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1. Ret gedrag van enkele rangtoetsen en normale verdelingen bij kleine

steekproefgroottes.

1.1. Inleiding.

De in dit verslag voorkomende rangtoetsen zijn ontwikkeld om een

toetsingsgrootheid te bepalen waarmee men de nulhypothese HO: "de

steekproeven zijn afkomstig uit dezelfde verdeling" al dan niet

kan verwerpen. In het onderstaande wordt onderzocht hoe de toetsen

zich gedragen bij de alternatieve nulhypothese Hnvan gelijke

populatiegemiddelden ~i. Dit wordt onderzocht voor normale verde

lingen bij kleine steekproefgroottes. De hier gebruikte rangtoet

sen hebben als gemeenschappelijke eigenschap dat aIle waarne

mingen, bestaande uit k steekproeven, als een geheel worden behan

deld. Dat wil zeggen dat de rangnummerstoekenning onafhankelijk

gebeurt van de steekproef waaruit de waarneming komt.

Laat xl xN een combinatie zijn van K steekproeven. Ri geeft

het rangnummer van elke waarneming xi aan en 8 j geeft de indices

aan van steekproef j. n. is de bijbehorende steekproefgrootte
J

(i = 1, ••• , N en j = 1, ••• , k).

De drie onderzochte rangtoetsen zijn:

1) De toets van Kruskal & Wallis (1952):

12 ~ - R-)2.
Q1 = N(N+1) L nj(R.

j=l J
- ~1Hierin is R = --2- en Rj is het gemiddelde van de rangnummers in

de j-de groep.

2) De toets van Van der Waerden:

k R
= N-1 L1- [L ~1( __i__)]2.

Q2 ~ j=ln j i£8 ~1
j

N
Hierin is h = L [~-1 (N~1)]2 en p-1 is de inverse functie van

i=l
de standaard normale verdeling.

3) De toets van Mood & Brown (1950):

k
Q3 = 4 L1- A2

j
- N.

j=ln j

Hierin is Aj het aantal waarnemingen in steekproef j met een

rangnummer groter dan ~(N+l).
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Run gedrag onder R
O

is voor aIle drie de toetsen dat ze asympto

tisch verdeeld zijn als X;-I. Ret gedrag van de drie toetsen als

H
O

niet geldt is echter verschillend. Kruskal & Wallis is asympto

tisch optimaal voor een logistische verdeling, Van der Waerden

asymptotisch optimaal voor een normale verdeling en Mood & Brown

voor een dubbel exponenti~le verdeling.

Deze informatie is echter vooral nuttig indien men te maken heeft

met grote steekproefgroottes. In het komende gedeelte wordt het

gedrag onderzocht voor kleine steekproefgroottes. Iedere steek

proef had minimaal 6 waarnemingen en maximaal 15 waarnemingen uit

een normale verdeling. Verder hebben we K = 3 genomen. Dit vanwege

tijdgebrek maar ook omdat het waarschijnlijk is dat het gedrag

voor grotere K's niet wezenlijk zal verschillen.

1.2. Ret gedrag onder H~

Met simulatie hebben we de kans van het aantal verwerpingen van

H'O' indien waar, geschat met 2500 herhalingen.

De steekproeven werden gegenereerd uit normale verdelingen met
2 2

~i = 0 en cri = 1. HOwordt verworpen indien Qi > x2(a)

(i = 1, 2, 3). Voor de nominale onbetrouwbaarheid a kozen we 0.05.

In tabel 1 staan 12 verschillende patronen voor n
1

= n2 = n3 en in

tabel 2 staan 12 verschillende patronen voor n
1

> n2 > n
3

• De

geschatte standaarddeviatie van de gerealiseerde onbetrouwbaarheid

is [(0.05 x 0.95)/2500]\ = 0.004359 = 0.4359%.

Laat d nu het percentage van verworpen hypothesen zijn min 5,

gedeeld door de standaarddeviatie. In tabel 1.2 is voor elk pa

troon de waarde van d weergegeven. In de tabel worden drie catego

rie~n onderscheiden door stippellijnen: d < -2 (conservatief),

-2 < d < 2 (accuraat), 2 < d (progressief).
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K&W VDW M&B K&W VDW M&B

2

1

1 4 2

--- --- ---
5 4 2

6 4 2

1

--- --- ---

1

1

d < -4

-4 < d < -3

-3 < d < -2

-2 < d < -1

-1 < d < 0

o < d < 1

1 < d < 2

2 < d < 3

3 < d < 4

4 < d

1

1 2

1 4

--- --- ---
3 3 1

5 6 2

2 1 1

1

--- --- ---
1

1

tabel 1: n
1

=n
2

=n
3

, tabel 2: n
1

>n
2

>n
3

,

°1=°2=°3 °1=°2=°3

Tabel 1 en 2 suggereren de volgende conclusies:

- De toetsen van Kruskal en Wallis en Van der Waerden z1Jn ietwat
2

conservatief voor kleine n
i

bij gebruik van de X -verdeling.

- De toets van Mood & Brown geeft slechte resultaten en lijkt

ongeschikt voor steekproefgroottes kleiner dan 15.

- De invloed van verschillende steekproefgroottes ten opzichte van

gelijke steekproefgroottes is bijzonder gering.

Tabel 3, 4 en 5 geven weer voor elke toets 12 patronen weer.

Nu echter met 01 < 02 < 03. We kozen voor de combinaties 01 = 1,

02 = 2, 03 = 3 en 01 = 1, 02 = 3, 03 = 5.
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K&W VDW }1&B

5 7

2

4

--- --- ---
2 1

2 1

1 1

1

--- --- ---
2

2

5

- 6 -

K&W VDW M&B

1

--- --- ---
2

4

1 4 1

2 3

--- --- ---
5 1 1

1 1

3 6

K&W VDW M&B

--- --- ---
I

1

1

1 1

--- --- ---
I 1

2

11 11 5

d < -4

-4 < d < -3

-3 < d < -2

-2 < d < -1

-1 < d < 0

o < d < 1

1 < d < 2

2 < d < 3

3 < d < 4

4 < d

tabel 3: n
1

<n
2

<n
3

, tabel 4: n
1

=n
2

=n
3

, tabel 5: n1>n2>n3 ,

01<02<03 01<02<°3 °1<°2<°3

Tabel 3, 4 en 5 suggereren de volgende conclusies:

- De toetsen verwerpen de ware nulhypothese RO te vaak. Slecht de

Van der Waerden toets bij gelijke groepgroottes lijkt enigszins

geschikt. Bij aIle andere toetsingen ligt nlet eens 50% van de

d's in het betrouwbaarheidsgebied.

- Mood & Brown is progressief bij dit gebruik.

- Zowel voor de toets van Kruskal & Wallis als voor de toets van

Van der Waerden geldt dat de toets conservatie is als kleine

varianties optreden bij kleine steekproefgroottes en progressief

is als grote varianties optreden bij kleine steekproefgroottes.

1.3. Verklaringen.

Dat de toetsen de ware nulhypothese RO bij ongelijke varianties

nogal vaak verwerpt, komt omdat de toetsen ontworpen zijn voor de

nulhypothese R
O

: aIle K steekproeven komen uit dezelfde verdeling.

In een eerdere publikatie van J.B. Dijkstra en P.S.P.J. Werter:

'~et gebruik van de toets van Kruskal & Wallis bij normale verde

lingen met ongelijke varianties" wordt het gebruik van de nulhypo

these ROverklaard. Bij symmetrische verdelingen lijken verschil

len in de varianties hoegenaamd geen invloed te hebben op Q1. Hun

onderzoekingen toonden echter het slechte gedrag van de toets van

Kruskal & Wallis, bij het gebruik van RO, al aan voor kleine

steekproefgroottes. De toetsen van Van der Waerden en Mood & Brown

blijken Hb ook vaak te verwerpen.
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De verklaring voor de laatste conclusie gebeurt in stapjes. Keren

we terug naar de toets van Van der Waerden:

k
N-1 \ l- [\ ~-1

Q2 = h L L P
j=1 nj !E.s.

J

AZ. [\ ~-1 Ri ]ZJ L ~ (N+1) dan is het variabele gedeelte in QZ' de som:
U.s j

k 1 ZI -- A.• In tabel 6 staan enkele verwerpingspercentages van Q
Zj=lnj J

zoals we hebben gevonden in het simulatie-onderzoek.

n1 , n2, n3 °1=1, °2=1, ° =1 °1=1, oZ=2, °3=33

8 8 8 4.60 5.16

10 10 10 4.40 4.68

lZ lZ lZ 4.44 5.04

14 14 14 4.64 5.Z0

tabel 6: de Van der Waerden toets.

Bij gelijke ni's wordt het variabele gedeelte in Qz: Ai + A; + A;.

Uit tabel 6 is af te lezen dat deze som kleiner is bij gelijke

varianties dan in het geval van ongelijke varianties. Dit heeft te

maken met het gewicht dat elk rangnummer, in de Ai' krijgt. Rang

nummers dicht in de buurt van \(N+l) krijgen een lichter gewicht

mee dan rangnummers die hier ver vanaf liggen. In het geval van

gelijke varianties is de verwachting dat rangnummers gelijkmatiger

over de drie groepen verspreid liggen dan in het geval van onge

lijke varianties. Dan zullen verhoudingsgewijs in groep 3 meer

rangnummers met een zwaarder gewicht zitten. De Ai's zuIIen zich
Z Z Z

dan ook als voIgt verhouden: Al < AZ < A3 • Met deze wetenschap is

tabel 7 ook niet erg verrassend. Door een kleiner aantal waarne
1 Z

mingen in groep 3 krijgt n
3

A3 een extra groot aandeel in de QZ.
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Ret gegeven grote variantie bij kleine groepsgrootte lijkt elkaar

n1' n2 ' n3 <11=1, <12=2, <1 =3 n1 , n2 , n3 <11=1, <1 2=3, <1 =5
3 3

6 8 10 3.00 6 8 10 2.92

8 8 8 5.16 8 8 8 5.68

10 8 6 7.52 10 8 6 8.40

tabel 7: de Van der Waerden toets

in de Q
2

te versterken. Omdat EA
i

= 0 (i = 1, 2, 3) zal de afwij

king van Ai van 0 afhangen van de groepsgrootte n
i

• Deze afwijking

zal groter zijn naarmate n
i

kleiner is. Combineren we dit met het
222

gegeven AI < A2 < A
3

dan zal in het geval n1 < n2 < n3 , Q2 dus ver-

sterkt worden ten opzichte van Q
2

in het geval n1 n2 = n3 • En

andersom zal Q
2

verzwakt worden bij n
1

> n
2

> n
3

ten opzichte van

het geval n
1

= n
2

= n
3

•

De Kruskal & Wallis toets vertoont een identiek gedrag. Dit is al

eens eerder aangetoond en wordt bewezen in een te verschijnen

publikatie van J.B. Dijkstra.

De Mood & Brown toets kent zo'n gedrag niet. Rier krijgen de rang

nummers in een groep ook slechts twee soorten gewichten mee: 1 als

rangnummer > ~(N+1) is of 0 als het rangnummer ~ ~(N+1) is.

1.4. Conclusie.

Voor de nulhypothese HOvan gelijke populatiegemiddelden ~i lijken

de onderzochte toetsen ongeschikt. Dit had te maken met de kleine

steekproefgroottes. Slechts de Van der Waerden toets bij gelijke

steekproefgroottes is het waard om verdere onderzoekingen te on

dergaan.
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2. Enkelvoudige variant ie-analyse in de aanwezigheid van uitschieters.

2.1. Inleiding.

In een eerdere publikatie van J.B. Dijkstra en H. Linders:

"Comparison of several mean values in the presence of outliers"

kwam Huber's methode voor enkelvoudige variantie-analyse in de

aanwezigheid van uitschieters a1s beste uit de bus. De Huber toets

werd hier vergeleken met 4 andere toetsen waaronder een rangtoets;

de Van der Waerden toets. De toetsen werden toegepast op data

waarbij de fractie uitschieters klein is maar de waarde van de

uitschieter zelf groot is ten opzichte van de overige waarne

mingen.

In dit vers1ag wordt bekeken hoe de Huber toets in deze hoedanig

heid zich gedraagt ten opzichte van twee andere rangtoetsen; de

Mood & Brown toets en de Kruskal & Wallis toets. Het simu1atie

onderzoek van J.B. Dijkstra en H. Linders wordt hier voor deze

twee rangtoetsen herhaa1d. Hoewel dat onderzoek p1aatsvond voor 3

en 6 groepen, bleek a1 na het simulatie-onderzoek bij 3 groepen

dat de Huber toets ook betere resultaten geeft dan de Kruska1 &

Wallis toets en de Mood & Brown toets. Het onderzoek bij 6 groepen

hebben we hier achterwege gelaten omdat het nu voor de hand 1igt

dat ook hier Huber een betere performance zal geven.

De gebruikte toetsen zijn:

1) De methode van Huber:

Het model in de klassieke enke1voudige variant ie-analyse is

Zij = ~i + ~ij waarin de fouten ~ij veronderste1d worden

N(O, cr2 ) verdeeld te zijn met onbekende cr.

Index i staat voor het groepsnummer (i = 1, ••• t k) en j voor

het aantal waarnemingen binnen een groep (j = 1, ••. , n
i
). De

~1 = ~2 = = ~k·

hypothese als voIgt getoetst:

F
k n i _ 2
L L (Yij - Yi) I(N-k)

i=l jk1

met N = L ni' Yi is het gemiddelde binnen een groep en y is
i=l

het gemidde1de van aIle waarnemingen. H
O

wordt nu verworpen
k-1

indien F > FN_k(a) voor een wi11ekeurige onbetrouwbaarheid a.

onderzochte hypothese is H
O

:

Zonder uitschieters wordt de
k
L n

i
(Y

i
- y)2 / (k-1)

i=l
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In het geval met uitschieters werd F door Huber als voIgt aan

gepast: allereerst wordt in iedere groep een beginschatting

voor de verwachting bepaald volgens de methode ROBUST MEAN.

Deze methode is te vinden in de RC-Informatie pp-4.20. Daarna

wordt een robuuste schatting 0 voor de standaardafwijking van

de residuen bepaald. Met behulp van deze 0 wordt via een spe

ciale iteratieve kleinste kwadratenmethode van elke waarneming

Yij een pseudowaarneming bepaald. Met deze pseudowaarnemingen

wordt nu op klassieke wijze bovenstaande F bepaald. Deze gehele

methode staat uitvoeriger beschreven in de RC-Informatie PP

4.20. :

g10 ROBUST ANOVA.

2) De rangtoetsen:

Laat xl ••• ~ een combinatie zijn van K steekproeven. Ri geeft

het rangnummer van elke waarneming xi aan en n
j

is de bijbeho

rende steekproefgrootte dan is de toets van Kruskal & Wallis

k
L [L R

i
]2 - 3(N+l),

j=1 ie.s.
J

en S. een verzameling die de indices bevat van
J

(1952):

12
K = N(N+l)

k
met N = L ni

i=1
steekproef j.

De toets van Mood & Brown (1950):

k 1 2
M = 4 L -- A - N,

j=lnj j

hierin is A. het aantal waarnemingen in steekproef j met een
J

rangnummer groter dan ~(N+l).

Voor beide rangtoetsen wordt HO: ~l = ~2 = ••• = ~k verworpen

indien K, respectievelijk M, > X~_I(a) voor een willekeurige

onbetrouwbaarheid a.
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2.2. De gerealiseerde onbetrouwbaarheid.

Voor een vergelijking van de drie toetsen is een simulatie-onder

zoek gedaan naar de gerealiseerde onbetrouwbaarheid. We schatten

de kans op het verwerpen van H
O

: ~1 = ..• = ~k' indien waar, door

gebruik te maken van simulatie die berust op 2000 herhalingen. Dit

is gedaan voor drie groepen. Voor de groepsgroottes werd 10, 25 en

40 genomen. De steekproeven werden gegenereerd uit normale verde-
2

lingen met ~i = 0 en a = 1. Symmetrische contaminatie werd gesi-

muleerd door a2
= SO te nemen met de kansen 0, 0.03 en 0.1. Een

zijdige contaminatie werd gesimuleerd door aIleen a
2 = 50 te nemen

voor de positieve waarnemingen. am hetzelfde aantal verwachte

uitschieters te krijgen, als in het geval van de symmetrische
2

contaminatie, werden hier de kansen op a = SO; 0, 0.06 en 0.2

genomen. In de tabellen staan deze kansen onder E.

Bij iedere situatie is in tabel 1 en 2 het percentage van verwer

pingen aangegeven voor een toets, met nominale onbetrouwbaarheid

a = 0.05. De waarden van Huber hebben we overgenomen uit de publi

katies van J.B. Dijkstra en H. Linders. Zij gebruikten een andere

procedure dan de ROBUST ANOVA die momenteel beschikbaar is in het

Rekencentrum. De procedures verschillen hierin dat de ROBUST ANOVA

nog weI eens de waarde "false" wil afleveren. In dit onderzoek was

dit het geval indien het aantal uitschieters binnen een groep de

pan uitrees. In dat geval wordt niet meer aan H
O

voldaan. Ais we

deze pogingen buiten beschouwing laten blijken de twee procedures

vrijwel dezelfde resultaten op te leveren.
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nl' n2 , n3 £ K&W M&B Huber

10 10 10 0 4.70 3.65 5.45

0.03 4.45 3.75 5.15

0.1 5.40 3.55 5.25

25 25 25 0 4.55 5.45 5.35

0.03 4.80 5.45 5.20

0.1 5.25 5.70 5.40

40 40 40 0 4.80 5.40 5.00

0.03 5.60 5.25 5.25

0.1 5.40 5.25 4.60

10 25 40 0 4.80 4.00 4.40

0.03 4.45 4.05 5.70

0.1 4.65 4.35 5.25

tabel 1: symmetrische contaminatie

n1 , n2, n3 £ K&W M&B Huber

10 10 10 0 4.35 3.80 6.35

0.06 4.40 3.65 5.65

0.2 4.40 3.60 5.65

25 25 25 0 5.00 5.50 6.00

0.06 4.60 4.10 5.20

0.2 4.40 4.45 5.15

40 40 40 0 4.40 4.60 4.60

0.06 4.45 4.60 5.80

0.2 5.15 5.60 5.55

10 25 40 0 4.40 4.00 5.65

0.06 5.90 5.25 5.30

0.2 4.25 4.15 5.35

tabel 2: eenzijdige contaminatie
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De geschatte standaarddeviatie van de gerealiseerde onbetrouwbaar

heid is [(0.05 x 0.95)/2000]~ = 0.004873 = 0.4873%. Het betrouw

baarheidsinterval voor de waarden in tabel 1 en 2 wordt nu (4.03,

5.97). Voor iedere toets kunnen we in de volgende tabel aflezen

hoe vaak zijn verwerpingspercentage buiten het interval uitkwam.

symmetrische verstoring: eenzijdige verstoring:

Kruskal & Wallis 0 Kruskal & Wallis 0

Mood & Brown 4 Mood & Brown 4

Huber 0 Huber 2

In tabel 3 hebben we de gevallen symmetrische verstoring, eenzij-

dige verstoring en geen verstoring nog eens naast elkaar ge-

plaatst. De waarden in tabel 3 zijn gebaseerd op 8x2000 herhalingen.

contaminatie K&W M&B Huber

geen (e: = 0) 4.625 4.550 5.350

symmetrisch 5.000 4.669 5.225

eenzijdig 4.694 4.425 5.456

tabel 3

Hun standaarddeviatie is 0.004873/~= 0.001723 = 0.1723%. Het

betrouwbaarheidsinterval voor de verwerpingspercentages in tabel 3

is nu: (4.655, 5.345).

Uit het voorgaande kunnen we de volgende conclusies trekken:

- De Mood & Brown toets lijkt het minst geschikt. Dit heeft echter

grotendeels te maken met de lage verwerpingspercentages bij de

groepsgroottes: 10, 10, 10. Waarschijnlijk is hier het gebruik

van de x2-verdeling dubieus, want de M&B toets heeft deze verde

ling aIleen asymptotisch. Bij de grotere groepsgroottes is de

M&B toets niet aantoonbaar slechter dan de andere twee toetsen.

- Uit tabel 3 blijkt dat de verstoring vrijwel geen invloed heeft

in de verwerpingspercentages. Dit is het grote voordeel bij het

gebruik van rangtoetsen.

- In de aanwezigheid van uitschieters geeft de M&B toets een con

servatieve tendens en de methode van Huber een progressieve

tendens.

- Er is geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde toets.
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2.3. Het onderscheidend vermogen.

Hier wordt hetzelfde simulatie-onderzoek gedaan als in het vorige

hoofdstuk, met dit verschil dat de lokatieparameters verschillend

worden ingesteld. Er wordt'dus nu niet meer aan HO voldaan. We

verkregen de volgende resultaten:

n1' n2 , n3 e: J.li(xO.I) K&W M&B Huber

10, 10, 10 0 0, 8, 16 83.95 61.55 84.50

0.03 77 .30 56.55 80.75

0.1 58.60 46.90 68.25

25, 25, 25 0 0, 5, 10 86.20 69.85 85.45

0.03 81.50 65.70 82.45

0.1 66.35 58.45 71.00

40, 40, 40 0 0, 4, 8 86.65 71.80 87.05

0.03 83.05 68.15 83.65

0.1 69.80 62.70 75.50

10, 25, 40 0 0, 8, 13 90.20 72.45 91.00

0.03 84.40 68.80 87.35

0.1 70.25 59.10 80.45

tabel 4: symmetrische verstoring met ongelijke lokatie-

parameters

Tabel 4 geeft al een goede indicatie: Kruskal & Wallis is in aIle

gevallen beter dan de Mood & Brown toets. De Huber toets is in

vrijwel aIle gevallen beter dan de andere twee toetsen. AIleen in

de situatie n1 = 25, n
2

= 25, n
3

= 25, e: = 0 heeft Kruskal &

Wallis een iets hogere waarde. Het scheelt echter maar bijzonder

weinig, namelijk 0.4. Tabel 5 geeft weer de eenzijdige contamina

tie.
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np n2 , n3 E 1l.(xO.1) K&W M&B Huber
1

10, 10, 10 0 0, 8, 16 83.90 60.60 84.55

0.06 78.10 57.65 80.40

0.2 60.30 47.85 69.25

25, 25, 25 0 0, 5, 10 85.90 68.45 85.05

0.06 81.55 67.15 82.50

0.2 67.80 57.30 73.80

40, 40, 40 0 0, 4, 8 87.35 71.15 87.25

0.06 83.60 67.70 84.00

0.2 71.55 63.05 75.35

10, 25, 40 0 0, 8, 13 90.90 72 .95 89.60

0.06 85.45 68.75 87.65

0.2 70.55 54.50 78.15

tabel 5: eenzijdige verstoring met ongelijke lokatie-

parameters

Ook deze tabel geeft weer dezelfde verhoudingen weer. De Kruskal &

Wallis toets is aIleen in het geval E = 0 marginaal beter dan de

Huber toets. In de aanwezigheid van uitschieters is de Huber toets

in elke situatie beter dan de Kruskal & Wallis toets. De Mood &

Brown toets is asymptotisch optimaal voor dubbelexponentiele ver

delingen. Deze kenmerken zich door stevige staarten. Het is dan

ook niet verrassend dat bij het onderscheidend vermogen deze toets

te wensen overlaat bij het gebruik van kleine E.

2.4. Conclusie.

Het onderscheidend vermogen van de toets van Huber is veel beter

dan die van Kruskal & Wallis en Mood Brown. Huber blijft daarom de

meest geschikte toets.
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3. Ret gedrag van gewinsoriseerde en getrimde toetsen voor enkelvoudige

variantie-analyse bij normale verdelingen met ongelijke varianties.

3.1. Inleiding.

In een publikatie uit 1981 van J.B. Dijkstra en P.S.P.J. Werter:

"Testing the equality of several means when the populations

variances are unequal" is al eerder onderzoek verricht naar deze

vorm van enkelvoudige variantie-analyse. In deze publikatie werden

de Welch toets, de James toets en de Brown-Forsyte toets met el

kaar vergeleken. Deze toetsen zijn speciaal ontwikkeld om de ge

lijkheid an lokatieparameters te toetsen bij normale verdelingen

met ongelijke varianties. In hun onderzoek kwam de James toets als

beste naar voren.

We vergelijken hier de James toets met gewinsoriseerde en getrimde

toetsen waarbij we de resultaten van de James toets overnemen uit

bovenstaande publikatie. De gewinsoriseerde en getrimde toetsen

zijn ontwikkeld voor gelijke varianties. Ret ligt daarom niet

meteen voor de hand dat deze toetsen ook werkelijk betere resulta

ten zullen opleveren.

1. Winsorizing en trimming.

Veel methoden, met name die waarin met kwadratensommen wordt

gewerkt, verliezen aan betrouwbaarheid als er zich uitschieters

in de waarnemingen bevinden. Voor waarnemingen uit normale

verdelingen met gelijke groepsvarianties hebben we de klassieke

F-toets om de nulhypothese te toetsen dat de groepen een gelijk

groepsgemiddelde hebben.

k
L ni(Y i - y)2/(k-1)

F = i=1
k n

i
_ 2

L L (Yi· - Yi) /(N-k)
i=1 j=1 J

k
Hierin is N L n

i
en y. is het groepsgemiddelde van groep i

i=1 1

en y is het gemiddelde van aIle waarnemingen. De index i geeft

de groepsnummers aan (i = 1 ••• k) en de index j de waarneming

binnen groep i (j = 1 ni)' In de aanwezigheid van uitschie-

ters kunnen we deze F als voIgt aanpassen:
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a) Winsorizing.

Laat de waarneming Yi 1' ..•• Yi '
ni

geordend zijn. Dan defi-

nieren we het gewinsoriseerde gemiddelde y. bij tweezijdi
~wg

ge winsorizing met parameter gals voIgt:

De restkwadraatsom SSi wordt nu:wg

De gewinsoriseerde F-toets definieren We nu:

Fwg

k _ 2
I hi(Y iwg - Y ) I(k-l)

i=l wg
k
I SSi I(H-K)

i=l wg

Hierin is hi = ni - 2g voor i = 1••••• k en Ywg =
k
L h.y. III

i=l ~ ~wg

k
met H = L hi'

i=l
Winsorizing wil dus zeggen dat de staartelementen in de geor-

dende groep vervangen worden door de meest extreme waarne

mingen die niet in de staart zitten. Bij trimming worden de

staartelementen gewoon weggelaten.

b) Trimming.

De nOemer in de getrimde F-toets is dezelfde als in de gewin

soriseerde F-toets. AIleen de teller verandert. In de teller

+ •.. +

worden de gewinsoriseerde gemiddelden in F vervangen hun
wg

getrimde gemiddelden Y
i

•tg
- 1
Yitg := ~{Yi.g+1 + Yi .g+2

~

Verder wordt in Fwg ' Ywg vervangen door Ytg met
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k
L hiY. /R. Dus de getrimde F-toets isi=l 1tg

L hi(Yitg - Y )2/(K-1)
i=l tg
k
L SSi /(R-K)

i=l wg

Ais g = o dan F = F
tg wg

= F

2. De James-toets.

De beschrijvlng van deze toets is nogal bewerkelijk, vandaar

dat hier verwezen wordt naar de publikatie van Dijkstra en

Werter. De toets staat ook beschreven in de RC-Informatie

PP4-14.

3.2. De gerealiseerde onbetrouwbaarheid.

Voor de verschillende sets (ni , ~i' ai' gi) wordt de gerealiseerde

onbetroubaarheid van de drie hierboven beschreven toetsen bepaald.

De n i , ~i' a i hebben we gekozen als in het onderzoek van Dijkstra

en Werter. Voor de gl werden verschil1ende waarden geprobeerd. De

glwerd weI zo gekozen dat hij overeenkwam met de groepsgrootte. De

nulhypothese RO: ~1 = ~2 = •• = ~k wordt verworpen als
k-1 k-1

Ftg > FR_k(a) respectievelijk Fwg> FR_k(a). Voor a kozen we de

waarden 0.1, 0.05, 0.01. We hebben de groepsgemiddelden gelijk aan

nul gesteld en vonden in tabel 1 de percentages van verwerpingen

van de nulhypothese, dat aIle gemiddelden gelijk zijn. Ret simula

tie-onderzoek is gebaseerd op 10.000 herhalingen. We kunnen nu

voor iedere kolom weer een betrouwbaarheidsinterval opstellen:



groeps- standaard- gi WINSORIZING TRIMMING JAMES
groottes afwijkingen 10% 5% 1% 10% 5% 1% 10% 5% 1%

444 111 1 1 1 12.81 7.02 1.64 12.81 7.02 1.64 9.40* 4.44 0.76
444 123 111 15.75 9.46* 2.59 15.75 9.46* 2.59 10.44* 5.31* 1.28
468 111 1 1 1 9.65* 4.64* 1.07* 9.54* 4.63* 1.08* 9.74* 4.99* 1.03*

112 11.40 6.22 1.49 11.38 6.20 1.49
123 13.72 7.99 2.03 13.21 7.62 1.97

468 123 1 1 1 5.36 2.62 0.71 5.23 2.64 0.72 9.29 4.33 0.87*
1 1 'l. ~.44 4.4~ 1.04'" 8.32 4.51 1.03*
123 15.81 9.40 2.43 15.34 9.04 2.27

4 444 1 III 1 111 12.77 6.94 1.59 12.77 6.94 1.59 .9.95* 5.23* 0.91*
4 444 1 223 1 III 15.46 9.13 2.62 15.46 9.13 2.62 10.79 5.68 1.21
4 6 8 10 1 1 1 1 III 1 8.71 4.13 0.87* 8.63 4.23 0.84* 10.02* 4.92* 1.14*

1 122 10.26* 5.09* 1.35 10.19* 5.03* 1.31
1 2 2 3 12.34 6.67 1.45 12.17 6.74 1.46

4 6 8 10 1 223 1 111 4.79 2.48 0.40 4.79 2.30 0.39 9.56* 4.39 0.99*
1 122 6.32 3.49 0.69 6.33 3.45 0.71
1 223 8.91 4.80* 1.29 8.75 4.86* 1.28

4 6 8 10 322 1 1 1 1 1 22.40 14.37 5.52 22.27 14.15 5.29 10.48* 5.35* 1.64
112 2 23.30 15.54 6.39 23.33 15.61 6.35
o 1 2 3 14.03 8.81 3.06 13.20 8.08 2.75

10 10 10 10 1 1 1 1 000 0 9.75* 4.74* 0.90* 9.75* 4.74* 0.90* 9.94* 5.01* 0.91*
1 1 1 1 10.17* 5.32* 1.19* 10.26* 5.59 1.28
222 2 10.13* 5.32* 1.28 10.56* "i.4R 1. 2 "i
3 3 3 3 11.24 5.89 1.39 11.34 6.01 1.42

10 10 10 10 122 3 o 0 0 0 11.23 6.18 1.71 11.23 6.18 1.71 10.15* 4.97* L01*
1 111 11.57 6.57 1.85 11.71 6.76 1.80
222 2 11.79 6.83 1.84 12.19 6.88 1.91
3 3 3 3 13 .89 8.54 2.95 13.93 8.76 3.02

10 14 16 20 1 111 1 2 2 3 9.85* 5.17* 0.97* 10.06* 5.41* 1.04* 9.83* 4.56 1.03*
10 14 16 20 1 1.5 2 3 1 223 7.27 3.86 1.03w 1.56 4.03 1.07* 9.85* 5.02* 1.15*

2 233 6.48 3.27 0.93* 6.74 3.42 0.92*
10 14 16 20 3 2 1.5 1 2 2 3 3 19.80 12.68 5.25 20.18 12.98 5.36 9.66* 4.63* 0.94*

1 223 19.87 11.59 4.43 18.12 11.99 4.58

Tabel 1: de gerealiseerde onbetrouwbaarheid

~
t:rj
I

~
......
w
co
0'

\0



TUE-RC 71386 - 20 -

a betrouwbaarheidsinterval

0.1 (9.40. 10.60)

0.05 (4.564. 5.436)

0.01 (0.801. 1.199)

In tabel 1 zijn met ster aangegeven die verwerpingspercentages die

in de respectievelijke betrouwbaarheidsintervallen liggen. De

tabel toont al de slechte resultaten voor winsorisering en

trimming. Winsorisering en trimming leveren slechts behoorlijke

resultaten op bij gelijke varianties. als we echter kijken naar de

verwerpingspercentages waar g. = 0 (i= 1••••• 4) dan bestaat het
1

vermoeden dat de resultaten slechter zijn dan de klassieke F-

toets. Bij ongelijke varianties zijn de resultaten ronduit slecht.

zeker als men ze vergelijkt met de James-toets. Voor de percenta

ges van de gewinsoriseerde en getrimde toetsen geldt dat grate

varianties met grate steekproefgrootte's een te gering verwer

pingspercentage ten opzichte van de nominale onbetrouwbaarheid

opleveren. Voor grate varianties met kleine groepsgrootte's geldt

het omgekeerde. Dit was oak weI te verwachten op grand van de

noemer in beide toetsen.

3.3. Conclusie.

James blijft de meest geschikte toets. Ret verschil tussen

winsorisering en trimming in deze hoedanigheid is niet groat.
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