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In dit verslag wordt er nader ingegaan op de nulhypothese HO dat k

steekproeven uit dezelfde verdeling komen. Hierbij zullen drie toetsen

centraal staan, n.l. de Van der Waerden(VdW)-toets, de Kruskal &.

Wallis(K&W)-toets en de Mood &. Brown(M&B)-toets. De VdW-toets is

asymptoUsch optimaal voor de normale verdeling , de K&'W-toets is

asymptotisch optimaal voor de logistische verdeling en voor de

Laplace-verdeling is de M&B-toets asymptotisch optimaal.

Er bestaat een toets die deze drie toetsen kombineert. Bij deze toets,

genaamd de adaptieve toets (AD), worden de steekproeven bekeken

alvorens een van de drie toetsen te kiezen. Hierbij wordt gebruik

gemaakt van een selectieschema dat uitgaat van de asymptotische

situatie. Hlerdoor werkt de adaptieve toets goed in het geval dat er

gewerkt wordt met grote steekproeven. In de situatie dat er sprake is

van kleine steekproeven treden er echter afwijkingen op t. o. v. de

asymptotische sl tuatie waardoor het discutabel is om het beschikbare

selectieschema ook voor deze kleine steekproeven te gebruiken. We

zullen trachten het selectieschema zodanig aan te passen dat de

adaptieve toets ook voor de kleinere steekproeven zo veel mogelijk

onderscheidingsvermogen heeft.

Het zij opgemerkt dat er al meerdere onderzoeken aangaande dit

onderwerp geweest zijn. We verwijzen de lezer naar het stage-verslag

van M. v .d.Heuvel genaamd "Toetsen voor het vergelijken van gemiddelde

waarden met aanpassing aan de staartdiktes." ([1]). Zoals de Utel

reeds doet vermoeden vormt dat verslag de basis voor ons onderzoek en

het is dan ook zonder meer raadzaam om dat verslag te bestuderen indien

men meer inzicht wilt krijgen in de theoretische achtergrond. We willen

hier ook nog verwijzen naar het werk van Dr.J.B. Dijkstra genaamd

"Nonparametric comparison of several mean values with adaptation to the

tail-weights" ([2J). Hierin wordt onder meer ingegaan op de

"ontstaansgeschiedenis" van het selectieschema.
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Stel men beeft k steekproeven waarvan men aIleen weet dat deze. ui t

dezelfde verdeling komen. Het is dan niet bekend welke toets men moet

gebruiken om HO te toetsen opdat bet grootste onderscbeidingsvermogen

wordt verkregen. Een mogeIijkheid is nu om naar de data te kijken en de

bijpassende toets uit te kiezen o.g.v. de verscbillende staarten van de

normale. logistiscbe en Laplace-verdeling. De normale verdeling beeft

n.l. relatief dunne staarten, de logistiscbe verdeling middeimatige

staarten en de Laplace-verdeling beeft relatief dikke staarten.

Op basis van dit fei t kan dan de volgende adaptieve toets bescbouwd

worden. gegeven k steekproeven uit een willekeurige verdeling :

(1) bepaal de staarten van de gecombineerde steekproef. d.w.z.

rangscbik de N waarnemingen in niet-dalende volgorde. bepaal de

sam van de 5% grootste waarnemingen UO.05 en de som van de 5%

kleinste waarnemingen LO.05 •

(2) bepaal of de staarten dun. middelmatig of dik zijn m.b.v. de maat

LO.05-UO.05 . nadat deze maat geschaald is en

(3) pas de bijbeborende toets toe.

Om te bepalen welke staarten dun. dik of middelmatig zijn worden de

staartdiktes als voIgt gekwantificeerd :

QADP =
10(UO.05 - LO.05)

UO.5 - LO.5

waarbij QADP een maat is voor de staartdikte.

Ua en La staan voor de (100Ma)% grootste resp. kleinste

waarnemingen.

Ais bet totale aantal waarnemingen (N) geen veeivoud van 20 is. dan

bevatten UO. 05 en LO.05 beide een waarneming die maar gedeel telijk
meetelt.
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In de asymptotische situatie zijn de volgende waarden van QADP bekend

Verdeling QADP Toew. crit.

normal 2.58
2.71

logistisch 2.85
3.07

laplace 3.30

Tabel 2.1 Cri terium QADP bij "N ... co"

M.b.v. tabel 2.1 kunnen we nu het volgende selectieschema opstellen

QADP < 2.71

2.71 S QADP < 3.07

3.07 s QADP

Van der Waerden

Kruskal & Wallis

Mood & Brown

Tabel 2.2 : Selectie van een toets m.b.v. QADP .

Zowel in [1] als in [2] is het onderscheidingsvermogen van de adaptieve

toets onderzocht in vergelijking tot de Van der Waerden-, Kruskal &

Wallis-en Mood &Brown-toets. Uit dit onderzoek voIgt dat er vooral bij

kleine steekproeven nauwelijks of geen verbetering optreedt. Het

verdere onderzoek zal zich dan ook richten op het vergroten van het

onderscheidingsvermogen van de adaptieve toets door het selectieschema

afhankelijk te maken van N . In de hoofdstukken 4 en 5 bekijken we de

linkergrens en in hoofdstuk 6 wordt de rechtergrens onder de loep

genomen. Het instrument dat we daartoe gebruiken is simulatie.
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Zoals reeds vermeld werd. is dit verslag een vervolg op het onderzoek

dat door M.v.d.Heuvel is uitgevoerd . Alvorens daarop verder in te gaan

is het zinvol eerst een kri tische noot te plaatsen bij een van de

conclusies die in [1] gemaakt zijn . M.v.d.Heuvel stelt hierin dat het

linkercriterium verbeterd kan worden en weI op de volgende wijze :

N Linkercri t.

175 ~ N 2.71

70 ~ N < 175 2.68

30 ~ N < 70 2.61

Tabel 3.1 Het linkercriterium zoals dat in [1J

gegeven wordt .

De oorspronkelijke en de nieuwe adaptieve toets zijn in [1] met elkaar

vergeleken waarbij er gebruik is gemaakt van 2 verschi llende groepen

waarnemingen (lees simulaties). Een verschil van + 1% in

onderscheidingsvermogen. zoals dat in [1] geconstateerd is. is zeker

niet groot genoeg om daaruit conclusies te trekken. zoals we nu zullen

aantonen.

In [1] en ook in di t onderzoek wordt het onderscheidingsvermogen

gegeven als een percentage. welke geschat wordt uit het aantal

verwerpingen bij 300 toetsen waarbij HO onjuist is. We vragen ons af

hoe groot de spreiding is van de zo verkregen percentages. Laat nu P de

kans zijn dat HO verworpen wordt. X het aantal verwerpingen en Xp het

percentage verwerpingen. De binomiale verdeling geeft nu voor de

variantie van het aantal verwerpingen :

VAR(X) = 300 * P * (I-P)

We weten dat Xp =X/3 . Voor de variantie van Xp geldt dan

VAR(Xp) = (300/9) * P * (l-P)
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Deze variantie is maximaal indlen P = 0.5 . Substitueren we dezc waarde

van P in de voorgaande vergeli.1king dan vinden we voor d~ maxhlliale

variantie van Xp de waarde 8.33 .

In [1] zijn 10 waarden van Xp gebruikt om het onderscheidingsvermogen

te schatten. Laten we het gemiddelde van deze percentages Xpg noemen.

dan geldt voor de maximale variantie van Xpg :

VAR(Xpg) = 0.1 * 8.33 = 0.833max

De maximale spreiding van Xpg bedraagt dan 0.91 .

Hieruit kunnen we concluderen dat het nog lang niet aangetoond is dat

de waarden in tabel 3.1 juist zijn.

Ons onderzoek zal in eerste instantie gericht zijn om het

linkercriterium te verbeteren. waarbij de oorspronkelijke waarde van

het I inkercri terium, n.l. 2.71. het uitgangspunt zal zijn en niet de

waarden zoals die in tabel 3.1 vermeldt staan. De verschillende toetsen

zullen met elkaar vergeleken worden gebruikmakend van dezelfde

steekproeven. Bij zo'n vergelijking zijn eventuele verschillen in

onderscheidingsvermogen eenvoudiger aan het 11cht te brengen.

Pas in tweede instantie zullen we het rechtercri terium onderzoeken.

M.b.t. dit criterium stelt M.v.d.Heuvel dat een verschuiving naar links

geen verbetering teweeg brengt. We zullen in di t geval proberen een

verbetering te verkrijgen door het cri terium naar rechts te

verschuiven.

Verder gaan we uit van het feit dat voor N<30 de VdW-toets beter is dan

de adaptieve toets (zie [lJ). We zullen N<30 dan ook aIleen bekijken

indien er een substantHHe verbetering van de adaptieve toets te

verwachten is.
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In [lJ is getracht het selectieschema te verbeteren door de scheefheid

van QADP te onderzoeken. Voor de logistische verdeling bleek in [2J

namelijk dat voor kleine waarden van N de VdW-toets vaker werd gekozen

dan de K&W-toets terwijl in de asymptotische si tuatie de K&W-toets

toegepast dient te worden. In [IJ is geprobeerd het linker-criterium zo

aan te passen dat er voor de logistische verdeling vaker de K&W-toets

gekozen wordt hetgeen bereikt kan worden door het linkercriterium naar

links te schuiven. In [IJ wordt aangetoond dat zo 'n verschuiving van

het rechtercriterium een verlies van onderscheidingsvermogen tot gevolg

heeft. Zo komt M. v .d.Heuvel ui teindelijk tot het volgende

selectieschema.

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 4.1 Toewijzingscriteria bij de adaptieve toets als

funktie van N .

Zoals we al in hoofdstuk 3 opmerkten zijn er vraagtekens te plaatsen

bij tabel 4.1 . We zullen daarom het onderzoek dat M.v.d.Heuvel op dit

gebied gedaan heeft herhalen met dit verschil dat de oorspronkelijke en

de aangepaste adaptieve toets met elkaar vergeleken worden met

gebruikmaking van dezelfde steekproeven. De werkwijze ter verkrijging

van een dergelijk schema staat uitgebreid beschreven in [IJ en we

zullen daarom niet nader op de theoretische achtergrond ingaan.

We hebben QADP geschat voor N = 40,60,80,100,120 . In de volgende

tabellen staan de resultaten van de simulatie waarbij opgemerkt dient

te worden dat natuurlijk alleen de normale en de. logistische verdeling

zijn bekeken orodat deze twee verdelingen het linkercriterium bepalen.

In deze tabellen staan tevens de geschatte standaardafwijkingen (s.e.)

behorende bij de geschatte waarden van QADP
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Verdeling QADP s.e. Toew.crit.

normaa1 2.4810 0.003
2.607

logistisch 2.7324 0.017

Tabel 4.2 criterium QADP bij N = 40

Verde ling QADP s.e. Toew.crit.

normaa1 2.5196 0.017
2.645

logistisch 2.7708 0.015

Tabel 4.3 criterium QADP bij N =60

Verdeling QADP s.e. Toew.crit.

normaal 2.5317 0.016
2.659

logistisch 2.7866 0.016

Tabel 4.4 criterium QADP bij N = 80

Verde ling QADP s.e. Toew. cri t.

normaal 2.5353 0.007
2.670

loglstisch 2.8044 0.008

Tabel 4.5 criterium QADP bij N = 100
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Verde ling QADP s.e. Toew.crit.

normaal 2.5529 0.009
2.681

logistisch 2.8082 0.011

Tabel 4.6 : criterium QADP bij N = 120

Voor verschillende waarden van N zal bekeken worden of er een

dUidelijke verbetering optreedt t.O. v. de oorspronkelijke adaptieve

toets. Dit is n.l. helemaal niet zeker omdat aIleen vaststaat dat de

K&W-toets asymptotisch optimaal is voor de logistische verdeling. Voor

kleine N-waarden kan de VdW-toets een groter onderscheidingsvermogen

hebben dan de K&W-toets.

Bij de oorspronkelijke adaptieve toets (ADO) wordt. zoals we al weten.

aan het linkercriterium de waarde 2.71 toegekend terwijl voor de

aangepaste adaptieve toets (AD1) de toewijzingscriteria gebruikt zullen

worden zoals die in de tabellen 4.2 tot en met 4.6 vermeldt staan.

De werkwijze die we volgen is dezelfde als die in [1] en [2] :

We nemen 4 steekproeven. bestaande ui t N/4 trekkingen. ui t dezelfde

verdeling maar met duidelijk verschillende gemiddeldes zodat de

nulhypothese onjuist is. Ret onderscheidingsvermogen van een bePaalde

toets wordt nu geschat d.m. v. het percentage verwerpingen bij 300

herhalingen. De verdelingen die we bij de simulatie zullen gebruiken

zijn de uniforme. normale. logistische. Laplace en Cauchy-verdeling. De

schaalparameters bij de normale. logistische. Laplace en Cauchy

verdelingen worden gelijk aan een gekozen en bij de uniforme verdeling

wordt de breedte gelijk aan 2v3 gekozen. zodat de variantie van deze

verdeling ook een is. Er worden twee sets van locatieparameters

(gemiddeldes) beschouwd. n.l. { 0 . 0.15 . 0.30 , 1.05 } en

{ 0 . 0.10 • 0.50 • 0.90 }. We zullen deze verzamelingen voortaan loc.A

en loc.B noemen.

De resultaten van de toetsen bij N=40 en locatieparameterverzamelingen

loc.A en loc.B staan in de tabellen 4.7 tot en met 4.10 .
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Verdeling VdW K&W M&B ADO AU
i

Uniform 46.7 40.3 17.7 46.7 46.3

Normaal 48.3 49.3 34.3 48.0 48.3

Logistisch 52.0 53.0 37.3 49.3 49.3

Laplace 33.0 35.0 29.0 33.7 33.3

Cauchy 14.0 18.7 19.7 20.0 20.0

Tabel 4.7 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=40 en loc.A

Verdeling VdW K&W M&B

Uniform 295 / 290 5 / 10 0

NormaaI 229 / 201 67 / 95 4

Logistisch 176 / 130 91 / 137 33

Laplace 57/35 112 / 134 131

Cauchy 1/0 3/4 296

Tabel 4.8 Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1 in het

geval N=40 en loc.A

Verde ling VdW K&W M&B ADO AD1

Uniform 42.3 35.7 15.3 42.3 42.3

Normaal 40.7 42.0 23.7 39.7 39.3

Logistisch 35.7 36.0 23.3 33.0 33.3

Laplace 23.3 26.7 22.3 21.0 21.3

Cauchy 11. 7 12.3 12.7 12.7 12.7

Tabel 4.9 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=40 en loc.B
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Verdeling VdW K&W M&B

Uniform 300 / 299 0/1 0

Normaal 229 / 197 62 / 94 9

Logistisch 157 / 121 106 / 142 37

Laplace 81 / 55 96 / 122 123

Cauchv 0/0 3/3 297

Tabel 4.10 Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1 in het

geval N=40 en loc.B

Bekijken we de resul taten voor N=40 dan zien we weinig verschil in

onderscheidingsvermogen tussen de nieuwe en oorspronkelijke adaptieve

toets. De methode die we in dit verslag zullen volgen m. b. t. het

vergeli jken van de verschillende toetsen is de volgende. De

onderscheidingsvermogens van de vij£ beschouwde toetsen worden geschat

ala percentages verwerpingen van aIle situaties samen. d.w.z. dat er

bij elke toets gemiddeld wordt over de verde1ingen en de

lokatieparameterverzamelingen. Hierdoor krijgen we dus een mengsel van

de uniforme. normale. logistische. Laplace en Cauchy-verdelingen.

waarbij elke verdeling even zwaar meetelt. De resultaten hiervan vinden

we terug in tabel 4.11

N VDW K&W M&B ADO AD!

40 34.77 34.90 23.53 34.64 34.61

Tabel 4.11 Vergelijking van onderscheidingsvermogens bij

mengsel van 5 symmetrische verdelingen

We zullen deze procedure nogmaals volgen maar nu met N=60 .De resul

taten vinden we in de tabellen 4.12 tot en met 4.15 en in tabel 4.20.
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Verdeling VdW K&W M&B ADO ADI

Uniform 75.7 66.7 26.0 75.7 75.7

Normaal 67.0 65.7 43.3 67.3 67.3

Logistisch 72.7 75.7 55.7 73.7 74.0

Laplace 52.0 56.0 43.0 49.0 49.3

Cauchy 23.0 30.0 29.7 29.7 29.7

Tabel 4.12 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=60 en loc.A

Verde ling VdW K&W M&B

Uniform 299 / 299 I / 1 0

Normaal 233 / 206 65 / 92 2

Logistisch 155 / 118 119 / 156 26

Laplace 45/35 111 / 121 144

Cauchy 0/0 0/0 300

Tabel 4.13 Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1 in het

geval N=60 en loc.A

Verde ling VdW K&W M&B ADO ADI
Uniform 65.0 52.7 21.7 65.0 64.7

Normaal 50.0 47.7 35.0 49.3 48.7

Logistisch 58.0 60.0 36.0 56.3 56.3

Laplace 40.7 44.3 41.0 43.7 43.7
Cauchy 16.0 19.7 21.0 21.0 ·21.0

Tabel 4.14 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=60 en loc.B



TUE-RC 74248 -14-

Verde ling VdW K&W M&B

Uniform 300 / 299 0/1 0

Normaal 236 / 209 58/85 6

Logistisch 138 / 112 130 / 156 32

Laplace 42/28 123 / 137 135

Cauchy 0/0 1/1 299

Tabel 4.15 Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1 in het

geval N=60 en loc.B

Bezien we de resultaten m.b.t. het toewijzen van toetsen dan zien we

dat zowel bij N=40 als ook bij N=60 er voor de logistische verdeling in

meerderheid gekozen wordt voor de K&W-toets. Dit gaat nauwelijks ten

koste van een "juiste" keuze voor de andere verdelingen. Zo zlen we dat

er bij de normale verdeling nog steeds in meerderheid voor de VdW-toets

gekozen wordt. Dezelfde trent zien we ook bij hogere waarden van N

zoals o.a. de tabellen 4.16 tot en met 4.19. behorend bij N=80. ons

laten zien. Ook voor N=80 treedt er echter geen verbetering op.

Verde ling VdW K&W M&B ADO AD1

Uniform 87.0 77.3 37.7 87.0 87.0

Normaa1 81.0 81.7 62.3 81.0 81.0

Logistisch 86.3 87.3 72.7 85.7 86.0

Laplace 60.0 66.7 64.0 65.3 65.3

Cauchy 24.3 30.7 35.0 35.0 35.0

Tabel 4.16 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=80 en loc.A
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Verdel1ng VdW K&W N&B

Uniform 300 / 300 0/0 0

Normal 245 / 222 54 / 77 1

Logistisch 161 / 137 113 / 137 26

laplace 24 / 20 125 / 129 151

Cauchy 0/0 0/0 300

Tabel 4.17 Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1 in het

geval N=80 en loc.A

Verdel1ng VdW K&W M&B ADO AD1

Uniform 82.3 66.3 30.7 82.3 82.3

Normal 66.7 66.0 44.7 66.7 66.7

Logistisch 73.3 74.3 56.7 72.3 72.3

laplace 54.7 57.0 54.7 54.3 54.7

Cauchy 18.7 21.7 28.7 28.7 28.7

Tabel 4.18 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=BO en loc.B

,
Verdeling VdW K&W M&B

Uniform 300 / 300 0/0 0

Normal 251 / 230 49 / 70 0

Logistisch 148 / 121 131 / 158 21

laplace 22 / 15 130 / 137 148

Cauchy 0/0 0/0 300

Tabel 4.19 Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1 in het

geval N=BO en loc.B
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De resultaten behorend bij N=l00 en N=120. welke te vinden zijn in de

tabellen 9.1 tot en met 9.8 in bijlage 1. geven hetzelfde beeld te

zien. We zien dat bij N=120 het linkercri terium al de waarde 2.681

heeft hetgeen dicht bij de limietwaarde van 2.71 ligt. Op grond hiervan

heeft het dan ook geen zin om te proberen voor nog grotere waarden van

N een verbetering van het linkercriterium te vinden.

Tabel 4.20 geeft een totaaloverzicht waarbij de verschillende toetsen

met elkaar vergeleken worden.

N VdW K&W M&B ADO AD1

40 34.77 34.90 23.53 34.64 34.61

50 52.01 51.85 35.24 53.07 53.04

80 63.43 62.90 48.72 65.83 65.90

100 72.07 72.74 59.06 75.10 75.04

120 78.93 80.80 68.84 83.74 83.74

Tabel 4.20 Vergelijking van onderscheidingsvermogens bij

mengsel van 5 syrnmetrische verdelingen

Overzien we de resultaten dan kunnen we met zekerheid stellen dat er.

via de in di t hoofdstuk gevolgde methode. geen verbetering van de

adaptieve toets 'te verwezenlijken is. In hoofdstuk 5 zal er daarom een

andere methode aangewend worden om te pogen het I inkercri terium te

verbeteren.
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In dit hoofdstuk zullen we nog een poging wagen om de adaptieve toets

te verbeteren door verandering van het l1nkercri terium. Er wordt nu

echter een geheel andere werkwijze gevolgd dan in het vorige hoofdstuk.

We gaan het l1nkercri terium. voor een gegeven waarde van N. een

bepaalde waarde geven (crnl) en bekijken dan of dit een vergroting van

het onderscheidingsvermogen tot gevolg heeft. Er wordt zodoende. voor

een gegeven waarde van N. gezocht naar een optimale waarde van het

l1nkercri terium. Tevens worden in di t hoofdstuk aIleen de adaptieve

toetsen met elkaar vergeleken omdat in het vorige hoofdstuk al is

gebleken dat de oorspronkel1jke adaptieve toets in ieder geval niet

slechter is dan de 3 afzonderlijke toetsen voor een mengsel van de 5

beschouwde verdelingen.

Ten eerste wordt getracht een verbetering van de adaptieve toets te

verkrijgen d.m.v. een verschuiving van het linkercriterium naar rechts.

Een gevolg daarvan zal zijn dat de normale verdeling vaker als zodanig

herkend zal worden maar dat ook de logistische verdeling vaker onder de

VdW-toets zal vallen. Laten we nu de tabellen 5.1 tot en met 5.3 eens

bekijken.

Loc.A Loc.B

I
Verdeling ADO ADI ADO ADI

Uniform 50.3 50.3 39.7 39.7

NormaaI 47.7 47.7 36.7 36.7

Logistisch 52.0 52.0 35.7 35.7

Laplace 35.0 34.7 25.7 25.0

Cauchy 17.0 17 .0 13.7 13.7

Tabel 5.1 De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

ADO en AD1 in het geval N=40 waarbij voor AD1 geldt

dat crnl=2.76.
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toe. A Loc.S

Verdeling ADO AD1 ADO AD1

Uniform 46.0 46.0 42.3 42.3

Normaal 46.0 46.7 36.7 36.7

Logistisch 47.7 47.3 38.7 38.3

Laplace 31.7 32.0 24.7 24.7

Cauchy 12.7 12.7 12.3 12.3

Tabel 5.2 De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

ADO en AD1 in het geval N=40 waarbij voor AD1 geldt

dat crnl=2.8I.

Loc.A Loc.B

Verdeling ADO AD1 ADO ADI

Uniform 52.0 52.0 41.7 41.7

Normaal 43.3 43.3 36.3 36.0

Logistisch 49.3 49.0 37.7 36.3

Laplace 29.7 29.3 24.7 24.7

Cauchy 16.7 16.7 13.7 13.7

Tabel 5.3 De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

ADO en ADI in het geval N=40 waarbij voor ADI geldt

dat crnl=2.86.

De tabellen laten ons duidelijk zien dat. in het geval N=40. een

verschuiving naar rechts van het linkercri terlum niet in aanmerking

komt.

We zullen nog eens proberen om het linkercriterium te verlagen ondanks

de teleurstellende resultaten van het vorige hoofdstuk. In de tabellen

5.4 tot en met 5.6 worden crnl=2.66.2.56.2.51 geprobeerd.
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Loc.A Loc.B

Verdeling ADO AD1 ADO AD1

Uniform 51.3 51.3 38.0 38.0

Normaal 47.3 47.3 35.7 35.7

Logistisch 53.7 53.7 41.0 40.7

Laplace 30.0 30.7 28.0 28.0

Cauchy 16.7 16.7 11.3 11.3

Tabel 5.4 De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

ADO en AD1 in het geval N=40 waarbij voor AD1 geldt

dat crnl=2.66.

We zien dat er weer sprake is van een grote stabiteit. In het vorige

hoofdstuk leverde crnl=2.607 ook geen verbetering op voor de adaptieve

toets. Omdat de adaptieve toets ook voor crnl=2.56 en crnl=2.51 geen

verbetering te zien geeft (zie daartoe de tabellen 5.5 en 5.6) gaan we

er van uit dat voor N=40 het linkercriterium niet te verbeteren is.

Loc.A Loc.B

Verdeling ADO AD1 ADO AD1

Uniform 45.3 45.0 39.3 39.3

Normaal 43.0 43.3 36.7 36.7

Logistisch 47.0 46.3 38.7 39.7

Laplace 35.0 34.7 32.7 32.3

Cauchy 15.3 15.3 12.7 12.7

Tabel 5.5 De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

ADO en AD1 in het geval N=40 waarbij voor AD1 geldt

dat crnl=2.56.
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Loc.A Loc.B

Verdeling ADO AD1 ADO AD1

Uniform 52.3 51.7 41.3 41.3

Normaal 41.7 40.7 34.0 34.3

Logistisch 53.0 52.7 43.0 43.3

Laplace 28.7 29.3 24.7 25.0

Cauchy 16.7 16.7 13.7 13.7

Tabel 5.6 De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

ADO en AD1 in het geval N=40 waarbij voor ADI geldt

dat crnl=2.51.

Het geval N=80 geeft hetzelfde beeld te zien als N=40. De uniforme en

Cauchy-verdeling zijn niet meer in de beschouwing opgenomen omdat bij

N=40 al bleek dat bij deze verdelingen vrijwel al tijd voor resp. de

VdW-en M&B-toets gekozen werd. Gezien het feit dat bij grotere

N-waarden de schommelingen van de Q-waarden kleiner zijn. mag worden

aangenomen dat bij deze N-waarden de uniforme en Cauchy-verdeling

nauwelijks van betekenis zijn voor het bepalen van het linkercriterium.

In tabel 5.7 is crld=2.76 nader bekeken. We zien dat ook hier geen

verbetering van de adaptieve toets bereikt is. Het ver lagen van het

linkercri terium tot crnl=2.66 heeft in hoofdstuk 4 ook niet tot een

verbetering geleid. Nemen we ook nog de tegenvallende resul taten bij

N=40 in beschouwing dan kunnen we met grote zekerheid stellen dat een

verbetering van de adaptieve toets door verschuiving van het

linkercriterium voor N=80 een illusie is.

Loc.A Loc.B

Verde ling ADO ADI ADO ADI

Normaal 85.7 85.7 66.0 66.0

Logistisch 81.0 81.0 70.0 69.7

Laplace 67.3 67.0 56.0 55.3

Tabel 5.7 De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

ADO en ADI in het geval N=80 waarbij voor ADI geldt

dat crnl=2.76.
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Gezien de minimaIe verschi lIen in onderscheidingsvermogens tussen de

verschillende adaptieve toetsen in het vorige als ook in dit hoofdstuk

kunnen we konkluderen dat ook voor grotere N-waarden de adaptieve toets

niet noemenswaardig verbeterd kan worden door een verschuiving van het

linkercriterium.
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Ret rechtercriterium heeft bij de oorspronkelijke adaptieve toets de

waarde 3.01 . M.v.d.Reuvel heeft in [1] al opgemerkt dat een verlaging

van, deze waarde geen verbetering van de adaptieve toets tot gevolg

heeft. Ret onderzoek zal zich dan ook voornamel ijk richten op een

verhoging van het rechtercriterium. Bij dit onderzoek hoeven we in het

algemeen aIleen gebruik te maken van de Laplace-en Cauchy-verdeling. De

reden hiervoor is gelegen in het feit dat de 3 andere verdelingen

relatief dunne staarten hebben waardoor de Q-waarden kleiner zijn dan

3.01. In geval er sprake is van een uniforme. normale of logistische

verdeling zal een verhoging van het rechtercriterium om die reden dus

geen gevolgen hebben voor het onderscheidingsvermogen van de adaptieve

toets.

Daar de schommelingen in de resultaten veel groter blijken te zljn dan

in de vorige 2 hoofdstukken wordt er bij de simulatie niet 300 maar 900

maal getoetst om zodoende betrouwbaarder resultaten te verkrijgen.

We zijn nu gelnteresseerd in :

(1) de waarde van het rechtercriterium indien we weten dat er

sprake is van een Laplace of Cauchy-verdeling

(2) de waarde van het rechtercriterium indien de betreffende

verdeling niet bekend is

Indien N -+ CD zijn de antwoorden op (I) en (2) ons al bekend. Als er

sprake is van een Laplace of Cauchy-verdel ing dan passen we de

M&B-toets toe terwijl in het geval dat de verdeling ons onbekend is de

oorspronkelijke adaptieve toets gebruikt moet worden. We gaan nu

bekijken wat er gebeurt bij N=120.80.40.24. Lagere N-waarden kunnen

niet verwerkt worden door het software-Pakket.

In eerste instantie wordt N=120 bekeken. In tabel 6.1 zijn de

rechtercriteria crld=3.01 en crld=3.50 met elkaar vergeleken uitgaande

van de Laplace-verdeling.
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Loc.A Loc.B

ADO AD1 ADO AD1

Laplace 86.33 87.53 77.90 77.03

Tabel 6.1 :De onderscheidingsvermogens bij N=120 van de

adaptieve toetsen ADO en ADI waarbij voor AD t geldt

dat crld=3.50

We zien dat crld=3.50 geen noemenswaardige verbetering van de adaptieve

toets teweeg brengt. Dit brengt ons op het idee om de optimale waarde

van crld in het interval (3.07.3.50) te zoeken. In tabel 6.2 is daarom

de oorspronkelijke adaptieve toets vergeleken met een aangepaste

adaptieve toets waarvoor crld=3.25 .

Loc.A Loc.B

ADO AD t ADO AD t

Laplace 84.53 85.80 77.67 79.00

Tabel 6.2 :De onderscheidingsvermogens bij N=120 van de

adaptieve toetsen ADO en AD1 waarbij voor ADI geldt

dat crld=3.25

We zien dat er nu weI degelijk een verbetering van de adaptieve toets

optreedt. Uitgaande van de Laplace-verdeling zal daarom crld=3.25 als

optimale waarde voor het rechtercri terium genomen worden. Om een

nauwkeuriger optimale waarde van crld te verkrijgen zal veel

uitvoeriger gesimuleerd moeten worden hetgeen buiten het bereik van dit

onderzoek val t .
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De Cauchy-verdeling geeft voor dezelfde N-waarde een geheel ander beeld

te zien. In tabel 6.3 zijn crId=3.07 en crld=5.00 met elkaar

vergeleken. Dit is gedaan omdat bij de simulatie bleek dat vrijwel aIle

Q-waarden groter dan 4.50 zijn. Bekijken we de resultaten dan valt ons

op dat er een lichte achteruitgang in onderscheidingsvermogen heeft

plaatsgevonden. In tabel 6.4 wordt dit bevestigt waar crld=3.07 en

crld=6.00 met elkaar vergeleken zijn. De achteruitgang van het

onderscheidingsvermogen komt nu dUidelijk aan het licht. Er kan dus

gesteld worden dat in geval er sprake is van een Cauchy-verdeling een

verhoging van het rechtercriterium tot crld=5.00 geen bezwaar heeft.

Een verbetering van de adaptieve toets is, in geval van een

Cauchy-verdeling, op deze manier echter niet te verkrijgen.

Als de verdeling echter onbekend is kan de aangepaste adaptieve toets

met als rechtercriterium crld=3.25 gebruikt worden. We pretenderen niet

de optimale crld-waarde gevonden te hebben,daarvoor is er niet

uitvoerig genoeg gesimuleerd. De waal'de 3.25 moet dan ook meel' als

indicatie gezien worden.

Loc.A Loc.B

ADO ADl ADO ADl

Cauchy 53.13 52.90 46.67 46.43

Tabel 6.3 :De onderscheidingsvermogens bij N=120 van de

adaptieve toetsen ADO en ADl waarbij vool' AD
1

geldt

dat crld=5.00

Loc.A Loc.B

ADO ADl ADO ADl

Cauchy 54.23 52.67 48.67 45.13

Tabel 6.4 :De onderscheidingsvermogens bij N=l20 van de

adaptieve toetsen ADO en ADl waarbij vool' AD
l

geldt

dat crld=6.00
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Laten we eens de situatie bekijken waarin N=80. In de tabellen 6.5 en

6.6 zijn de rechtercriteria crld=3.07 en crld=4.oo met elkaar

vergeleken uitgaande van de Laplace-verdeling.

Loc.A Loc.B

ADO AD} ADO AD}

Laplace 61.90 65.13 55.00 56.23

Tabel 6.5 :De onderscbeidingsvermogens bij N=80 van de adaptieve

toetsen ADO en ADl waarbij voor AD1 geldt dat

crId=4.00

Loc.A Loc.B

Verde ling VdW K&W M&B VdW K&W M&B

Laplace 77 375/822 448/ 1 84 368/814 448/2

Tabel 6.6 Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1 in bet geval

dat N=80 waarbij voor AD1 geldt dat crld=4.oo

In tabel 6.6 zien we dat bij de VdW-toets maar een waarde is opgegeven.

De reden hiervoor is dat een verschuiving van het recbtercriterium geen

invloed heeft op het santal keuzes voor de VdW-toets.

We zien dat crld=4.00 een overduidelijke verbetering voor de adaptieve

toets geeft. Tevens blijkt dat er bij de adaptieve toets met crld=4.00

nauwelijks nog voor de M&B-toets gekozen wordt (zie tabel 6.6). Een

verdere verboging van het recbtercriterium heeft dan ook geen zin. Het

enige dat hier nog bekeken dient te worden is of de optimale waarde van

crld in bet interval (3.07.4.00) ligt. We bekijken daartoe crld=3.50.
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Loc.A Loc.B

ADt AD2 ADt AD2

Laplace 64.10 65.47 57.77 57.67

Tabel 6.7 :De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

AD
t

en AD
2

in het geval dat N=80 waarbij voor ADt
geldt dat crld=3.50 en voor AD2 dat crld=4.00

In tabel 6.7 zijn crld=3.50 en crld=4.00 met elkaar vergeleken. We zien

dat bij de Laplace-verdeling zelfs de grootste Q-waarden geen

aanleiding geven om de M&B-toets te gebruiken. We konkluderen daaruit

dat, indien N=80 en in het geval er sprake is van een Laplace

verdeling, de adaptieve toets verbeterd kan worden door aan het

rechtercriterium de waarde crld=4.00 toe te kennen.

De Cauchy-verdeling geeft voor dezefde N-waarde ook hier weer een

geheel ander beeld te zien. In tabellen 6.8 en 6.9 zijn weer crld=3.07

en crld=4.00 met elkaar vergeleken. Het valt ons op dat vrijwel aIle

Q-waarden groter zijn dan 4.00. Een verhoging van de crld-waarde tot

4.00 heeft dan ook nauwelijks invloed op het onderscheidingsvermogen

van de adaptieve toets zoals tabel 6.8 ons ook laat zien.

Loc.A Loc.B

ADO AD
t ADO ADt

Cauchy 34.77 34.67 31.87 3t.77

Tabel 6.8 :De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

ADO en ADt in het geval dat N=80 waarbij voor ADt
geldt dat crld=4.00
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Loc.A Loc.B

Verdeling VdW K&W M&B VdW K&W M&B

Cauchy 0 0/22 900/878 0 1/13 899/887

Tabel 6.9 Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1 in het geval

dat N=80 waarbij voor AD1 geldt dat crld=4.00

Om aan te tonen dat een verdere verhoging van het rechtercriterium een

verlies van onderscheidingsvermogen tot gevolg heeft is de aangepaste

adaptieve toets met crld=5.00 bekeken.

Loc.A Loc.B

AD1 AD2 AD1 AD2

Cauchy 36.87 36.20 29.23 28.57

Tabel 6.10 :De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

AD1 en AD2 in het geval dat N=80 waarbij voor AD
1

geldt dat crld=4.00 en voor AD2 dat crld=5.00

Tabel 6.10 toont een achteruitgang van onderscheidingsvermogen aan van

de adaptieve toets indien crld van 4.00 tot 5.00 verhoogt wordt. We

kunnen nu konkluderen dat een verhoging van het rechtercri terium tot

4.00 geen bezwaar heeft maar dat een verdere verhoging weI degelijk ten

koste gaat van het onderscheidingsvermogen.

De volgende stellingname m. b. t. {2} ligt nu voor de hand. Als de

betreffende verdeling niet bekend is, dient men de aagepaste adaptieve

toets te gebruiken met als rechtercriterium crld=4.00.

Laten we nu N=40 eens bekijken. De Laplace-verdeling geeft hier

dezelfde resul taten als bij N=80 zoals de tabellen 6.11 en 6.12 ons

laten zien.
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Loc.A Loc.B

ADO AD1 ADO AD!

Laplace 33.23 34.00 25.47 26.33

Tabel 6.11 :De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

ADO en AD! in het geval N=40 waarbij voor AD! geldt

dat crld=3.50

Loc.A Loc.B

AD! AD2 AD1 AD2

Laplace 32.00 32.33 25.43 26.00

Tabel 6.12 :De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

AD! en AD2 in het geval dat 'N=40 waarbij voor AD1
geldt dat crld=3.50 en voor AD2 dat crld=4.00

Deze tabellen tonen aan dat een verhoging van he! rechtercriterium tot

4.00 een verhoging van het onderscheidingsvermogen van de adaptieve

toets oplevert. Tabel 6.13 toont aan hoevaak een bePaalde toets werd

gekozen indien crld=4.00.

Loc.A Loc.B

Verdeling VdW K&W M&B VdW K&W M&B

Laplace 219 669 12 228 658 14

Tabel 6.13 Toegewezen toetsen bij de adaptieve toets met crld=4.00

en N=40
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We zien dat er nu vaker de M&B-toets gekozen wordt dun in het geval

N=80 hetgeen natuur lijk te verwachten was daar een kleinere N-waarde

een grotere spreiding van Q-waarden tot gevolg heeft. Dit zou weI eens

een reden kunnen zijn om het rechtercriterium nog iets te verhogen om

de M&B-toets te vermijden en zodoende te proberen het onderscheidings

vermogen te vergroten. De reden waarom we dit niet onderzocht hebben

ligt aan het kleine aantal Q-waarden dat groter is dan 4.00. Slechts

zo'n 1.5% van aIle Q-waarden is groter dan 4.00. Ais in al deze

gevallen de K&W-toets i.p.v. de M&B-toets toegepast zou worden, zou er

misschien een verbetering van het onderscheidingsvermogen optreden van

zo'n 0.1 a. 0.2% . Onze simulaties zijn te onnauwkeurig om zo'n klein

verschil in onderscheidingsvermogen te achterhalen.

De Cauchy-verdeling geeft ook soortgelijke resultaten te zien als bij

N=80 zoals uit de tabellen 6.14 tot en met 6.17 op te maken is. We zien

dat de adaptieve toets pas onderscheidingsvermogen gaat verliezen als

het linkercriterium verhoogt wordt van crld=5.oo tot crld=6.oo. Een

verhoging tot crld=5.00 heeft slechts zeer beperkte invloed op het

onderscheidingsvermogen van de adaptieve toets. De verbetering van 0.1

a. 0.2 % van het onderscheidingsvermogen die optreedt als we het

rechtercriterium tot crld=5.oo verhogen ligt binnen de onnauwkeurigheid

die aan de simulaties verbonden zijn. We konkluderen hieruit dat in dit

geval de oorspronkelijke adaptieve toets niet verbeterd kan worden. We

zien weI dat t.o.v. het geval N=80 het rechtercriterium een grotere

verhoging kan ondergaan zonder dat daarbij onderscheidingsvermogen

verloren gaat.

Ais de verdeling ons onbekend is. dient ook hier een aangepaste

adaptieve toets toegepast te worden met als rechtercriterium crld=4.oo.

Hierbij dient men weI te bedenken dat een iets hoger rechtercriterium

tot de mogelijkheden behoort.

Loc.A Loc.B

ADO ADI ADO AD1

Cauchy 14.20 14.13 13.43 13.43

Tabel 6.14 :De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

ADO en AD1 in het geval dat N=40 waarbij voor AD1
geldt dat crld=4.oo
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Loc.A Loc.B

Verdeling VdW K&W M&B VdW K&W M&B

Cauchy 2 13/113 885/785 6 9/105 885/789

Tabel6.15 Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1 in het geval

N=40 waarbij voor AD1 geldt dat crld=4.00

Loc.A Loc.B

AD1 AD2 AD1 AD2

I Cauchy 15.10 15.30 13.10 13.13

Tabel 6.16 :De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

AD1 en AD2 in het geval dat N=40 waarbij voor AD
1

geldt dat crld=4.00 en voor AD2 dat crld=5.00

Loc.A Loc.B

AD1 AD2 AD
I AD2

Cauchy 16.43 15.33 14.47 14.23

Tabel 6.17 =De onderscheidingsvermogens van de adaptieve toetsen

AD1 en AD2 in het geval dat N=40 waarbij voor AD
1

geldt dat crld=5.00 en voor AD2 dat crld=6.00
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In de vor ige twee hoofds tukken hebbcn W~ gCf>n l\t\nda<,h t bt!'8 t tl'rd nan {ti p

gevallen waarbij N<30. rat kwam doordat enerzijds M. v .d.Heuvel in [1]

gesteld heeft dat voor een onbekende verdeling in het geval N<30 de

VdW-toets de beste toets is en anderzijds omrlat er in de vorige

hoofdstukken voor grotere N-waarden sprake is van een grote stabiliteit

waardoor voor N<30 niet veel te verwachten is. Toch is het in dit geval

interessant om te bekijken wat er gebeurt als N<30. We hebben immers

voor N=40. N=80 en N=120 gezien dat er weI degelijk een verbetering van

de adaptieve toets is te realiseren.

We hebben N=24 onderzocht en daarbij gebruik gemaakt van de volgende

toetsen : de VdW-toets. de K&W-toets. de oorspronkelijke adaptieve

toets en aangepaste adaptieve toetsen. De M&B-toets hebben we niet in

de beschouwing meegenomen omdat in [lJ al is aangetoond dat deze toets

beduidend minder onderscheidingsvermogen heeft dan de VdW-toets en de

K&W-toets ook in het geval dat er sprake is van een Laplace of

Cauchy-verdeling. Tevens moeten we nog vermelden dat we bij de

simulatie 1500 maal zullen toetsen i.p.v. 900 maal zoals dat voor de

grotere N-waarden gebeurt is.

Loc.A Loc.B

Verde ling VdW K&W ADO AD1 VdW K&W ADO AD1

Laplace 18.54 19.58 17.92 18.94 13.18 14.46 13.88 14.26

Tabel 6.18:De onderscheidingsvermogens van de VdW-toets. de K&W-toets.

de oorspronkelijke adaptieve toets en de aangepaste

adaptieve toets ADI met crld=3.50 in het geval dat N=24.

Loc.A Loc.B

Verde ling VdW K&W AD1 AD2 VdW K&W AD1 AD2

Laplace 13.50 15.16 14.72 14.68 16.40 17.80 16.70 16.72

Tabel 6.19:De onderscheidingsvermogens van de VdW-toets. de K&W-toets.

de aangepaste adaptieve toetsen AD1 met crld=3.50 en AD
2

met crld=4.00 in het geval dat N=24
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Laten we weer beginnen met de Laplace-verdeling. In de tabellen 6.18 en

6.19 is duidelijk te zien dat de K&W-toets de beste toets is ook in

vergelijking tot de verbeterde adaptieve toetsen met crld=3.50 en

crld=4.00.

In de tabellen 6.20 en 6.21 is de Cauchy-verdeling onder de loep

genomen. Allereerst zijn de rechtercriteria crld=3.07 en crld=4.00 met

elkaar vergeleken. We zien dat deze verschuiving nauwelijks enig

invloed heeft op het onderscheidingsvermogen van de adaptieve toets.

Loc.A Loc.B

Verde ling VdW K&W ADO AD1 VdW K&W ADO AD1

Cauchy 8.68 10.48 11.12 11.02 7.08 8.52 9.88 9.92

Tabel 6.20:De onderscheidingsvermogens van de VdW-toets. de K&W-toets.

de oorspronkelijke adaptieve toets ADO en de aangepaste

adaptieve toets AD1 met crld=4.00 in het geval dat N=24.

Loc.A Loc.B

Verdeling VdW K&W M&B VdW K&W :M&B

Cauchy 43 79 1378 56 73 1371

Tabel 6.21: Toegewezen toetsen bij de oorspronkelijke adaptieve toets

in het geval dat N=24

Omdat bij crld=3.07 nog relatief vaak voor de K&W-toets gekozen wordt

(zie tabel 6.21) is geprobeerd het onderscheidingsvermogen te

verbeteren door een verlaging van het rechtercriterium te bekijken. Bij

deze verandering van de adaptieve toets treedt er echter ook geen

verbetering op.
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Loc.A Loc.B

Verde ling VdW K&W ADO AD t
VdW K&W ADO ADI

cauchy 9.06 10.12 11.26 11.20 7.74 8.46 9.66 9.72

Tabel 6.22:De onderscheidingsvermogens van de VdW-toets, de K&W-toets,

de oorspronkelijke adaptieve toets en de aangepaste

adaptieve toets ADt met crld=2.85 in het geval dat N=24.

Loc.A Loc.B

Verdeling VdW K&W M&B VdW K&W M&B

cauchy 63 31 1406 49 23 1428

Tabel 6.23: Toegewezen toetsen bij de aangepaste adaptieve toets met

crld=2.85 en in de situatie dat N=24.

Uit de tabellen blijkt dat bij de cauchy-verdeling de oorspronkelijke

adaptieve toets duidelijk beter is dan de VdW-en K&W-toets. T.o.v. de

VdW-toets scheelt het zo'n 2% aan onderscheidingsvermogen. Dit is in

tegenspraak met wat M.v.d Heuvel in [1] heeft gevonden namelijk dat de

VdW-toets, in het geval er sprake is van een Cauchy-verdeling , meer

onderscheidingsvermogen heeft dan de oorspronkelijke adaptieve toets.

M.v.d.Heuvelging hierbij uit van N=28 .

De aanname die we in dit onderzoek gemaakt hebben dat voor N<30 de VdW

toets te prefereren is boven de andere toetsen is misschien fout

geweest. Er dient daarom een nader onderzoek plaats te vinden wil men

conclusies trekken omtrent N<30. In dit onderzoek zijn we hier echter

niet meer aan toegekomen.
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7. De :mmgepa.ste adaptieve toets.

In de hoofdstukken 4 en 5 zagen we dat voor N>30 het linkercriterium

van de oorspronkelijke adaptieve toets niet te verbeteren is. In

hoofdstuk 6 bleek dat het rechtercri terium echter weI verbeterd kan

worden. Zodoende kwamen we tot een aangepaste adaptieve toets AD t die

de volgende toewijzingscriteria gebruikt :

N Linkercrit.(crnl) Rechtercrit.(crld}

40 2.71 4.00

80 2.71 4.00

120 2.71 3.25
IlO 2.71 3.07

Tabel 7.1 Toewijzingscriteria bij de aangepaste adaptieve

toets AD1 als functie van N

We zijn natuurlijk benieuwd naar de verbetering die we gerealiseerd

hebben. Daartoe hebben we voor N=40.80.120 de onderscheidingsvermogens

geschat bij aIle vijf toetsen. Bij elke simulatie is daarbij 600 maal

getoetst. De resul taten van deze simulaties staan in de tabellen 7.1

tot en met 7.6 .

Verdellng VdW K&W M&B ADO AD1

Uniform 48.50 41.33 17.00 48.50 48.50

Normaal 46.83 45.17 28.67 46.34 46.17

Logistisch 54.50 55.84 36.50 52.67 55.00

Laplace 30.33 31.67 27.84 30.84 31.34

Cauchy 16.34 19.17 21.84 21.84 20.67

Tabel 7.1 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=40 en Loc.A
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Verdeling VdW K&W M&B ADO AD1

Uniform 40.39 35.35 14.85 40.39 40.39

Normaa1 36.17 34.17 20.00 35.50 36.00

Logistisch 42.50 42.34 27.67 39.67 41.67

Laplace 22.83 25.00 20.50 22.34 24.17

Cauchv 11.33 12.17 11.50 11.50 11.00

Tabel 7.2 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=40 en Loc.B

Verdeling VdW K&W M&B ADO AD1

Uniform 86.50 74.84 37.50 86.50 86.50

Normaal 85.50 84.00 60.17 84.33 84.84

Logistisch 86.50 87.50 74.00 . 86.50 87.83

Laplace 62.67 66.84 60.17 62.00 66.00

Cauchy 25.00 33.17 35.84 35.84 35.84

Tabel 7.3 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=80 en Loc.A

Verdeling VdW K&W M&B ADO AD1

Uniform 78.84 67.67 31.34 78.84 78.84

Normaal 75.17 73.67 53.34 74.34 74.67

Logistisch 74.84 76.67 60.67 73.50 75.17

Laplace 48.00 55.00 54.84 52.67 54.67

Cauchy 16.84 21.00 29.00 29.00 28.67

Tabel 7.4 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=80 en Loc.B
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Verdeling VdW K&W M&B ADO AD}

Uniform 98.17 94.17 57.50 98.17 98.17

Normaal 96.17 95.67 81.67 95.67 95.67

Logistisch 96.67 97.34 87.67 96.17 96.84

Laplace 80.67 85.00 81.67 83.50 83.67

Cauchy 34.50 43.50 52.50 52.50 52.50

Tabel 7.5 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=120 en Loc.A

Verdeling VdW K&W M&B ADO AD1

Uniform 95.67 86.50 45.67 95.67 95.67

Normaal 90.50 89.67 69.84 90.34 90.34

Log1stisch 92.50 94.17 83.34 92.83 93.67

Laplace 73.67 79.00 79.84 78.34 78.84

Cauchy 28.83 38.83 46.84 46.84 46.84

Tabel 7.6 Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=120 en Loc.B

In tabel 7.7 is een overzicht van de resultaten te vinden. De grootste

verbetering van de oorspronkel ijke adaptieve toets is zo 'n 1% . Nu

lijkt dat op het eerste gezicht erg weinig maar men dient daarbij weI

in beschouwing te nemen dat de uniforme en Cauchy-verde I ing een

nivellerende werking hebben. Vooral voor N=80 en N=120 zien we dat deze

verdelingen dezelfde onderscheidingsvermogens geven voor de twee adap

tieve toetsen. Dit komt doordat de Q-waarden van deze verdelingen

buiten het kritische interval (3.07,crld1) liggen waarbij crldl=4.00

bij N=80 en crldl=3.25 bij N=120. Zou men deze verdelingen bui ten

beschouwing laten dan bedraagt de verbetering maximaal zo 'n 1.7% .

Hoewel dit geen overdonderend succes is. kan weI vastgesteld worden dat

de verbetering over de gehele linie plaatsvindt. In de tabellen 7.1 tot

en met 7.6 zijn van de 30 simulaties er maar 4 waarbij het geschatte

onderscheidingsvermogen van ADO groter is dan dat van AD
1

.
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Bekijken we N=120 dan valt ons op dat de verbetering nog slechts zo'n

0.2% bedraagt. Voor grotere waarden van N is het daarom aan te raden om

de oorspronkelijke adaptieve toets te gebruiken. In di t geval is het

immers hoogst onwaarschijnlljk dat er een substantlele verbetering van

de adaptieve toets Is te realiseren.

N VdW K&W M&B ADO AD1

40 34.9-:;- 34.23 22.64 34.96 35.50

80 63.99 64.04 49.69 66.35 67.30

120 78.74 80.39 68.66 83.00 83.22

Tabel 7.7 Vergelijking van onderscheidingsvermogens bij

mengsel van 5 symmetrische verdelingen
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We weten dat voor heel grote steekproeven de Van der Waerden(VdW)toets

optimaal Is voor de normale verde ling en verdelingen met dunnere

staarten, de Kruskal & Wallis(K&W)-toets optimaal is voor de

logistische verdeling en dat de Mood & Brown(M&B)-toets optimaal is

voor de Laplaee-verdeling en verdelingen met dikkere staarten. Op basis

hiervan kan een adaptieve toets gemaakt worden die goed werkt voor

grote steekproeven. Naarmate de steekproefgrootte N kleiner wordt,

treden allerlei afwijkingen op van de asymptotisehe situatie. Er is

getraeht om deze afwijkingen te verwerken in het seleetiesehema.

Ais N>30 hebben we de adaptieve toets gedeel telijk aangepast. Het

linkereriterium(ernl) behoudt de waarde 2.71 terwijl het

reehtereriterium(crld) afhankelijk is van de waarde van N zoals dat in

tabel 8.1 vermeldt staat.

N Reehtererit.(erld)

40 4.00

80 4.00

120 3.25
(Xl 3.07

Tabe18.1 Het rechtereriterium bij de aangepaste

adaptieve toets als funetie van N

Vervolgens wordt de toetsingsgrootheid QADP berekend en m.b.v. de

hierboven vas tge legde toewijzingseriteria wordt een van de drie

basistoetsen gekozen(zie daartoe tabel 8.2).

QADP < ernl Van der Waerden

ernl S QADP < erld Kruskal & Wallis

crld ~ QADP Mood & Brown

Tabel 8.2 Keuze van de toets bij de aangepaste

adaptieve toets
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Bij deze aangepaste adaptieve toets vinden we, voor een mengsel van 5

verdelingen zijnde de uniforme. normale, logistische, Cauchy-en

Laplace-verde1ing , het grootste onderscheidingsvermogen. In tabel 7.3

zien we dat de verbetering t.O.v. de oorspronkelijke adaptieve toets

echter gering is. Voor N=120 is er sprake van een minieme verbetering.

Het licht daarom voor de hand om in het geval dat N)120 de

oorspronkelijke adaptieve toets te gebruiken.

N VdW K&W M&B ADO AD1

40 34.97 34.23 22.64 34.96 35.50

80 63.99 64.04 49.69 66.35 67.30

120 78.74 80.39 68.66 83.00 83.22

Tabel 8.3 Vergelijking van onderscheidingsvermogens bij

een mengsel van 5 sYmmetrische verdelingen

In het geval N<30 zijn we er oorspronkelijk van ui tgegaan dat de

VdW-toets de beste toets zou zijn. Hoewel het in di t onderzoek niet

eenduidig is komen vast te staan dat dit onjuist is, zijn er

hieromtrent toch vraagtekens gerezen. Een nader onderzoek zal in dit

geval nodig zijn om aan te tonen dat er geen aangepaste adaptieve toets

bestaat die de VdW-toets overtreft.
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Verdeling VdW K&W M&B ADO AD1

Uniform 94.0 83.3 49.3 94.0 94.0

Normaal 92.0 91.7 74.3 92.3 92.0

Logistisch 91.7 92.3 82.0 90.7 91.0

Laplace 72.0 79.0 71.3 73.7 73.7

Cauchy 26.3 34.7 41.0 41.0 41.0

Tabel 9.1 :Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=1oo en loc.A

Verde ling VdW K&W M&B

Uniform 300 I 300 0/0 0

Normaal 249 I 230 50 I 69 1

Logistisch 123 I 99 160 I 184 17

Laplace 17 I 10 118 I 125 165

Cauchy 0/0 0/0 300

Tabel 9.2 :Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1
in het geval N=loo en loc.A

Verde ling VdW K&W M&B ADO ADl

Uniform 88.7 79.7 37.7 88.7 88.7

Normaal 84.0 82.0 61.3 84.0 83.0

Logistisch 88.0 88.7 72.7 86.3 86.0

Laplace 58.7 63.3 63.7 63.0 63.7

Cauchy 25.3 32.7 37.3 37.3 37.3

Tabel 9.3 :Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=100 en loc.B
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Verdeling VdW K&W M&B

Uniform 300 / 300 0/0 0

Normaal 249 / 226 50 / 73 1

Logistisch 150 / 126 133 / 157 17

Laplace 11 / 8 114 / 117 175

Cauchy 0/0 0/0 300

Tabel 9.4 :Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1
in het geval N=loo en loc.B

Verde ling VdW K&W M&B ADO AD1

Uniform 98.3 92.7 55.0 98.3 98.3

Normaal 97.0 96.3 81.3 97.0 97.0

Loglstisch 96.3 97.0 91.3 96.7 96.7

Laplace 84.0 87.7 80.7 83.0 83.0

Cauchv 33.7 47.3 54.7 54.7 54.7

Tabel 9.5 :Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=120 en loc.A

Verdeling VdW K&W M&B

Uniform 300 / 300 0/0 0

Normaal 247 / 232 52 / 67 1

Logistisch 132 / 114 147 / 165 21

Laplace 9/7 137 / 139 154

Cauchv 0/0 0/0 300

Tabel 9.6 :Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1
in het geval N=120 en loc.A
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Verde ling VdW K&W M&B ADO AD1

Uniform 96.7 88.0 41.0 96.7 96.7

Normaa1 90.7 90.3 75.0 90.3 90.3

Logistisch 94.3 95.0 83.7 94.0 94.0

Laplace 72.0 79.0 75.7 76.7 76.7

Cauchv 26.3 34.7 50.0 50.0 50.0

Tabel 9.7 :Geschat onderscheidingsvermogen bij

N=120 en loc.B

Verde ling VdW K&W M&B

Uniform 300 / 300 0/0 0

Normaal 244 / 232 56 / 68 0

Logistisch 141 / 127 144 / 158 15

Laplace 7/6 102 / 103 191

Cauchv 0/0 0/0 300

Tabel 9.8 :Toegewezen toetsen bij resp. ADO en AD1
in het geval N=120 en loc.B
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Het Pascal-slmulatieprogramma ADPTOETS Is vrijwel gel1jk aan het

programma zoals dat In [1] gebruikt Is. In de Invoerfl1e Z behoren de

volgende Invoerparameters geplaatst te worden :

P[l] =kans dat een trekking plaatsvindt ult de verdeling i.

i€{l. .. 5}

REP = aantal herbal ingen

K
N = totale steekproefgrootte (= ! n.)

1=1 1

K = aantal groepen

RX = startwaarde voor de randomprocedure

AN[i] = steekproefgrootte van groep i (=n.)
1

HU[i] = lokatieparameter (gemiddelde) van groep i

1 bij de uniforme verdeling

2 normale verdeling

VF = nummer verdellngsfunctie 3 logistische verdeling

4 Laplace verdeling

5 Cauchy verdeling

KEUZE = [1 dan
2 dan

scbat ting van QADP

toepassing van de vier toetsen

als KEUZE=2 dan moet nog ingevoerd worden

CRNL = linkercriterium bij de adaptieve toets

CRLD = rechtercriterium
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Gegeven een gecombineerde steekproef ter grootte N uit een verdeling

met eventueel verschilIende locatieparameters wordt de Q-waarde QADP

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 o. en de maximale waarde QInln max
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 volgorde gerangschikt. Dan is q2 de mediaan vande

gerangschikte r1j QADP - getalIen. ql is de med1aan van de gerang

schikte r1j tussen ~in en q2 en q3 1s de mediaan van de gerangschikte

rij tussen q2 en Qmax .Bij deze berekeningen wordt gebru1k gemaakt van

de procedures BASTAT. FEXVAL en QUARTR u1t de procedureb1bliotheek.

KEUZE = 2

In dit geval worden b1j elke herhallng van een gecombineerde steekproef

uit een verdel1ng met eventueel verschillende lokatieparameters aIle

vier de toetsen ui tgevoerd. Eerst de VdW-toets. dan de K&W-toets.

vervolgens de M&B-toets en tenslotte de adapt1eve toets. Bij elke toets

wordt bijgehouden hoe vaak de nulhypothese verworpen wordt. zodat voor

elke toets het onderscheidingsvermogen geschat kan worden. Bij de

adaptieve toets wordt ook nog bijgehouden hoe vaak elk van de drie

basistoetsen geselecteerd wordt. De dr1e basistoetsen worden u1tgevoerd

met de procedures VDWTES. KRUSWT en MOODBR uit de procedurebibliotheek.
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1000 program ADPTOETS(z : file<kind=disk,blockstructure=fixed> ,

1010 out:file<kind=disk,blockstructure=fixed»;

1020 const n=100;k=4;rep=500;

1030 type kansen=array[1 .. 5] of real;

1040 array1dr=array[1. .500] of real

1050 array1di=array[1 ..n] of integer;

1060 vlstring=string(BO);
1070 var 1, j ,h,vf ,na,nvdw,nkw,nmb,navdw,nakw,namb,nl,keuze,dof: integer;

lOBO In5,un5,p1,l,u,sum,mean,sd,cov,min,max,range,crld,crnl:real;

1090 crnl1,pa,pvdw,pkw,pmb,chikw,qvdw,qkw,qmb.d1,d2,d3.s,rx:rea1;

1100 xa,xv,xk,xm,xt.qa,qt:array1dr;

1110 p:kansen;

1115 x:array[l .. n] of real;

1120 an sn:array[O.. k] of integer;

1125 mu:array[1 .. k] of real:

1130 g:array1di;

1140 Z,out:text;

1150$INCLUDE"SOURCE/STATPLIB/UNIFOR ON APPL"

1160$INCLUDE"SOURCE/STATPLIBINORMAL ON APPL"

1170$INCLUDE"SOURCE/STATPLIB/LOGIST ON APPL"

11BO$INCLUDE"SOURCE/STATPLIB/LAPLAC ON APPL"

1190$INCLUDE"SOURCE/STATPLIB/CAUCHY ON APPL"

1200$INCLUDE"SOURCE/STATPLIB/CHISTA ON APPL"

1210$INCLUDE"SOURCE/STATPLIB/VDWTES ON APPL"

1220$INCLUDE"SOURCE/STATPLIB/KRUSwr ON APPL"

1230$INCLUDE"SOURCE/STATPLIB/MOODBR ON APPL"

1233$INCLUDE"SOURCE/STATPLIB/BASTAT ON APPL"

1235$INCLUDE"SOURCE/STATPLIB/FEXVAL ON APPL"

1237$INCLUDE"SOURCE/STATPLIB/QUARTR ON APPL"

1240$INCLUDE"SOURCE/roMBINPLIB/SORTAS ON APPL"
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1250 FUNCTION trekking(p:kansen;mu:real;var x:real;var n:integer):real;

1260 var y: real;

1270 begin

1280 y:=random(x);

1290 if y < p[l]

1300 then trekking:=unifor(mu-sqrt(3),mu+sqrt,n)

1310 else if y < (p[I]+p[2])

1320 then trekking:=mu+normal(n)

1330 else if y < (p[I]+p[2]+p[3])

1340 then trekking:=logist(mu,sqrt(3)/arccos(-I),n)

1350 else if y < (p[I]+p[2]+p[3]+p[4])

1360 then trekking:=laplac(mu,I,n)

1370 else trekking:=cauchy(mu,I,n)

1380 end;

1390 begin

1391 rewrlte{out);reset{z);

1392 readln{z,p[1],p[2],p[3],p[4],p[5]);

1393 s:=p[I]+p[2]+p[3]+p[4]+p[5];

1394 if s<>l then

1395 for 1:=1 to 5 do p[i]:=p[i]/s;

1396 writeln{out,'p[I]:=',p[I]);writeln(out, 'p[2]:=',p[2]);

1398 writeln(out,'p[3]:=',p[3]);writeln(out,'p[4]:=',p[4]);

1399 writeln{out,'p[5]:=',p[5]);

1400 writeln(out,'rep=',rep:4};

1410 readln{z,rx,nl);writeln{out, 'rx=',rx,' n1=',nl:1);

1420 for i:=1 to k do readln(z,an[i]);

1430 sn[O]:=O;i:=I;

1440 while i<=k do begin sn[i]:=sn[i-l]+an[i];i:=i+l end;

1450 for i:=1 to k do readln{z,mu[i]);

1460 for 1:=1 to k do

1470 writeln(out,'n[',i:l,·]='.an[i]:I,' mu['.i:l,']=',mu[i]:1:2);

1480 readln{z,keuze);

1490 if keuze=2 then begin

1500 readln{z,crnl,crnll,crld);

1510 chikw:=chista(O.05,k-l,O.OOOOOI};

1520 writeln(out,'crnl=',crnl,' crnl1=',crnll,'crld=',crld);

1530 writeln(out, 'chikw=' ,chikw);

1540 end;
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1550 h: =O;na:=O;nvdw: =O;nkw: =O;nmb: =0;

1555 navdw:=O;nakw:=O;namb:=O;dof:=k-l:

1560 while h < rep do

1570 begin

1580 h: =h+1 ;

1590 for 1:=1 to k do

1600 for j:=sn[i-l]+l to sn[i] do x[j]:=trekking(p,mu[i],rx,nl);

1610 for i:=1 to k do

1620 for j:=sn[i-l]+1 to sn[i] do g[j]:=i;

1630 for i:=1 to n do begin xa[i]:=x[i];xt[i]:=x[i] end;

1640 sortas(xa,1,n);

1650 i:=1;ln5:=0;un5:=5;p1:=nl20;

1660 while i <= pI do

1670 begin

1680 1n5:=ln5+xa[1];un5:=un5+xa[n-1+1];1:=i+l

1690 end;

1700 1n5:=In5+(pl+1-1)*xa[1];un5:=un5+(pl+1-i)*xa[n-i+l];

1710 sum:=O;i:=1;

1720 while i <= n do begin sum:=sum+xa[i];i:=i+l end;

1730 1:=0;1:=1;

1740 while i <= nl2 do begin 1:=1+xa[i];1:=i+l end;

1750 if n mod 2 =1 then 1:=1+0.5*xa[i];

1760 u:=sum-l;

1770 qa[h]:=10*(un5-ln5)/{u-I);

1780 if keuze=2

1790 then begin

1792 for i:=1 to n do begin

1794 xv[i]:=x[i];xk[i]:=x[i];xm[i]:=x[i]

1796 end;

1800 vdwtes(xv,g,l,n,k,qvdw,dof);

1810 if qvdw > ehikw then nvdw:=nvdw+l;

1820 kruswt(xk,g,1,n,k,dl,d2,d3,qkw,dof):

1830 if qkw > ehikw then nkw:::::nkw+1;

1840 moodbr(xm,g,l,n,k,qmb,dof);

1850 if qmb > ehikw then nmb: =nmb+1 ;

1860 if qa[h] < ernl

1870 then begin

1880 navdw:=navdw+l;

1890 if qvdw > ehikw then na:=na+l

1900 end
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1910 else if qa[h] < crld

1920 then begin

1930 nakw: =nakw+1 ;

1940 if qkw > chikw then na:=na+1

1950 end

1960 else begin

1970 namb:=namb+1;

1980 if qmb > chikw then na:=na+1

1000 ~d

2000 end

2010 end:

2020 if keuze=1

2030 then begin

2040 bastat(qa,1,rep,mean,sd,cov);

2050 fexval(qa,1,rep,min,max):

2060 quartr(qa,1,rep,qt,range);

2070 writeln(out,'qgem=',mean:1:4,'s.e.=',sd:1:4,'varc=',cov:1:4);

2080 writeln(out,'qmin=',min:1:4,' qmax=',max:1:4):

2090 writeln(out,'q[1]=',qt[1]:1:4);

2094 writeln(out,'q[2]=',qt[2]:1:4);

2097 writeln(out,'q[3]=',qt[3]:1:4):

2100 writeln(out,'range=',range:1:4)

2105 writeln(out,'q[3]-q[2]=',qt[3]-qt[2]:1:4);

2110 writeln(out,'q[2]-q[1]=',qt[2]-qt[1]:1:4)

2115 end

2120 else

2130 begin

2140 writeln(out, 'navdw=' ,navdw: 4, 'nakw=' ,nakw: 4, 'namb=' ,namb: 4) ;

2150 pa:=(nalrep)*1oo:

2160 pvdw:=(nvdw/rep)*100:pkw:=(nkw/rep)*100;pmb:=(nmb/rep)*100:

2170 wri teln(out, 'pvdw:' ,pvdw,' pkw=' ,pkw,' pmb:' ,pmb, 'padp=' ,pa):

2180 end

2190 end.
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1. RC-Informatie :

a) Sorteren PP-2.1

b) Beschrijvende Statistiek PP-4.1

c) Verdelingsfuncties PP-4. 11

d) Variantie-analyse PP-4.14

e) Aselecte trekkingen PP-4.15

f) Beschikbaarheid van procedure-

subroutine-bibliotheken AG-30

2. Dr. J.B. Dijkstra. Nonparametric comparison of several

mean values with adaptation to the tail-weights.

(Computer Centre Note 20 / TUE-RC 55041)

3. M.v.d.Heuvel. Toetsen voor het vergelijken van gemiddelde

waarden met aanpassing aan de staartdiktes.

(Computer Centre Note 37 I TUE -RC 72293)
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