100;
1300 WRITE(Our ,<I ,"PVDW-" ,F8.4,1 ,"PKW -" ,F8.4,1 ,"PMB -" ,F8.4,1 ,
1310 "PADP-" ,F8. 4>, PVDW, PKW, PMB, PA)
1320 END
1330 END
1340 END.

,.,
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