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UNIFORMITEITSTOETSEN

Hans Linders

In deze notitie vindt men de resultaten van een simu1atie-onderzoek naar het
gedrag van verschillende uniformiteitstoetsen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de
zeer eenvoudige piektoets, geintroduceerd door Dijkstra, Rietjens en Steute1 [4].
Deze za1 worden verge1eken met bekende aanpassingstoetsen, zoa1s de x2-toets en
toetsen die gebaseerd zijn op de empirische verdelingsfunctie.

mei 1987



TUE-RC 70825 - I -

1. Inleiding

Laat n onafhankelijke waarnemingen Xl.X2 •••• "x11 gegeven zijn, aUe uit dezelfde ver
deling met (onbekende) vcrdelingsfunc1Jc P(t ) = P(Xi <t ).

Bet vraagstuk waarmre we ons hier bezighouden is het toetsen van een hypothese
die de vorm van deze verdelingsfunctie vastlegt. Anders gezegd, we gaan uit van de
hypothese

H 0 : F (t ) = F oCt ).

waarin F oCt ) een bekende verdelingsfunctie is.
Een toets waarmre we de juistheid van een dergelijke hypothese kunnen onder
zoeken, wordt een aanpassingstoets genoemd Cin het Engels: goodness-of-fit test).
In vele gevallen is een aanpassingstoets te herleiden tot een lO1i!ormiteitstoets, dat is
een toets waarbij we toetsen of een stochastische grootheid uniform verdeeld is op
een interval. De methode berust op de volgende transformatiestelling.

Zij x een continue stochastische veranderlijke met verdelingsfunctie F en
kansdichtheid f .
Onder de drager S van x verstaan we {t ER I f (t »O}; dan geldt P(xES) = 1.

Zij nu h een monotoon stijgende functie op S.
Dan heeft h (x) de verdelingsfunctie F(h -l(t)) (t Eh (S )).

Het bewijs is doorzichtig; voor t Eh (S ) geldt

P(h(x)<t) = P(x<h-1(t)) {omdat h monotoon is.}

De eenvoudigste toepassing is die, waarbij h = F; F is per definitie monotoon
stijgend op S. We zien dat als x de verdelingsfunctie F heeft, F(x) de verdelings
functie F(F-1(t)) = t heeft (O<t <1); maar dit betekent niets anders dan dat F(x)

uniform verdeeld is op het interval (0,1).
En evenzo het omgekeerde: als F(x) uniform verdreld is op het interval (0,1), dan
heeft x de verdelingsfunctie F.

Hiermre wordt ons probleem aanzienlijk vereenvoudigd: in plaats van de waarne
mingen Xj beschouwen we de waarden Zj := F o(Xj ) en we moeten nu toetsen of deze
een aselecte steekproef uit de uniforme verdeling op (0,1) vormen. Anders gezegd:
we hebben onze aanpassingstoets herleid tot een uniformiteitstoets.
Het grote voordeel hiervan is dat een dergelljke toets verdelingsvrij is: de toetsings
grootheid en dus ook haar kritieke waarden hangen in het geheel niet van F 0 af.

De methode kent echter twee wezenlijke beperkingen:

1. Zij geldt allren als x een continue veranderlijke is. Zij werkt bijv. niet als we
willen toetsen of een steekproef uit een Poissonverdeling afkomstig is.

2. De verdelingsfunctie F 0 moet volledig bekend zijn. Als we bijv. aIleen willen
weten of de steekproef afkomstig is uit een normale verdeling, zonder de



TUE-RC 70825 - 2 -

parameters van de verdeling te specificeren, dan kunnen we de transformatie
Zi = F O(Xi) niet uitvoeren.

Deze bcperkingen zijn inherent aan bijna aUe bekende aanpassingstoetsen, met een
belangrijke uitzondering: de X2-toets.

In de praktijk zal men in geval 2. vaak de parameters schatten uit de waarne
mingen, maar in dat geval wordt de oorspronkelijke, niet volledig gespecificeerde
hypothese versmald tot een volIedig gespecificeerde. Voor de x2-toets is bekend hoe
men de toets moet modificeren om toch de oorspronkelijke hypothese te toetsen;
voor de andere toetsen is dit alleen voor bijzondere gevallen bekend.

Van de beperking 2. zou men ook veriost zijn als men de transformatie Zi = F O(Xi )

kon vervangen door een andere transformatie, zeg Zi =G (Xi), die niet afhangt van
de parameters van de verdeling en die eveneens de eigenschap heeft dat de getallen
Zi een aselecte steekproef vormen uit de uniforme verdeling op (0,1). Voor de
exponentiele verdeling is er inderdaad een eenvoudige transformatie bekend die dit
presteert (zie [l5]). Voor het algemene geval zijn er aanzetten gegeven door o.a.
Durbin [6] en O'Reilly (zie [13]).

We zu1len dit onderwerp verder laten rusten en ons alleen nog bezighouden met
uniformiteitstoetsen op het interval (0,1).

De in de praktijk gebruikelijke aanpassingstoetsen vallen uiteen in twee soorten.

Bij de eerste soort wordt het interval (0,1) gesplitst in een aantal disjuncte deelver
zamelingen A I.A 2, ... ! At (gewoonlijk opeenvolgende intervallen). Vervolgens telt
men hoeveel waarnemingen er in ieder deel Ai liggen en vergelijkt deze aantallen
met de te verwachten frequenties. Zijn de verschillen te groot, dan wordt de
hypothese verworpen.
Op dit principe is de x2-toets van K. Pearson (I900) gebaseerd. Ook de piektoets.
die in dit geschrift bijzondere aandacht krijgt, behoort tot deze groep.

Bij de tweede soort bekijkt men de empirische verdelingsfunctie Sn (x). Ais toet
singsgrootheid neemt men nu een maat voor het verschil tussen Sn (x) en de
hypothetische verdelingsfunctie F o(x ) (die in ons geval eenvoudig gelijk aan x is).
Toetsen van deze soort noemt men vaak EDF-toetsent of ook weI, met een lossere
benaming. Kolmogorov-achtige toetsen. We zuBen in het onderstaande vijf ver
schillende toetsingsgrootheden beschouwen; het zijn allemaal variaties op een van
de volgende twee basistypen:
1. max ISn (x )-x I. waarvan de theorie teruggaat op Kolmogorov (1933) en Smirnov

x

(939);
1

2. ![Sn(X)-XFdx. waaraan de namen van Cramer (1928), Von Mises (931) en

Smirnov (1936) verbonden zijn.

t Hierin staat de afkorting EDF voor Empirical Distribution Function.
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(2.1)

2. De x2-toets

Stel we hebben n waarnemingen x 1,x 2 •...•xn die aUe in het interval (0,1) liggen. We
gaan er vanuit dat x uniform vcrdecld is op W,l) en we willen toetsen of deze
hypothese juist is.
Voor de x2-toets verdelen we het interval (O,I) in k opeenvolgende intervallen
A 1.A 2 .Ak • Zij ni het aantal waarnemingen in Ai en Pi de lengte van Ai

(i =1,2 k).

Dan is P(xE Ai) = Pi en dus

P(ni = j) = [j jP!O-Pi )n-j.

ni is dus binomiaal verdecld en er geldt

E(ni) = npi

E«ni-np;)2) = var(ni) = npi(1-Pi)

De toetsingsgrootheid X2 van Pearson wordt gedefinieerd door

X 2 := t (n; -np; )2

i= 1 npi

(2.2)

(2.3)

(2.4)

Als de waargenomen waarde van X 2 te groot is, dan moeten we de hypothese
verwerpen.
De toetsingsgrootheid X 2 heeft een aantal eenvoudige eigenschappen. Zo blijkt uit
(2.2) onmiddellijk:

k

E(X 2
) = L(l-Pi) = k-I.

i=1

De verwachting van X 2 hangt dus alloon van k af, en niet van Pi of n.
Met enige moeite is ook de variantie van X 2 te bepalen. Er geldt

1 Ik 1 . Ivar(X 2
) = 2(k-1) + - L -- k 2 - 2k + 2 .

n i=IPi

Een afleiding hiervan vindt men in [12].
Bij gegeven k en n is de variantie minimaal als alle deelintervallen even groot zijn;

dan is Pi = ~ en wordt (2.4) vereenvoudigd tot var(X 2) = 2(k -1)(1- ~ ).

Als de deelintervallen verschillende lengtes hebben, dan leveren de kleinste Pi'S de
grootste bijdragen aan de variantie. Als enkele van de Pi'S zoor klein zijn, dan kan
de variantie zelfs ahsurd hoge waarden aannemen, waardoor de toetsingsgrootheid
waardeloos wordt.
Uit (2.4) blijkt nog dat als n onbepaald toenoomt, de variantie naar 2(k -I) gaat
(onafhankelijk van de keuze van de Pi '8).
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am de toets met X2 te kunnen uitvoeren, moeten we ook de verdeling van X2 ken
nen.
Omdat ni alleen de waarden O.l.. ...n kan aannemen, heeft x2 een discrete verdeling,
die echter uitermate gecompliceerd is; alleen voor kleine waarden van n en bijzon
dere keuzes van de Pi'S is zij volledig bekend (met bruut geweld berekend).
Ais echter n onbepaald toeneemt, dan nadert de verdeling tot een continue verde
ling en deze is een x2-verdeling met k -1 vrijheidsgraden. Oit is in wezen de stel
ling van Pearson; het beWijs kan men in vele leerboeken vinden.
In de praktijk beroept men zich steeds op deze limietstelling. Het aantal waarne
mingen hoeft daarvoor helemaaI niet zo groot te zijn; een aloude regel stelt dat men
met gerust hart de x2-verdeling kan gebruiken, als npi ~ 5 (i = 1.2.....k ). In woorden:
in ieder deelinterval moet het verwachte aantal waarnemingen tenminste gelijk zijn
aan 5. In toepassingen is meestal n gegeven en de regel houdt dan in dat men de
deelintervallen niet te klein moet kiezen.
Oit voorschrift berust overigens louter op conventie. Nader onderzoek heeft uit
gewezen dat men hiermee ruimschoots aan de voorzichtige kant is, en dat er geen
reden is er al te strak aan vast te houden. Meer hierover vindt men in het (uitste
kende) overzichtsartikel van Cochran [2].

Binnen deze grenzen heeft men echter nog een grote vrijheid van handelen en men
zal deze willen benutten om het onderscheidingsvermogen van de toets zo groot
mogelijk te maken.
Be:schouwen we nog eens de definitie (2.3). Oe grootheid (ni -npi)2 is een maat
voor de afwijking van het te verwachten aantal waarnemingen in Ai en X2 is een
gewogen som van deze grootheden. Het deelinterval Ai draagt, in verwachting,
I-Pi bij tot de som. He! is dus niet zo dat de grootste deelintervallen het zwaarst
wegen; de toetsingsgrootheid is 20 gedefinieerd dat ieder deelinterval ongeveer
hetzelfde gewicht krijgt.
Een cons~uentie hiervan is de volgende: delen we het interval Ai in tweeen, dan
zal in de nieuwe toetsingsgrootheid de bijdrage van Ai nagenoeg verdubbeld zijn,
terwijl die van de overige intervallen hetzelfde blijft. Van deze omstandigheid kan
men gebruik maken om het onderscheidingsvermogen van de toets te vergroten.
Men moet dan weI een vermoeden hebben waar de grootste afwijkingen te vinden
zijn.
In 1983 hebben Kallenberg en Oosterhoff [8] experimenteel onderzocht of het
onderscheidingsvermogen van de toets toeneemt, als de deelintervallen bij 0 en I
kleiner zijn dan die in het midden van het interval (O,l). Zij vonden dat dit in vele
gevallen zo is, met name als de (werkelijke) kansdichtheid bij de uiteinden groter is
dan 1.

Het is de moeite waard hier wat nader bij stH te staan. De bijdrage van het interval
(ni-npi )2

Ai tot de toetsingsgrootheid is t i := en onder de nulhypothese geldt
npi

E(ti) = I-Pi'

Stel nu echter dat de nulhypothese niet geldt en dat in werkelijkheid
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n 2

E(ti ) == E(-'-2nj +npi) ==
npi

(2.5)

Wat gebeurt er nu als we het interval A j in tweeen splitsen? Dat is een moeilijke
vraag en we beschouwen daarom aIleen het eenvoudigste geval, nl. een splitsing in
twee gelijke delen, Ail en A i2 , beide van lengte lfZPi' Noemen we hun bijdragen til

en ti2' dan geldt

E(til)
'TTi l+(n - O'TT?l

2n 'TTj l+lfmpj.==
lfZPi

E(t j2 )
'TT j2+(n-l}1T?2

2n 'TTjZ+lfmpi'==
lfZPi

Hierin is TTij == P(xE A jj ) (j == 1.2). Houden we in het oog dat 'TTil+TTj2 == TTi' dan
voIgt uit bovenstaande drie vergeHjkingen:

E( ) E( ) E( )
_ TTj+(n-l)(TTjl- TTi2)2

t j 1 + t i 2 - t j -
pj

Dit is de verwachte toeneming van de toetsingsgrootheid na splitsing van het inter
val Ai' Men dient hierbij weI te bedenken dat oak het aantal vrijheidsgraden met
ren toeneemt. Een blik op de tabel van de x2-verdeling leert dat splitsing daarom
alleen zinvol kan zijn als oak het rechterlid van (2.5) tenminste I (en Hefst meer)
is. Als 'TTi groter is dan Pi' dan is hieraan in ieder geval voldaan. Dit is in overeen
stemming met de bevindingen van Kallenberg en Oosterhoff.
Als echter TTj kleiner is dan Pi' dan kan het rechterlid van (2.5) kleiner zijn dan I,
in welk geval het onderscheidingsvermogen zeker terugloopt. Dit laat zien hoe
moeilijk het is de x2-toets optimaal in te richten, indien men zools meestal het
geval is - geen idee heeft van een "alternatieve hypothese".

Het rechterlid van (2.5) wordt groter naarmate n toeneemt, en men komt daarom
gemakkelijk tot de conclusie: als het aantal waarnemingen toeneemt, dan neemt
ook het optimale aantal klassen toe.
Deze conc1usie vindt men ook in een befaamde studie van Mann, en Wald [II]. Zij
gingen uit van een verdeling in gelijke deelintervallen en probeerden een criterium
te vinden waarmee men het optimale aantal klassen kan bepalen. Zij kwamen tot
de volgende formule, waarin k m het optimaIe aantal k1assen is:

1
_ 2(n - 1)2 3"

km - 4 2 .
C

Hierbij wordt c bepaald door

waarin G' de gekozen onbetrouwbaarheid is.
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Deze formule is in vele leerboeken als aanbeveling opgenomen.
In de I'orrnule komt geen altcrnatieve hypothese voor; er is juist geprobeerd een
soorl "gcmiddcld" optimum tc vinden. In de praktijk is echter gebleken dat deze
[)oging niet gcheel geslaagd mag heten. In velc gevallen geeft de formule een veel te
hoge waarde voor km en hangt het optimale aantal klassen niet of nauwelijks van
n af. Voorbeelden vindt men in o.a. [1] en [8].

Recentelijk hebben Kallenberg en Oosterhoff [8] een poging ondernomen km te
bepalen in het geval dat men weI een alternatieve verdeling voor ogen heeft. We
nemen aan dat deze alternatieve verdeling volledig gespeciftceerd is. Uit hun studie
kan men de volgende vuistregel afleiden. Zij g de alternatieve kansdichtheidsfunctie

1

en beschouw j[g (t )]4/3dt. Indien deze integraal convergeert, dan heeft het geen zin

het aantal deelintervallen te laten toenemen als n groter wordt; als de integraal
echter divergeert, dan neemt km weI toe met toenemende n (al wordt in het mid
den gelaten wat het verband precies is).
Merk op dat als g begrensd is, de integraal in iOOer geval convergeert en men het
aantal deelintervallen dus beperkt moet houden. Voor zover men op simulatie
onderzoek kan afgaan, lijkt het erop dat de vuistregel in dit geval correct is. Als g
niet begrensd is, kan de integraal nog weI convergeren; in dit geval lijkt het echter
dat men het criterium met enige omzichtigheid moet hanteren.

In de simulatie-onderzoeken zullen we al deze verschijnselen nog nader ontmoeten.
Het zal blijken dat de optimale inrichting van de x2-toets inderdaad in sterke mate
afhankelijk is van de werkelijke verdeling waaruit we de waarnemingen trekken.
Gelukkig zullen we een eenvoudig en betrouwbaar criterium vinden waarmee we
voor iedere verdeling de optimale inrichting kunnen bepalen. Ook voor toepassingen
kan dit van belang zijn, namelijk in die gevallen waarin men voor een bepaald
soort verdelingen in het bijzonder beducht is (bijvoorbeeld erg scheve verdelingen).
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3. De piektoets

Dc picktoets is een zeer eenvoudige toets die eveneens gebaseerd is op het tellen van
aantallen waarncmingcn in ceUen; hij werd in 1984 geintroduceerd door Dijkstra,
Rietjens en Steutel [4].
We verdelen het interval (0,1) in k gelijke intervallen A 1. A 2•...• A k • Zij weer ni

het aantal waarnemingen in A j •

Ais toetsingsgrootheid T nemen we nu de grootste van deze ni 's, dus

T = max ni'
i

Ais de waarde van T te groot is, wordt de hypothese verworpen.

Bet k -tal waarden (nl' n2' ... , nk) is multinomiaal verdeeld volgens

Omdat in ons geval Pi =11k, wordt dit vereenvoudigd tot

Hieruit voIgt: P(T~m) = n! En _1_, waarbij de som zich uitstrekt over aIle
k n

i=I V j!

k -tallen (VI' 112' ...• 11k) met de eigenschappen:

1. 111+112+'" +1Ik = n.

2. O~1Ii ~m (i =1.2.... .k)

Het is niet moeilijk in te zien dat we hiervoor kunnen schrijven:

, m V IkP(T~m) = ~X{de coefficient van x n in E~ }.
k n v=o 11!

Voor niet te grote waarden van n kan men hiermee de verdeling exact berekenen.
Voor grote waarden van n wordt deze formule echter onhandelbaar. We zuBen
daarom steeds gebruik maken van de volgende benadering:

k
P(T~m) :::::: EP(nj ~m).

i= 1

(3.1)

In deze benadering verwaarlozen we de kans dat de gebeurtenis (nj ~m) in meer
dan een interval tegelijk optreedt. In het kritieke gebied (voor grote waarden van
m) is dat weI verantwoord.
We kunnen dit als voIgt preciseren: noteren we het rechterlid van (3.1) met 11', dan
geldt:

(3.2)

(Een bewijs hiervan zullen we aan het einde van deze paragraaf geven.) In het voor
ons interessante gebied, waarbij 11' in de buurt ligt van 0.05, is het verschil tussen
beide leden van (3.0 dus verwaarloosbaar klein.
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Bet rechterlid van (3.1) is eenvoudig te berekenen met (2.1), waarin we P. =11k

stellen. We vinden:

waarvoor we tensiotte kunnen schrijven

k 1 m-1 r I .r. Pen. ~m) = k - ----;::T r. 177: (k -On - J ,
i = 1 k j =0 J

(3.3)

een formule die veel minder rekenwerk met zich meebrengt.

De toets werkt nu ais voIgt:
Zij 0' de gekozen onbetrouwbaarheid, Met behu]p van (3.3) bepalen we mo, dat is
de kleinste waarde van m waarvoor geldt

kr. Pen. ~m) ~ 0'.
i=1

Vervolgens bepalen we de waarde van de toetsingsgrootheid T, en we verwerpen de
hypothese als T ~mo'

Ais we zo te werk gaan, dan zal de werkelijke onbetrouwbaarheid niet precies
gelijk zijn aan (x. En dat niet zozeer omdat we met een benadering werken (want
de benadering is goed), maar omdat T een discrete verdeling heeft.

In toopassingen is dat natuurlijk niet zo erg, maar in een onderzook als dit, waarin
verschillende tootsen met elkaar vergeleken worden, is het beter als de
onbetrouwbaarheid precies gelijk is aan de waarde die we gekozen hebben.
Met een eenvoudige kunstgreep kunnen we daar weI voor zorgen.
Zij PCT~mo) = 0'0 en P(T= mo-l) = 13. Dan is O'o~O' <O'o+/.~'

We richten de toots nu als voIgt in:

-Als T ~mo, dan wordt de hypothese verworpen.
0'-0'0

-Als T=mo-1, dan wordt de hypothese verworpen met kans p:= (en

niet verworpen met kans 1-P ).

-Als T <mo-1, dan wordt de hypothese niet verworpen.

De onbetrouwbaarheid van de toets is nu O'o+p{3, en dit is precies gelijk aan 0'.

We hebben deze methode bij aIle simulatie-onderzooken toegepast.

Een variant op de piektoets is een toots waarbij we niet de grootste van de n. 's,
maar juist de kleinste als toetsingsgrootheid nemen.
In plaats van (3.1) stellen we nu

k

PC min ni ~m) :::::: r. Pen. ~m),
I .=1

en we gaan verder op dezeIfde manier te werk als in het bovenstaande.

(3,4)
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De piektoets is waarschijnlijk de eenvoudigst denkbare toets. Gezien zijn eenvoud
mag men er natuurlijk geen wonderen van verwachten. Een van de belangrijkste
doeistellingen van dit onderzoek is na te gaan of de piektoets zich enigszins staande
zal weten te houden in vergelijking met de x2-toets en de hierna te bespreken
EDF-toetsen. We zullen zien dat hij er heIemaal niet slecht van afkomt.
Bij de piektoets doet zich overigens hetzeIfde probleem voor ais bij de x2-toets: het
aantal deelintervallen moet men zelf kiezen en ook hier blijkt het optimale aantal
af te hangen van de alternatieve verdeling. We zullen echter zien dat, ais men een
altematief voor ogen heeft, dit optimum weer vrij eenvoudig te bepalen is.

Tot slot van deze paragraaf geven we een bewijs van de ongelijkheid (3.2). Deze
ongelijkheid is voor een algemener geval gegeven door Doornbos [5]; omdat we hier
met een eenvoudig geval te doen hebben, kunnen we een kort bewijs geven.
Allereerst geldt:

k k
EP(ni ~m) - EP(ni ~m /\ n j ~m) ~ P(T~m) ~ EP(ni ~m).
i=1 i<j i=1

Dit is een gevoig van wat in de combinatoriek het "principle of inclusion and exclu
sion" wordt genoemd.
Stellen we P(ni ~m) =: ef>, dan geldt dus

kef> - EP(ni ~m /\ nj ~m) ~ P(T~m) ~ kef>.
i<j

(3.5)

P(ni~m /\ nj ~m) is gelijk aan ef>P(ni~mlnj ~m). Het is duidelijk dat, als i;t!:.j,

P(ni ~mlnj ~m) ~ pen; ~m) en dus P(ni ~m /\ nj ~m) ~ ef>2.
Uit (3.5) voIgt nu:

kef> - [~1ef>2 ~ P(T~m) ~ kef>.

In de notatie van (3.2) is ef>= ."./k, zodat de laatste ongelijkheid overgaat in

.". - k:;,/.".2 ~ peT~m) ~ .". .

waaruit (3.2) onmiddellijk voIgt.

Opmerking: In [4] wordt deze ongelijkheid ais voIgt beschreven:

Zij mode kleinste waarde van m waarvoor geldt

k

E P(ni ~m) ~ QI •

i= 1

Dan geldt:
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Maar dit is al te slordig geformuleerd; men kan van een discrete verdeling niet
verwachten dat zij zich aanpast aan een gekozen onbetrouwbaarheid.
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4. EDF-toetsen.

Laat X!.X2 •...• X" onafhankelijke trekkingen zijn uit de uniforme verdeling op
(O,I).

We veronderstellen dat de Xi'S naar opklimmende grootte gerangschikt zijn.
zodat O~X 1~X2~ •.• ~X" ~ 1.
Voor sommige formules is het nuttig de Xi'S aan te vullen met twee sluitposten, n1.
Xo:= Oenxn +l:= 1.

De empirische verdelingsfunctie Sn kunnen we dan defmH~ren als

Sn (t) := i. (Xi <t ~Xi+l) (i =O.l,. ..•n)
n

Sn (t ) is dus gelijk aan het aantal waarnemingen dat kleiner is dan t, gedeeld door
het totaal aantal waarnemingen.

Wat is de kans dat S" (t) gelijk is aan i.? Dat is de kans dat er precies i waarne
n

mingen kleiner zijn dan t. Nu is P(Xi <t ) = t, en omdat de waarnemingen onaf
hankelijk zijn, geldt:

pIs" (t) = ~ = 17]t i (I-t)ll -i.

We zien dus dat nS" (t) binomiaal verdeeld is met kans t; hieruit voIgt:

var(S" (t))
t(l-t)

=
n

(4.1 )

Ais toetsingsgrootheid nemen we een maat voor het verschil tussen s" (t) en t.

Een veel gebruikte maat is:

1

W 2 := n J[Sn (t)-t]2 dt.
o

(4.2)

W 2 wordt de toetsingsgrootheid van Cramer-Von Mises genoemd. Vit (4.1) voIgt:

Verder geldt var(W 2
) = 4

15 6~n ; een afleiding hiervan vindt men in [12].

Voor praktische berekeningen herleiden we (4.2) als voIgt:

1

W 2 == n J(S" (t )-t)2 dt
o
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= t lex;- 2i-1 )2+~1
i 1 2n 12n

w2 = _1_ + teXi- 2i-1
12n i=l 2n

(4.3)

Met deze laatste formule is oonvoudig te werken.
De verdeling van W2 is tamelijk ingewikkeld en we zullen er hier niet verder op in
gaan. Voor ons is het voldoende te weten dat zij getabelleerd is.

Een generalisatie van (4.2) is

1! w (t )[Sn (t )--t ]2 dt ,

waarbij w oon (positieve) gewichtsfunctie is. Het is de kunst w zo te kiezen dat het
onderscheidingsvermogen van de toets 20 groot mogelijk wordt. Een aantrekkelijke
keuze is:

w (t) := 1
E([Sn et )-t ]2)

= n
t(l-t) ,

(4.4)

We krijgen dan

A 2 '= Jl [Sn (t )-t]2 d
. no tC1-t) t,

de toetsingsgrootheid van Anderson-Darling (1952). De noemer in (4.4) is het
kleinst bij de punten 0 en 1. Deze toetsingsgrootheid gooft dus een groter gewicht
aan afwijkingen in de uiteinden van het interval. In het algemeen is dat oon voor
deel: gebleken is dat A 2 vaak een groter onderscheidingsvermogen heeft dan W 2•

De verwachting van A 2 is uiteraard gelijk aan 1, voor de variantie vindt men:
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l~vcnals W 2• is ook A 2 te hcrleiden tot een vorm die geschikt is voor praktische
berckcningen:

A
2 _ fl (Sn (t)-t )2

- not{1-t ) dt

hetgeen na enig herschikken leidt tot

A 2 ~ 2i -1 { ( )}= -n- "",--lnxl+ln 1-xn +l-1 .
1=1 n

De verdeling van A 2 is eveneens getabeUeerd.

Een geheel andere toetsingsgrootheid is de volgende:

D := .In max ISn (t)-t I
O~t~l

D wordt de toetsingsgrootheid van Kolmogorov-Smimov genoemd.
In de praktijk wordt D vaak ais voIgt bepaald: zij

D+:= .In max {Sn {t )-t} = .In max [(i In )-XI]
O~t~1 1~I~n

en

D-:= .In max {t-Sn (t)} = .In max [xi-{i-1)/n]
O~t~l l~i~n

Dan is D = max {D +, D - }. De grootheden D + en D - worden ook zelf weI als toet
singsgrootheden gebruikt (zgn. eenzijdige toetsen).
Koimogorov yond reeds in 1933 de volgende limietsteUing:

lim P(D <x) =
n .... 00

r. (-OJ e-2j2x2

j=-oo

(x >0). (4.5)

Deze functie is natuurlijk eenvoudig te tabelleren.
Van aUe EDF-toetsen is de Kolmogorov-Smirnovtoets traditioneel de meest
gebruikte, hoewel hij niet altijd de krachtigste is. Zijn onderscheidingsvermogen
blijft vaak achter bij dat van de twee voorgaande.
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Figuur 1. Theoretische en empirische verdelingsfunctie.

Een variant op deze toets is ontwikkeld door Kuiper [10], naar aanleiding van het
volgende vraagstuk: Stel men noteert gedurende een bepaalde tijd de kompas
richtingen waarin overvliegende vogels voorbijtrekken. Hoe kan men vaststellen of
de vogels een bepaalde voorkeursrichting hebben?
Laat de kompasrichting gerepresenteerd worden door de hoek cf>(0'-4> <211'). We
stellen ons tot doel te toetsen of 4> uniform verdeeld is op het interval (0.211'), of,
wat op hetzelfde neerkomt, of 4>/211' uniform verdeeld is op het interval (0.1).
We kunnen hiervoor de toets van Kolmogorov-Smirnov gebruiken, zij het dat er
een addertje onder het gras zit. De waarde van D is namelijk afhankelijk van
welke richting er correspondeert met ¢= O. Het is niet moeilijk te zien dat de toet
singsgrootheid verandert als we het nulpunt verleggen. Nemen we in figuur 1 to als
nieuw startpunt (Xi <t O'-Xi+1), dan gaat de grootheid (Sn (t)-t) over in

{(Sn(t)-"£)-(t-t o)}. D+ neemt dus toe met .,In(t o-..£) en D- met .,In(''£-t o).
n n n

KUiper introduceerde daarom de toetsingsgrootheid V := D+ +D-; de waarde hier
van is onafhankelijk van de keuze van het startpunt. De verdeling van V is voor
een groot deel reeds door KUiper zelf bepaald; zo Yond hij o.a.

lim P(V <x) =
n .... oo

~ (l_4j2x2)e-2j2X2
j=-oo

(x >0).

Hoewel deze toets is ontworpen om te onderzoeken of punten uniform verdeeld lig
gen op een cirkelomtrek, kan men hem natuurlijk ook gebruiken voor punten op
een interval. Het cyclische karakter van de toets brengt met zich mee dat zijn
onderscheidingsvermogen van een andere aard is dan dat van de eerder genoemde
toetsen. Dit zien we het dUidelijkste door een vergelijking met de Kolmogorov
Smirnovtoets. Bij een onbetrouwbaarheid van 5% heeft D de kritieke waarde 1.36
en die van V is 1.75 (beide in het limietgeval n =00). Hebben we nu te maken met
een situatie als in figuur 2a, waarin de werkelijke verdelingsfunctie in haar geheel
boven de hypothetische verdelingsfunctie ligt, dan zal D- praktisch gelijk aan 0
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zijn, zodat D en V nagenoeg dezelfde waarde hebben. Het is dUidelijk dat in dit
gevai de D -toets een groter onderscheidingsvermogen heeft dan de V -toets. De toets
van KUiper komt daarentegen beter tot zijn recht in situaties ais in nguur 2b. Hier
zijn D+ en D- nagenoeg aan eikaar gelijk, zodat V ongeveer twee keer zo groot is als
D. In dit gevai zai dus de V-toets superieur zijn.
Als vuistregel geidt dat de KUipertoets achter blijft bij de voorgaande toetsen, als
de verwachting van de werkelijke verdeling verschilt van die van de hypothetische.
In dat gevai ligt de werkelijke verdelingsfunctie dikwijls voor het grootste deel
boven (of onder) de hypothetische verdelingsfunctie. Deze eigenschap hangt na
tuurlijk nauw samen met het cyclische karakter van de toets.

. 5 . . . . . .. . . . . .. .5

1 •................••.........

o~-----+-------+oo .5 1

.5 ....................•...................5

o
I.5

o
o

1 .......

Figuur 2a. Figuur 2b.

Tenslotte beschouwen we de toetsingsgrootheid van Watson [20]:

1 [ 1 2
U 2 := n J Sn (t)-t - JISn (Y )-y }dy dt

o 0

(4.6)

Ook deze grootheid is cyclisch. Nemen we namelijk in figuUf 1 weer to ais nieuw
1

startpunt, dan neemt ISn (t )-t} toe met (t o-i In), terwiji JISn (y )-y }dy met
o

dezelfde hoeveelheid toeneemt. Het resultaat is dus dat de waarde van U 2 niet
verandert.
Het rechterlid van (4.6) is eenvoudig te herieiden. Allereerst geldt

en dus:
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1

J{Sn (y )-y }dy = Vz-X
o

Hieruit voIgt:

1

U 2 = n J[Sn (t)-t +x-Vz]2dt
o

waarbij we voor W 2 de uitdrukking (4.3) kunnen gebruiken.
De eerste momenten van U 2 zijn (zie [16]):

var(U2) = 1
360

1
360n

Watson bepaalde zelf reeds de limietverdeling:

lim P(U 2 <x) =
n-oo

f. (-1)j e-2j 21T2x

j=-oo

(x >0)

Vergelijken we dit resultaat met (4.5), dan zien we een verrassend verband met de
stelling van Kolmogorov:

limP(U2<x) = limP(D<7T-I'X)
"-00

dat wil zeggen: U 2 heeft dezelfde verdelingsfunctie als (D/7T)2, a!thans in de limiet
voor n -;00.

Zoals min of meer te verwachten vie!, blijkt de toets van Watson zich in de prak
tijk ongeveer hetzelfde te gedragen als de toets van KUiper. Hun onder
scheidingsvermogens ontlopen elkaar niet veel, en wat de een signiftcant vindt,
vindt de ander meestal ook signiftcant.

Tot zover een schets van een aantal EDF-toetsen. Met de theorie hebben we ons
maar niet tevee! ingelaten; deze is namelijk al aanstonds zeer gecompliceerd. Over
zichten van de theoretische aspecten zijn gegeven door o.a. Darling [3] en Durbin
[7].
Zeer heldere praktische richtlijnen voor het uitvoeren van deze toetsen, met
inbegrip van tabellen. vindt men bij Stephens [18].
Voor de volledigheid geven we hier nog eens de berekeningsformules voor de ver
schillende toetsingsgrootheden. We gaan uit van n waarnemingen Xt.x2•... ,Xn' die
alle in het interval (0,1) liggen en naar opklimmende grootte gerangschikt zijn. De
toetsingsgrootheden worden nu als voIgt bepaald:
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Cramer-Von Mises :

Anderson- Darling:

Ko1mogorov-Smirnov:

- 17

w2 = _1_ + t (Xi- 2i-1 )2

12n i=1 n

A 2 1 n
= -n - E (2i -l){lnxi +1n(1- Xn +l-i )}

n,=l

D+ = ...;n max [i/n -Xj]
l'!i;i'!i;n

D- = ...;n max [x;-(i-l)/n]
l~i~n

D = max ID+,D-}

Kuiper: V = D+ + D-

Watson: waarin x = 1 nEx;
n ;=1

Voor de kritieke waarden van deze toetsingsgrootheden zijn we op taOOllen
aangewezen. Aanvankelijk waren deze allren beschikbaar voor het limietgeval
n =00, maar later zijn ze er ook gekomen voor eindige steekproeven. Deze laatste
taOOllen zijn echter weer goeddrels overbodig gemaakt door Stephens, die er wetma
tigheden in constateerde en erin slaagde deze wetmatigheden om te smeden tot een
voudige interpolatieformules. Voor praktische doeleinden geven deze ruimschoots
voldoende nauWkeUrigheid. Men vindt deze formules in het hierboven al genoemde
artikel [18].
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5. Een simulatie-onderzoek.

Voor een nader onderzoek naar het gedrag van de beschreven toetsen, hebben we ze
onderworpen aan een simulatie-onderzoek. Het eerste doel was een oordeel te vor
men over de kwaliteit van de piektoets. Wegens zijn eenvoud is deze immers een
zeer aantrekkelijke toets, maar juist gezien deze eenvoud kan men er zijn tWijfels
over hebben of het onderscheidingsvermogen ervan niet veel te wensen over zal
laten.
Bovendien is het niet bekend wat het optimaIe aantal deelintervallen bij deze toets
is. Nu is dit laatste geen wonder, want het -inmiddels uitgebreide- onderzoek bij de
x2-toets heeft laten zien dat het vrijwel onmogelijk is een zinvol criterium te geven
voor het bepalen van het optimale aantal klassen. Wat we weI kunnen doen is

kijken of er een verband bestaat tussen het optimale aantal klassen bij de piektoets
en dat bij de x2-toets.
Om een indruk te krijgen van het onderscheidingsvermogen van de toetsen, hebben
we ze uitgevoerd bij steekproeven uit een zestal niet-uniforme verdelingen. We heb
ben gekozen voor verdelingen waarbij de hoeveelheid rekenwerk beperkt is. Het zijn
daardoor merendeels fantasieverdelingen. maar dat is geen bezwaar. Belangrijk zijn
vooral globale eigenschappen zoals verwachting, variantie, gedrag bij de eindpunten
e.d.
We zullen steeds toetsen met een onbetrouwbaarheid van 5%.
De steekproefgrootte is steeds 1000. wat waarschijnlijk groter is dan in praktische
toepassingen het geval zal zijn. Voor kleinere steekproeven zijn er echter al ver
schillende simulatie-onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld [1], [4], [8], [14], [18]. Het
zal blijken dat het gedrag bij grote steekproeven niet noemenswaardig afwijkt van
dat bij kleine steekproeven. Dit geldt in het bijzonder voor de x2-toets: in tegen
stelling tot wat de formule van Mann en Wald suggereert, neemt het optimale aan
tal klassen in het algemeen niet toe a1s de steekproef groter wordt. Deze formu1e
schrijft in ons geva1 59 klassen voor. Wij zullen echter niet verder gaan dan 15
klassen.
We zullen bij de x2-toets zowel splitsingen in gelijke deelintervallen als in ongelijke
deelintervallen beschouwen. In het eerste geval zal k de waarden 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
en 15 hebben; in het tweede geval heeft k de waarden 5, 6 en 7 en worden de Pi'S

gegeven door het schema in tabel 1. In totaal hebben we dan 13 verschillende split
singen. Deze opzet is ontleend aan Kallenberg en Oosterhoff [8].

Voor het aantal klassen bij de piektoets hebben we dezelfde waarden genomen als
bij de x2-toets (uiteraard alleen verdelingen in gelijke deelintervallen). In tabel 2
zijn de kritieke waarden mo opgenomen en bovendien de waarden van ao in procen
ten (ao is de overschrijdingskans; zie §3). De tabel is berekend met behulp van de
benadering (3.3) en het analogon hiervan voor de minimum-toets.

Uit de tabel zien we dat de kritieke waarden voor de maximum- en de minimum
toets keurig symmetrisch liggen ten opzichte van nlk. Verder valt op dat de over
schrijdingskansen vrij ver van 5% liggen; bij n =1000 heeft de verdeling van T nog
duidelijk de kenmerken van een discrete verdeling.
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Tabel 1.
x2

- toets
Verdelingen in ongeli ike deelintervallen

k Waarden van Pi

5' 1 1 1 1 1
- - - - -
8 4 4 4 8

5" 1 3 3 3 1- - - - -
20 10 10 10 20

6' 1 1 1 1 1 1- - - - - -
10 5 5 5 5 10

6" 1 3 3 3 3 1
- - - - - -
20 20 10 10 20 20

7" 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - -
40 10 4 4 4 10 40

Tabel2.
Piektoets

Kritieke waarden bii n =1000
Maximum Minimum

k mo O!o mo O!o
2 532 4.63 468 4.63
3 366 4.79 301 4.74
4 282 4.75 219 4.85
5 231 4.38 170 4.44
6 196 4.87 138 4.42
8 153 4.12 99 4.91

10 126 4.53 75 3.76
15 90 4.11 45 3.63

Ter vergelijking hebben we de steekproeven ook onderworpen aan de vijf in §4
beschreven toetsen, die gebaseerd zijn op de empirische verdelingsfunctie. Om de
hoeveelheid rekenwerk enigszins te beperken, is er niet telkens een nieuwe
steekproef gegenereerd, maar is iedere steekproef onderworpen aan aUe toetsen. In
totaal zijn dat dus 13 + 8 + 8 + 5 = 34 toetsen. Dit is steeds gedaan voor 1000

steekproeven, die ieder grootte 1000 hadden. De onbetrouwbaarheid was steeds 5%.
Deze opzet geeft overigens een interessante mogelijkheid om toetsen onderling te
vergelijken. Wat we hiermee bedoelen, is uit tabel 3a te lezen. Hierin is de uitkomst
van een eerste simulatie-onderzoek samengevat. De werkelijke verdeling is uniform,
dus identiek aan de hypothetische verdeling. In tabel 3a staat op plaats (i.j) het
aantal steekproeven dat door zowel toets i als toets j verworpen werd. De aan
duiding "Aantal klassen: 15" slaat op de x2-toets en de beide piektoetsen; in tabel
3b zijn aUe resultaten voor deze toetsen samengevat.

Aangezien we toetsen met een onbetrouwbaarheid van 5%, behoren de getaUen in
tabel 3b en op de hoofddiagonaal van tabel 3a aUe in de buurt van 50 te liggen. We
zien dat de tabeUen op dit punt geen reden tot wantrouwen geven. (Het feit dat
nagenoeg aUe waarden in tabel 3b groter zijn dan 50, moet men niet te ernstig
opvatten; het gaat immers steeds om dezelfde steekproeven.)
Het grootste niet-hoofddiagonaalelement in tabel 3a is 45, het aantal steekproeven
dat door zowel de toets van Kuiper als die van Watson verworpen werd. Dit
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Tabel3a.
Werkeliike verdeling: uniform.

Aantal klassen: 15 Pmax Pmin XL D W" AZ V U 2
i

Piektoets (max) P rnax 44
Piektoets (min) P min 6 64
Chi-kwadraat X

2 21 21 63
Kolmogorov-Smirnov D 11 12 15 48
Cramer-Von Mises W2 9 7 10 32 44
Anderson-Darling A 2 12 7 13 28 38 50
Kuiper V 11 11 18 32 I 24 I 25 59
Watson U 2 i 11 9 18 30 23 25 45 57

Tabel3b.
Werkeliike verdeling: uniform.

k 2 3 4 5 6 8 10 15 5' 5" 6' 6" 1"
P max 48 53 57 49 56 54 56 44 - - - - -
P min 50 52 57 64 59 52 60 64 - - - - -
X2 53 50 62 56 64 59 57 63 57 50 56 52 52

illustreert wat we in §4 a1 aanstipten, namelijk dat deze twee toetsen nauw met
elkaar verwant zijn. Evenzo zien we een nauwe verwantsehap tussen de toets van
Cramer-Von Mises en die van Anderson-Darling; gezien hun definities is dat na
tuurlijk niet zo verwonderlijk. We zullen echter zien dat deze twee toetsen onder
andere omstandigheden ver uit e1kaar kunnen groeien, terwij1 de toetsen van
Kuiper en Watson steeds dieht bij elkaar blijven.
Het kleinste niet-hoofddiagonaalelement is een schamele 6, op het kruispunt van de
beide piektoetsen. Dat deze twee toetsen zover van e1kaar af staan, lijkt allerminst
vanzelfsprekend; maar kennelijk gaat een extreem hoge waarde van de grootste ee1
frequentie vrijwel nooit gepaard met een extreem lage waarde van de kleinste eel
frequentie. Behalve dat deze toetsen onderling zo verschillend zijn, blijkt dat ze
allebei een grote afstand bewaren tot de andere toetsen: de getallen in de eerste
twee ko1ommen zijn opvallend laag. Er is aIleen sprake van enige verwantschap
met de X2_toetS.
Bij een kleiner aantal deelintervallen is het verschil tussen de beide piektoetsen
kleiner. Als k =2, dan zijn ze eqUivalent. Dat tabe1 3b in dit geva1 desondanks een
klein versehil 1aat zien, komt omdat we een eorrectie hebben toegepast om de
onbetrouwbaarheid precies gelijk te maken aan 5%; en bij deze eorrectie speelt het
toeval een rol (zie §3).
Het geva1 k =3 is uitgewerkt in tabe1 3e, die dezelfde opbouw heeft als tabel 3a. De
laatste vijf kolommen van beide tabellen zijn identiek (het gaat nog steeds om
dezelfde steekproeven). Het versehil zit in de eerste drie kolommen en het is
opmerkelijk dat de getallen in tabel 3e aanzienlijk groter zijn dan in tabel 3a. Het
aantal gemeenschappelijke verwerpingen van de maximum- en de minimumtoets
bedraagt nu 18, hetgeen toch nog vee1 minder is dan men zou verwaehten.
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Tabe13c.
Werkeli;ke verdeliUl~: uniform.

Aantal klassen: 3 P max P min X2 D W2 A 2 V [12

Piektoets (max) P max 53
Piektoets (min) P min 18 52
Chi-kwadraat X2 38 30 50
Kolmogorov-Smirnov D 22 23 26 48
Cramer-Von Mises W2 22 19 23 32 44
Anderson-Darling A 2 21 19 24 28 38 50
Kuiper V 24 21 24 32 24 59

I Watson U2 26 21 27 30 23 45 57

We gaan nu over tot steekproeven uit niet-unifonne verdelingen. Als eerste voor
beeld beschouwen we een variant op de driehoeksverdeling (zie nguur 3). Aselecte
trekkingen uit deze verdeling zijn eenvoudig te genereren met de verwer
pingsmethode.

I I

1-0

.S TO-----.-1:-
6
------+

1
•6

,. ,. . .. . S

I .. ,." II·S

1+0

I.S

Figuur 3a. f (x ) = 1 + a - 2ax Figuur 3b. F(x) = (1+a)x - ax 2

De resultaten zijn samengevat in tabellen 4a en 4b, die hetzelfde opgebouwd zijn
als de tabellen 3a en 3b. (Over de onderste regel van tabel 4b komen we later te
sprekenJ

Tabe14a.
Werkeliike verdelin : voh?ens fil!uur 3; a = 0.15

Aantal klassen: 2 P max P min X2 D W2 A 2 V U2

Piektoets (max) P max 659
Piektoets (min) P min 650 656
Chi-kwadraat X2 659 656 671
Kolmogorov-Smirnov D 603 605 611 697
Cramer-Von Mises W2 638 639 648 691 781
Anderson-Darling A 2 631 631 641 685 768 775
Kuiper V 467 468 470 492 494 494 504
Watson [12 456 458 460 473 479 477 447 486

De best onderscheidende toetsen zijn die van Cramer-Von Mises en Anderson-
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Tabe14b.
Werkeliike verdelinS1.: volS!.ens figuur 3: a =0.15

k 2 3 4 5 6 8 10 15 5' 5" 6' 6" 7"

P max 659 557 451 369 340 266 232 179 - - -
P min 656 559 485 404 339 286 244 182 - - - -
X2 671 631 580 542 509 435 411 340 523 534 493 490 463
')' 903 876 831 780 729 631 546 387 773 753 725 705 657

Darling, op enige afstand gevolgd door de Kolmogorov-Smirnovtoots. In tabel 4b
zien we dat het aantal verwerpingen gestaag afneemt als k groter wordt. Dit geldt
voor alle drie de tootsen; het optimum ligt bij k =2! De x2-tOO15 brengt het er beter
van af dan de beide piektoetsen, maar bUjft, zelfs in het optimale geval, duideUjk
achter bij de W 2_ en de A 2_too15.
De niet-hoofddiagonaalelementen zijn in tabel 4a natuurlijk minder sprekend dan
in tabel 3a. Uit de overeenkomstige tabellen voor grotere waarden van k (die we
hier niet zullen afdrukken) blijkt dat bij toonemende k de piektoo15en weer ver uit
elkaar gaan; bij k = 15 is het gemeenschappelijke aantal verwerpingen nog maar 41.
Kijken we nu naar de laa15te kolommen van tabel 4b. Deze betreffen splitsingen
van het interval CO,1). waarbij de deelintervallen aan de uiteinden kleiner zijn dan
in het midden. In §2 hebben we aangeduid dat kleine deelintervallen gunstig zijn
op plaa15en waar de werkelijke kansdichtheid groter is dan I en (mogelijk) ongun
stig waar de werkelijke kansdichtheid kleiner is dan 1. In ons geval treden beide
effecten op en uit de tabel blijkt dat we met een klein negatief saldo blijven zitten:
5' en 5" iets zijn slechter dan 5 en hetzelfde geldt als k = 6.

We kunnen a priori een indruk krijgen van het onderscheidingsvermogen van de
x2-toets door naar de verwachting van de toetsingsgrootheid te kijkell. Deze
verwachting is niet moeilijk te berekenen. Zij weer Pi de lengte van .4 i en
7Ti := PCxE Ai); omdat de werkelijke verdeling bekend is, zijn ook de 7Ti'S bekend.
Er geldt nu: E(ni) = n 7Ti en E(n?) = n 7Ti + n (n -1)7T?, en zodoende:

k Icn.-np,)21 k In~-2n.np.+n2p.21E(X2) = r.E I I = r.E I I I I

i=1 npi i=1 npj

= t 7Ti + (n-l)7T?- 2n7TiPj +np?

i=1 Pi

k [7T j + Cn-l)(7Tj-Pi)2 I= r. - 27Tj + Pi
j=1 Pi

Ii; 7T + (n-l)(7T·-p·)2
E(x2 ) = -1 + r. I I I

i=1 Pi
(5.1)

Het is redelijk te veronderstellen dat een hoge waarde van E(X 2 ) overeenkomt met
een hoog onderscheidingsvermogen. Stellen we ¢ := p(xl-l ~E(X2», dan kunnen
we evengoed zeggen: bij een hoge waarde van ¢ hoort een hoog onderscheidingsver
mogen.
We gaan nu nog een stap verder en stellen: als ¢ bij k = 4 een hogere waarde heeft
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(5.2)

dan bij k =5, dan geeft k =4 een groter onderscheidingsvermogen dan k =5. Dit is
natuurlijk een gewaagde conclusie, en het zal geen sinecure zijn haar theoretisch te
rechtvaardigen. Niettemin blijkt ze opmerkelijk betrouwbaar. We zullen bij onze
simulaties steeds kijken in hoeverre de gevonden resultaten met deze conclusie in
overeenstemming zijn.
De getallen ¢ liggen bij ons meestal zeer dicht bij 1. Terwille van de over
zichtelijkheid is daarom in tabel 4b niet ¢ zelf gegeven, maar y, gedefmieerd door

y = lOOOx (2¢ )10 - 1
21°_ 1

Door deze (uiteraard monotone) transformatie worden de getallen uit elkaar
gedreven, zodat ze gemakkelijker te lezen zijn.
Tot ons genoegen blijkt uit tabel 4b dat ons criterium precies dat doet wat we er
van verwachtten; zelfs het kleine verlies bij 5' en 5" ten opzichte van k=5 wordt
voorspeld. Ook bij de volgende simulaties zullen we zien dat we met dit eenvoudige
criterium verrassend goede resultaten krijgen.

De volgende niet-uniforme verdeling is een variant op de vorige; de grafiek van de
kansdichtheid bestaat nu uit twee lijnstukken in plaats van ren (zie ftguur 4). De

kansdichtheld en de verdelingsfunctie worden gegeven door

1
1- a + 4ax (O~x ~¥2)

f (x) = 1 + 3a - 4ax (V2~X ~ 1)

en

F(x)
= [(i-a)x + 2ax 2 (O~x ~¥2)

-a + (i+3a)x - 2ax 2 (¥2~X ~ 1)
(5.3)

.5 -l------f---I----+----J..5
o .2& .5 .16 I

1+0

1-0

1.5

......... ; 1

1-0

1 1

.5 5

~------+-----+o
.6 I

Figuur 4a. f (x) volgens (5.2) Figuur 4b. F(x) volgens (5.3)
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met de verwer-

02erke ijke verde ing: volpens ; a= i

Aantal klassen: S P max P min X2 D W2 A 2 V U2

Piektoets (max) P max 635
Piektoets (min) Pmin 448 612
Chi-kwadraat X2 613 584 801
Kolmogorov-Smirnov D 375 410 459 474
Cramer-Von Mises W2 416 444 501 422 511
Anderson-Darling A 2 482 526 613 441 509 634
Kuiper V 612 595 786 471 508 628 863

8991Watson U2 625 599 796 471 508 631 857

Aselecte trekkingen uit deze verdeling zijn weer gegenereerd
pingsmethode. De resultaten staan in tabellen 5a en 5b.

I Tabel Sa. WI' (5 2)

Tabel5b.
Werkeliike verdeling: volgens (5.2); a=0.2

k 2 3 4 5 6 8 10 15 5" 5" 6' 6" 7"
P max 46 791 610 635 546 466 410 335 - - - - -
Pmin 47 495 624 612 578 503 434 301 - - -
X2 51 758 769 801 768 748 725 627 784 712 749 684 719
y 21 957 954 963 953 934 908 828 956 922 942 887 905

Uit tabel 5b blijkt dat het optimurn voor de x2-toots nu bij vijf deelintervallen
ligt. Bij grotere k neemt het onderscheidingsvermogen monotoon af. In overeen
stemming met onze vuistregel, liggen de aantallen bij 5' en 5" iets minder hoog dan
bij 5 (en analoog voor k =6). De waarden van y weerspiegelen weer volkomen de
resultaten van de x2-toots.
Het onderscheidingsvermogen van de piektootsen daalt monotoon met toonemende
k, als we tenminste afzien van het triviale geval k =2 (omdat de verdeling sym
metrisch is, is bij k =2 het onderscheidingsvermogen gelijk aan de
onbetrouwbaarheid). Bij oneven k is de maximumtoots iets beter en bij even k de
minimumtoots. Bij lage waarden van k is het gedrag van deze tootsen opmerkelijk
good, beter dan van bijvoorbeeld de Kolmogorov-Smirnovtoets. Bij grotere waarden
van k neemt het onderscheidingsvermogen echter snel af; het verval is veel groter
dan bij de x2-toets.
De beste resultaten worden bij deze verdeling behaald door de toetsen van Kuiper
en Watson en het verschil tussen de twee is niet zo groot. Tevens zien we dat de
A 2_toots zich duidelijk heeft losgemaakt van de W 2-toets (zij het op behoorlijke
afstand van U 2 en V). Het zal overigens zijn opgevallen dat de figuren 3b en 4b van
hetzelfde type zijn als respectievelijk 2a en 2b.

Voor de volgende verdelingen zouden we op de ingeslagen weg kunnen verdergaan
en verdelingen kiezen waarbij de grafiek van de kansdichtheid bestaat uit drie, vier
cnz. lijnstukken. We zullen dat niet doen, maar we willen verwijzen naar Best en
Rayner [I], die dat weI gedaan hebben. Bij een steekproefgrootte van 250 en een
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(5.4)

onbetrouwbaarheid van 10% vonden zij dat bij ren, twee, drie en vier lijnstukken
het optimale aantal klassen voor de x2-toets, bij gelijke deelintervallen, achtereen
volgens 3, 5, 7 en 9 was.
We konden het niet nalaten te kijken of ons y-criterium deze resultaten zou beves
tigen. Bij Best en Rayner heeft de parameter a de waarde 0.505. Deze waarde is
echter voor ons te hoog: de getallen ¢ die we dan vinden, zijn niet van 1 te onder
scheiden. Daarom hebben we gekozen voor a =0.35 en, zoals gezegd, n =250. (De
gekozen onbetrouwbaarheid speelt bij ons criterium geen rol.) Tenslotte is m het
aantal lijnstukken. Tabel 6 geeft de waarden van y.

Tabel6.
Waarden van y

(a =0.35; n =250)
m I k 2 3 4 5 6 8 10 15 5' 5" 6' 6" 7"

1 967 961 944 922 896 839 779 635 918 907 894 882 854
2 21 882 869 883 856 811 758 625 858 778 825 700 719
3 147 9 757 795 759 771 728 605 682 217 739 804 570
4 21 179 6 630 679 657 680 584 801 529 529 68 664
5 53 25 181 4 520 611 568 540 132 212 759 158 119
6 21 9 37 170 4 490 541 516 27 47 118 173 22
7 35 16 10 53 157 359 452 476 7 49 40 195 24
8 21 28 6 16 60 3 354 430 4 30 11 130 15
9 i 29 9 8 6 20 131 259 379 6 48 5 97 41

De tabellaat zien dat ons criterium wederom heel betrouwbare voorspellingen doet.
De door Best en Rayner gegeven optimale waarden van k geven in tabel6 steeds de
hoogste of op een na hoogste waarde van y.
We hebben de tabel aangevuld met waarden van y voor hogere waarden van m.

Voor zover men er op mag vertrouwen, wijzen de resultaten erop dat bij
toenemende m ook het optimale aantal klassen toeneemt, terwijl tegelijkertijd het
haalbare onderscheidingsvermogen afneemt.

Ais volgende voorbeeld beschouwen we de ietwat curieuze verdeling van figuur 5.
De kansdichtheid en de verdelingsfunctie worden gegeven door

_ [1-a +2at -2at 2x (O~x~1/t)
f (x) - 1- a (lit ~x ~ 1)

en

[
(l-a +2at)x - at 2x 2 (O~x ~11t)

F(x) -
- a + (I-a)x (lIt ~x ~ 1) (5.5)

Aselecte trekkingen zijn weer gegenereerd met de verwerpingsmethode. Tabel 7
geeft de resultaten.

Het gedrag van de minimumtoets is hier niet anders dan poyer te noemen, maar hij
heeft het met deze verdeling ook weI erg ongelukkig getroffen. Daarentegen doet de
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Figuur 5b. F(x) volgens (5.5)

I Tabel 7a.
Werkeliike verdelin~: volgens (5.4): t = 8; a =0.05

Aantal klassen: 10 P max Pmin X~ D WZ AZ V U Z

Piektoets (max) Pmax 959
Piektoets (min) Pmin 171 173
Chi-kwadraat X2 880 173 888
Kolmogorov-Smirnov D 195 157 771 803
Cramer-Von Mises W2 175 153 150 135 185
Anderson-Darling A 2 922 167 865 801 185 937
Kuiper V 633 146 625 612 566 631 638
Watson U2 623 140 606 584 547 616 568 628

Tabe17b.
Werkeliike verdeling: volgens (5.4); t = 8: a =0.05

k 2 3 4 5 6 8 10 15 5" 5" 6" 6" 7"
P max 343 527 683 798 868 933 959 929 - - -
P min 342 312 271 258 209 203 173 141 - - - -
X2 356 495 611 706 175 852 888 847 908 926 935 921 919
')' 530 135 861 929 964 991 995 990 998 999 999 999 999

maximumtoets het verrassend goed; in tabel 7a is hij zelfs het beste van allemaal.
Het optimale aantal klassen voor zowel de x2-toets als de maximumtoets ligt vol
gens tabel 7b bij k =10 (maar bet zou in werkelijkheid natuurlijk ook k =9 of
k =11 kunnen zijn). Bij afnemende k neemt het onderscheidingsvermogen van
beide toetsen monotoon af. Het ')'-eriterium voldoet weer uitstekend aan de
verwachtingen.
Van de EDF-toetsen is de toets van Anderson-Darling het beste; hij is opnieuw
duidelijk beter dan de toets van Cramer-Von Mises.
Ook de laatste kolommen van tabel 7b zijn interessant: we zien dat kleinere
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deelintervallen aan de uiteinden hier zeer gunstig zijn. Zij geven zelfs betere resul
taten dan k =10. Dit is in overeensteming met onze vuistregel: aan de rechterkant
is cen klein verlies te verwachten, maar di1 wordt aan de linkerkant meer dan
goedgemaakt.
Het is interessant om te kijken of de vuistregel ook opgaat als we in (5.4) de
parameter a vervangen door -a. In figuur 5a betekent dit dat de grafiek van f (x )

wordt gespiegeld ten opzichte van de lijn y =1. De resultaten die we hiermee von
den zijn in tabel 8 samengevat.

Tabel8a.
Werkelijke verdelinl?: vo12ens (5.4); t =8; a=-0.05

Aantal klassen: 10 P max P min X2 D W2 A 2 V U2

Piektoets (max) P max 184
Piektoets (min) P min 184 996
Chi-kwadraat X2 184 948 948
Kolmogorov-Smirnov D 172 862 853 862
Cramer-Von Mises W2 154 798 784 766 798
Anderson-Darling A 2 178 964 927 861 798 964
Kuiper V 156 679 673 655 597 674 679
Watson U2 148 635 625 605 557 630 586 635

Tabe18b.
Werkelijke verdeliM: vol~ens (5.4); t =8; a =-0.05

k 2 3 4 5 6 8 10 15 5' 5" 6' 6" 7"
P max 364 315 258 239 204 197 184 143 - - - - -
P min 359 540 699 813 897 980 996 996 - - - -
X2 371 497 623 710 791 921 948 935 958 991 981 987 982
')' 530 735 861 929 964 991 995 990 997 998 999 998 998

Ais we in (5.5) de parameter a vervangen door -a, dan verandert het verschil
F(x )-x aIleen van teken, maar niet van grootte. Dit betekent dat beide verde
lingen voor de EDF-toetsen equivalent zijn. Hetzelfde geldt voor de x2-toets met
gelijke deelintervallen en voor de piektoetsen (zij het dat hun rollen nu verwisseld
zijn). De getallen in tabel 8 blijken consequent hoger te zijn dan in tabel 7. Bij de
Kolmogorov-Smirnovtoets is het verschil zeUs erg groot, veel groter dan men bij
1000 herhalingen zou verwachten. Gelukkig zijn de onderlinge verhoudingen weI
intact gebleven.
Het meest interessant aan tabel 8 zijn de laatste kolommen van tabel 8b. We zien
dat ook nu het kiezen van kleinere deelintervallen aan de uiteinden gunstiger is dan
het kiezen van gelijke deelintervallen. De vuistregel die we tot nu toe gehanteerd
hebben, blijkt hier dus van betrekkelijke waarde. Daarentegen blijft het
y-criterium zijn plicht voorbeeldig vervulJen.

We beschouwen nu de verdeling van figuur 6, Steekproeven uit deze verdeling zijn
gegenereerd door een transformatie van trekkingen uit de uniforme verdeling op
(0,1), en weI als voIgt.
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Zij u uniform verdeeld op (0,1), dan bepalen we x door:

u met kans I-A

x - u2 met kans !A
2

]-u2 , met kans t A

1.5 1.5 I 1

.5 5

.5 +------+------+.5o O.ll6 .6 0.884 1
o

o .6
o

1

Figuur 6a. f (x) volgens (5.1)

De verdelingsfunctie van x is

Figuur 6b. F(x) volgens (5.6)

F (x) = P(x< x )

= (I-A) p(u <x) + t X P(u2 <x) + ~ XP(I-u2 <x)

= (I-X)x + tXv'X + tX(1-v't-x ),

dat is:

F(x) = !X + (l-X)x + 1. X(v'X -v'I-x )
2 2

Door differentieren voIgt hieruit:

1 1f (x) = 1 - X + ~ A{ v'X + ..;r::::x}

(O~x ~t).

(O<x <1) .

(5.6)

(5.7)

De resultaten staan in tabel 9.

Zoals gebruikelijk bij een symmetrische verdeling, komen de tootsen van Kuiper en
Watson relatief sterk naar voren. Ze worden in dit geval echter voorbijgestreefd
door de Anderson-Darlingtoets; het grotere gewicht dat deze toots toekent aan ver
schillen bij de uiteinden, komt hier volledig tot zijn recht.
Het onderscheidingsvermogen van de X2_toots en de maximumtoets neemt mono
toon toe bij toonemende k. Het optimum ligt in de tabel bij k = 15, maar zal in
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Tabel9a.
Werkeliike verdelin2: vol "ens (5.7); A=0.3

Aantal klassen: 15 P max P mio X~ D W.l A2 V U2

Piektoets (max) P max 824
Piektoets (min) P mio 141 162
Chi-kwadraat X2 766 158 828
Kolmogorov-Smirnov D 390 90 402 416
Cramer-Von Mises W 2 473 100 484 379 498

i And"'SOn-Darling A 2 814 157 819 415 498 932
Kuiper V 782 154 801 415 495 876 885
Watson U2 798 156 806 414 496 901 i 874 911

Tabe19b.
Werkeliike verdelin2: vollzens (5.7); A=0.3

k 2 3 4 5 6 8 10 15 S' 5" 6' 6" 7"

P max 41 222 411 523 593 685 761 824 - - - - -
P min 38 403 403 355 308 234 207 162 - - - - -

I X2 42 377 535 622 691 745 790 828 829 964 876 966 982

Y 21 532 786 882 926 960 974 984 987 1000 993 1000 1000

werkelijkheid weI bij een nog hogere waarde van k liggen. Zoais te verwachten
was, hebben kleinere deelintervallen aan de uiteinden een gunstige uitwerking op de
X2

- toets; het aantal verwerpingen bij 5", 6" en 7" ligt zelfs hoven dat van de
Anderson-Darlingtoets. De waarden van y weerspiegelen dit weer volkomen.
Het onderscheidingsvermogen van de minimumtoets neemt monotoon af met
toenemende k; deze toets komt weer duidelijk ais slechtste uit de bus.

Tensiotte beschouwen we de verdeling van ftguur 7, waarbij de asymptoot van de
kansdichtheid zich in het midden van het interval bevindt. Deze verdeling is ver
kregen door de volgende transformatie:

x :=

u met kans
112- 2(U- 1/2)2 met kans

112 + 2(U-Vl)2 , met kans

I-A
.!A
2
.!>"
?

Voor O~x ~Vz geIdt:

P(1Iz-2(u-Vz)2 < x) = P(IU-1Ill > V%(vl-X) = 1-2....'vz(v2-x) = I-v'1-2x

en dus

dat is

F(x) = (1->")P(U < x) + 1 >"P(Yz-2(U-Vl)2 < x) + .! AP(Vl+2(u-Vz)2 < x)
2 2

= (l-A)X + }A(1-v'1-2x) + 0,

F(x) = .!>.. + (l-A)X - .!Av'1-2x
2 :2

Evenzo vindt men:

(O~X ~Vz). (5.8)
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F (x) = t A + (1- A)X + t A.J2x -1

waaruit door differentieren voIgt:

(5.9)

1 - A + ---:=== (O~x <112)

f (x)
I-A + ---:== (lf2<X ~ 1)

(5.10)

1.5 1.5 I I

.5 5I : .

.5 -1-------1-------+.5
o 0.376 .5 0.6116 1

Figuur 7a. f (x) volgens (5.10) Figuur 7b. F(x) volgens (5.8)/(5.9)

Tabel lOa.
Werkeliike verdelinlZ: vol ens (5.10); A=O.2

Aantal klassen: 15 Proax P roin X2 D W2 A 2 V U2

Piektoets (max) Proax 960
Piektoets (min) P roin 166 172
Chi-kwadraat X2 906 168 920
Kolmogorov-Smirnov D 510 118 509 520
Cramer-Von Mises W2 477 122 483 425 489
Anderson-Darling A 2 477 126 483 408 466 489
Kuiper V 863 165

I 855 515 486 486 884
Watson U2 888 169 874 515 489 489 868 911

Tabel 10 geeft de remitaten.
De toetsen van Kuiper en Watson komen weer goed uit de verf, maar van de
superioriteit van de Anderson-Darlingtoets is niets overgebleven.
Bij de x2-toets en de maximumtoets zien we dat oneven waarden van k vee! beter
zijn dan even waarden. Beschouwen we even k en oneven k afzonderlljk, dan
blijkt het onderscheidingsvermogen met toenemende k toe te nemen. Merkwaardig
is dat bij oneven k de maximumtoets iets beter is, en bij even k de x2-toets. Bij
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Tabel lOb.
Werkeliike verdeling: volgens (5.10); A=0.2

k 2 3 4 5 6 8 10 15 5' 5" 6· 6" 7"
P max 57 852 430 939 613 702 754 960 - - - -
P min 57 559 447 411 363 275 243 172 - - - - -
X2 59 822 563 894 707 757 786 920 829 767 614 352 763
')' 21 983 818 994 931 959 971 998 985 964 854 435 964

oneven k zijn deze toetsen zeer goed; in tabel lOb is dit bij k = 5 al dUidelijk te
zien.
Kleinere deelintervallen aan de uiteinden hebben een negatief effect. Dit was ook te
verwachten. Kleinere cellen aan de uiteinden betekent immers grotere cellen in het
midden. Maar in het midden is in dit geval de winst te halen.
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6. Conc1usies.

Uit het voorgaande simulatie-onderzoek kunnen we de volgende conclusies trekken:

1. x2-toets en piektoets

L Een goede klassenindeling is zeer belangrijk; als men hierbij misgrijpt, kan
het onderscheidingsvermogen dramatisch achteruitgaan. Voor de piektoets
geldt dit in nog emstiger mate dan voor de x2-toets.
Overigens valt het op dat deze toetsen in veel gevallen hetzelfde patroon
volgen: de optimale waarde van k voor de voor de x2-toets was vaak ook
de optimale waarde voor de piektoets.

2. De optimale klassenindeling blijkt sterk afhankelijk van de werkelijke
verdeling waaruit de waarnemingen afkomstig zijn. Ais men een altema
tieve verdeling voor ogen heeft, dat wi! zeggen een welbepaalde verdeling
die men in het bijzonder wi! ontmaskeren, dan is het bepalen van het
optimale aantal klassen een betrekkelijk eenvoudige zaak: met het
1'-criterium hebben we hiervoor een eenvoudig en betrouwbaar middel.
Dit geldt zowel voor de x2-toets als voor de piektoets Czoals we in §7 nog
nader zullen verineren).
Vaak heeft men niet ren bepaalde verdeling op het oog, maar een bepaalde
klasse van verdelingen. Ook in zo'n geval kan het nog mogelijk zijn tot
een redelijke keuze te komen, door op een aantal representanten van deze
klasse het criterium toe te passen.

3. Ais men echter geen altematief voor ogen heeft, dan wordt het moeilijker.
Elm ding kunnen we weI vaststellen: het is in het algemeen niet zo dat
men het aantal klassen groter moet maken naarmate het aantal waarnem
ingen toeneemt.
Indien men met een kleine steekproef te doen heeft, kan men niet anders
doen dan een slag in de lucht slaan. Een betrekkelijk kleine waarde van k,
bijvoorbeeld 5, lijkt in zo'n geval een redelijke keuze. Maar de risioo's zijn
groot; het lijkt daarom beter in dit geval deze toetsen in het geheel niet
uit te voeren.
Bij grote steekproeven kan men het beste een deel van de waarnemingen
gebruiken om de klassenindeling te vinden waarbij de overschrijdingskans
het kleinst is, en vervolgens bij deze klassenindeling de rest van de
steekproef aan de toets onderwerpen.

4. Bij onderlinge vergelijking van deze toetsen zien we dat de x2-toets over
het algemeen als beste uit de bus komt. Met name de maximumtoets
weet zich echter heel redelijk te handhaven; de minimumtoets komt in
onze voorbeelden minder goed uit de verf. De x2-toets heeft bovendien
het voordeel dat hij iets minder gevoelig is voor een slechte keuze van de
klassenindeling.

2. EDF-toetsen.
Voor een onderlinge vergelijking van de EDF-toetsen beschouwen we
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tabel 16, waarin staat welke twee toetsen bij ieder simulatie-onderzoek
als beste te voorschijn kwamen.

Tabel 16.
EDF-toetsen
Eerste Tweede

4a W 2 781 A 2 775
5a U2 899 V 863
7a A 2 937 D 803
9a A 2 932 U2 911

lOa U2 911 V 884

Men kan uit deze tabel het volgende besluiten:

1. In die gevallen waarin de toetsen van Kuiper en Watson het goed
doen, blijkt de toets van Watson net iets beter (hoewel het verschil
niet groot is).

2. Men kan in redelijkheid steIlen dat steeds Ofwel A 2 Ofwel u2 het
beste is; aIleen in het eerste geval is dit niet helemaal waar.
Merkwaardig is vooral dat de Kolmogorov-Smirnovtoets (waar
schijnlijk de meest gebruikte van deze toetsen) in geen enkel geval
het beste is.

Bij toepassingen lijkt het daarom voldoende aIleen de A 2_toets en de
U 2-toets in beschouwing te nemen.

3. Indien men een alternatieve verdelingsfunctie voor ogen heeft, dan
kan uit de vonn van de verdelingsfunctie vaak beslist worden welke
van deze twee toetsen de meest aangewezen is. Het gaat er dan om of
de verdelingsfunctie het meest lijkt op die van figuur 2a of die van
figuur 2b. In het eerste geval gebruike men de toets van Anderson
Darling, in het tweede geval die van Watson.

4. Indien men geen alternatief heeft, dan lijkt het het beste beide toet
sen uit te voeren en de hypothese te verwerpen zodra een van de
twee een significante waarde geeft. Men combineert dan de goede
eigenschappen van beide.
Natuurlijk heeft deze werkwijze consequenties voor de
onbetrouwbaarheid van de toets. In tabel 3a zien we dat het aantal
gemeenschappelijke verwerpingen van A 2 en U 2 25 bedraagt. Als dit
getal representatief is, dan kan men er dus van uitgaan dat op deze
manier de onbetrouwbaarheid met ongeveer de helft toeneemt.
Toch verdient deze methode de voorkeur hoven het gebruik van de
X2_toets of de piektoets. Bij deze laatste toetsen is men te zeer
afhankelijk van de keuze van de klassenindeling (waarover onder
deze omstandigheden geen zinnig woord te zeggen is).
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Bij het simulatie-onderzoek hebben we gemerkt dat we de resultaten van de
x2-toets voor een groot dee} op voorhand hadden kunnen voorspellen door de
verwachting van de toetsingsgrootheid te berekenen en de daarbij behorende
overschrijdingskans. Het Bgt voor de hand om te kijken of dit criterium ook
onder andere omstandigheden zijn werk dot;t. We zuBen dit eerst bckijken bij
de in §5 gevonden resultaten met de piektoets. Daarna zullen we het nog eens
toepassen bij de x2-toets, en weI aan de hand van de resultaten van een uitge
breid simulatie-onderzoek van Kallenberg en Oosterhoff [8].
Dit wordt een paragraaf met veel tabellen en weinig tekst. Voor wie het
allemaal teveel wordt, kunnen we hier al de conc1usie geven: het i'-eriterium
doet zijn werk voortreffelijk; in nagenoeg alle gevallen wordt de optimale ver
deBng in deelintervallen feilloos voorspeld.

7.1. De piektoets

Voor de piektoets wordt het interval (0,1) verdeeld in k gelijke deelinterval
len A 1. A 2. . ... Ak • Zij ni het aantal waarnemingen in Ai' Dan defrnieren we:

T 1 := max {ni 11~i ~k} en T 2 := min {ni 11~i ~k}.

Nu moeten we allereerst de verwachtingen van deze toetsingsgrootheden
weten, maar dat is een eenvoudige zaak:

en

Hierin is 7Ti = PCxE Ai)' We veronderstellen dat deze waarden bekend zijn. dat
wil zeggen dat de werkelijke verdeling van x bekend is.
Vervolgens berekenen we cP. het complement van de bij de verwachting
behorende overschrijdingskans onder de nulhypothese. Zij M := rECT1)1 en
m := LECT2)J. dan geldt bij bcnadering (vergelijk (3.3)):

= k - _1_M~11n:1Ck_l)n-j
k n - 1 .L J •

J =0

(7.1 )

1 - cP2 = _1_ ~ [n:]Ck-nn - j •
k n - 1 .L.. J

J=O

Tenslotte transformeren we cP naar i' door

C2cPi )10_1
i'i := l000X -2-1-°--1-

(7.2)

Deze laatste transformatie is er aileen terwille van de leesbaarheid.
Net als bij de x 2-toets hopen we dat de waarde van k die de hoogste waarde
van i' levert, tevens de waarde van k is waarbij het onderscheidingsvermogen
het grootst is. Tabellen 11.1 tot en met 11.5 zijn herhalingen van tabellen uit
§5, aangevuld met de waarden van i'. Op verschillende plaatsen staat in deze
tabellen een liggend streepje. Dit zijn de gevallen waarin de benaderingen (7.0
en (7.2) niet meer zinvol zijn. Tot nu toe zijn deze benaderingen steeds
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bruikbaar geweest, omdat we ze alleen toepasten in het kritieke gebied. Daar
bUiten zijn ze echter minder betrouwbaar; onder omstandigheden kunnen de
rechterleden van (7.1) en (7.2) zelfs groter zijn dan 1. In onderstaande tabel
len zijn aIleen die waarden van ')' opgenomen waarvoor de bijbehorende
waarde van if> tenminste 0.7 is.

Tabel11.1 Waarden van y bii tabel4b.
k 2 3 4 5 6 8 10 15

P max 659 557 451 369 340 266 232 179
')'1 837 661 442 165 63 - - -

P::~n 656 559 485 404 339 286 244 182
837 666 479 194 98 -

I Tabe111.2 Waarden van y bii tabel Sb.
! k 2 3 4 5 6 8 10 15

I P max 46 791 610 635 546 466 410 335
')'1 - 951 250 748 105 - -

I Pmin 47 495 624 612 578 503 434 301
')'2 91 276 263 155 32 -

~abel 11.3 Waarden van y bii tabel Th.
k 2 3 4 5 6 8 10 15
max 343 527 683 798 868 933 959 929

')'1 274 661 870 946 983 997 999 998
P min 342 312 271 258 209 203 173 141

')'2 274 - - - - - -

Waarden van bi' tabel 9b.
3 4 5 6 8 10 15

P max 41 222 411 523 593 685 761 824
')'1 41 114 226 492 629 748

Pmio 38 403 403 355 308 234 207 162
')'2 385 45

Tabel 11.5 Waarden van y bii tabel lOb.
k 2 3 4 5 6 8 10 15

P max 57 852 430 939 613 702 754 960
')'1 - 984 41 997 299 492 537 999

P mio 57 559 447 411 363 275 243 172
')'2 - 217 45 - - - - -

De tabellen spreken voor zich. Niet alleen wordt steeds de optimale waarde
van k correct aangewezen, maar de gehele rangschikking van de ')'-waarden
komt overeen met die van de gemeten aantallen verwerpingen (op een tweetal
onbetekenende uitzonderingen na). Het meest interessant zijn de tabellen 11.2
en 11.5, waar deze rangschikking niet monotoon is.
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7.2 I>e x2-toets

In [8] staan de resultaten van een uitgebreid simulatie-onderzoek van Kallen
berg en Oosterhoff naar het onderscheidingsvermogen van de x2-toets. We zul
len deze resultaten gebruiken om de werking van het y-criterium verd.er te
illustreren.
Bij de toetsen die we tot nu toe onder ogen hebben gehad, was de hypothe
tische verdeling steeds de uniforme verdeling op (O,I). In onderstaande toot
sen komen ook andere hypothesen voor; zoals we in de inleiding gezien hebben,
is dit echter geen wezenlijk verschil. De procedure voor het bepalen van y ver
loopt in zo'n geval als voigt. Gegeven zijn de getallen Pl.P2. : .. .p,,-, met
Epi = 1. De waarden van deze Pi'S zijn 6fwel allemaal gelijk aan 11k, 6fwel

worden ze gegeven door het schema van tabel I.
Zij F 0 de hypothetische verdelingsfunctie, gedeftnieerd op een interval (a.b)

(waarbij eventueel a =-00 en/of b = 00). De getallen Xj U = 0.1. ···.k)

worden nu bepaald door:

Fo(xj) = tPi' voor j = 1.2.... .k-l
1=1

en Xo = a. XI< = b. De punten Xj zijn de eindpunten van de deelintervallen
waarin (a •b ) verdeeld wordt.
Ais G de werkelijke verdelingsfunctie is, dan geldt

Trj = G(Xj)-G(Xj _l) (j = 1.2. ···.k)

en we kunnen nu E(X 2 ) berekenen met behulp van (5.1), en vervolgens ¢ en
y.

Bij onderstaande tabellen zijn steeds de hypothetische en de werkelijke verdel
ingsfunctie aangegeven.
Er werden steekproeven van grootte 50 en van grootte 100 onderzocht
(behalve in tabel 12.3). Het aantal herhalingen bedroeg steeds 10.000 en er
werd getootst met een onbetrouwbaarheid van 5%. In de tabellen staat achter
"X2

" het gemeten onderscheidingsvermogen (de fractie verwerpingen), en
daaronder de waarde van y.
We laten de tabellen nu zonder commentaar volgen. Men zal zien dat - op ren
ui1zondering na - de hoogste waarde van y steeds optreedt bij het grootste
aantal verwerpingen (de ene uitzondering staat in tabel 13.0.
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Hypothetische verdeling:

- 37

Standaard normaal

Werkeli ike verdelingen:

F(x) = 4>(x) (-00 <x <00)

Cauchy F(x) = 1 1 x+ -arctan-
2 7T (f'

x 2

Student til F(x) = 1 J (l+.!- )_1h (lI+ l)dt
v'ilBq ,~ 11 ) -00 11

Logistiek F(x) 1- 1= eX / u + 1

Laplace F(x) = lex (x ~O), 1- !e-X (x ~o)
2 2

Geschaald normaal F(x) = 4>(~)
(j

Versehoven normaal F(x) = 4>(x-JL)

Gemengd normaal F(x) = ~ 4>(x - JL I) + ~ 4>(x - JL2)

Genormeerd X; F(x) = G (11 + x..J2il) (x > -",,%11 ),

x

waarbij G (x) := 1 Jt 'hIl-Ie- t12dt
211

/
2 r(! 11) 0

2

Gumbel F(x) = exp(-e-(x -~»

Ct51:.1
Werkeliike verdelin~: Cauchy; (j =¥2

3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"
2 .34 .17 .24 .25 .28 .31 .39 .32 .36 .72 .55 .8750 X

'Y 451 117 231 233 304 361 478 375 453 954 828 999

100 X2 .62 .33 .47 .50 .60 .67 .77 .60 .70 .96 .88 .99
'Y 856 389 668 690 804 868 945 836 895 999 993 1000

Tabel12.2 Werkeli 'ke verdelin : Student t 11 = 3
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .06 .08 .09 .10 .12 .14 .19 .18 .22 .46 .42 .61
'Y 16 18 24 30 45 61 98 125 177 759 682 953

X2 .08 .11 .14 .17 .24 .28 .36 .31 .38 .71 .68 .84
'Y 25 42 70 107 192 277 450 387 527 974 960 999
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Tabel 12.3 Werkeliike verdeling: logistiek; cr = .../3/11'
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

100 X2 .11 .10 .09 .09 .08 .08 .08 .07 .07 .08 .07 .09

"Y 46 35 27 21 14 11 8 17 15 16 14 21

500 X2 .35 .37 .34 .32 .29 .26 .23 .28 .28 .24 .29 .35

"Y 487 490 434 377 291 236 166 309 300 233 313 431

Tabel 12.4 Werkeliike verdelim!: Laplace
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .06 .05 .08 .09 .13 .15 .20 .17 .22 .48 .41 .62
"Y 11 6 18 23 44 65 110 110 156 754 625 945

100 X2 .07 .05 .13 .15 .23 .29 .39 .31 .37 .74 .66 .86

"Y 13 7 47 76 187 294 489 352 485 974 942 999

Tabel 12.5 Werkeli ike verdelim!: 2eschaald normaal: (j = 5/4
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .12 .16 .17 .19 ,20 .20 .20 .28 .30 .41 .40 .47
"Y 68 98 116 126 133 132 118 304 320 650 612 760

100 X2 .22 .29 .35 .36 .39 .40 .40 .49 .51 .66 ,66 .70
"Y 199 334 415 463 509 524 514 729 759 941 932 972

Tabel12,6 Werkeliike verdelin2: 1!eschaald normaal; (j = 3/4
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .26 .32 .32 .32 .29 .27 ,24 .31 .29 .19 .21 .15

"Y 279 372 386 373 325 276 186 381 339 198 230 131

100 X2 .47 .58 .64 .64 .63 .60 .51 .69 .67 .56 .63 .55
"Y 678 818 847 849 825 788 678 872 855 745 810 716

Tabel 12.7 Werkeliike verdeling: verschoven normaal: /.L = 1/3
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7'

50 X2 .45 .42 .38 .36 .32 .29 .25 .40 .37 .40 .38 .37
"Y 638 578 520 467 378 311 204 562 509 588 545 520

100 X2 .76 .72 .70 .68 .64 .59 .51 .73 .69 .71 .69 .68
"Y 951 942 927 910 870 826 711 941 926 946 935 925

Tabel12.8 Werkeliike verdelinl!: l!emen2d normaal; /.L1 = -/.L, =3/4
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .16 .22 .24 .26 .26 .26 .26 .35 .35 .46 .46 .51
"Y 121 187 221 237 243 234 197 467 476 738 723 811

100 X2 .30 .41 .47 .49 .52 .52 .50 .62 .64 .72 .72 .76
"Y 361 561 652 696 729 732 699 879 892 970 970 984
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Tabel12.9 Werkeliike verdeling: 2enormeerd X?: 11 = 8
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .11 .11 .12 .14 .18 .19 .21 .20 .23 .30 .26 .26

_'t... 50 40 51 69 108 135 140 166 225 401 315 272
1---.

100 X2 .18 .18 .22 .27 .36 .42 .44 .41 .50 .69 .62 .54
')' 140 127 184 271 436 533 576 559 694 882 824 785

..

ITabel12.10 Werkeliike verdeling: Gumbel: JJ. =-1/4
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

!

50 X2 .13 .18 .20 .23 .27 .30 .35 .35 .40 .59 .56 .67 !

')' 68 109 156 202 277 332 411 480 564 933 907 987-

100 X2 .22 .30 .39 .45 .54 .58 .64 .63 .69 .86 .85 .91
'Y 201 367 521 636 774 845 916 900 944 999 998 1000
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Hypothetische verdeling:

Student t 2 F(x) 1..+ x (-00 <x <(0)= 2

Werkeli jke verdelingen:

Standaard normaal F(x) = ep(x)

Logistiek F(x) I- I= eX +1

Tabe113.1 Werkeliike verdelin$!: standaard normaal
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .10 .16 .20 .25 .30 .32 .28 .37 .39 .17 .19 .18
l' 36 85 172 264 318 399 311 487 508 304 301 201

100 X2 .15 .26 .42 .55 .10 .16 .71 .80 .87 .94 .90 .70
l' 91 291 556 735 870 894 851 931 947 879 887 841

Tabel 13.2 Werkeliike verdelin2: I02istiek; cr=1
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .20 .24 .22 .22 .18 .17 .16 .22 ,21 .14 .25 .27
l' 184 225 203 168 113 85 66 193 150 74 250 287

100 X2 .38 .45 .44 .41 ,36 .33 .30 .39 .37 .26 .46 .54
Y 513 632 619 567 452 376 323 554 481 267 672 790
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Hypothetische verdeling:

Exponentieel F(x) = 1 - e-X (O<x <00)

Werkeli ike verdelingen:

x

Gamma F(x) = 1 ftC/-ie-tIer dt
qOi r(ed 0

Lognormaal F(x) = ~( Inx - f.L )
q

Halfnormaal F(x) = 2~(~) - 1
q

Tabell4.1 Werkeliike verdelim': 2amma; ()(= 3/4, 0"=2
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .31 .38 .40 .43 .44 .45 .46 .55 .57 .70 .69 .15
Y 400 511 574 611 649 664 664 840 864 981 976 994

100 X2 .58 .67 .72 .74 .77 .78 ,78 ,84 .86 .92 .93 .94
y 815 913 948 964 977 982 986 994 996 1000 1000 1000

Tabel 14.2 Werkeliike verdelin2: 2amma; ()( = 3/2. 0" = 3/4
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" () I

50 X2 .32 .31 .27 .25 .21 .20 .18 .26 .23 .21 .19 .17
y 415 364 315 273 210 165 102 298 252 223 191 125

100 X2 .62 .60 .59 .56 .51 .46 .31 .59 .56 .54 .52 .47
"y 829 810 781 747 676 607 464 184 745 730 701 618

Tabel 14.3 Werkeliike verdelin2: l02normaal: IJ., = -liz, q = 1
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .12 .11 .19 .22 .23 .22 .20 .25 .25 .20 .21 .22
y 60 105 150 177 188 174 127 262 247 197 199 200

100 X2 .19 .30 .39 .43 .41 .41 .42 .54 .55 .50 .52 .53
"y 172 354 505 581 631 627 542 745 744 684 114 732

Tabel 14.4 Werkeliike verdeling: halfnormaal; q = .J2 rn k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6"

50 X2 .36 .31 .27 .21 .24 .23 .21 .28 .28 .32 .27 .24
"y 419 371 306 267 220 189 138 320 300 363 298 218

100 X2 .66 .60 .56 .54 .51 .49 .44 .58 .58 ,64 .60 .57
y 875 817 771 739 693 657 571 797 794 867 818 769
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Hypothetische verdeling:

Uniform

Werkelijke verdeling:

- 42 -

F(x) = x (O<x < 1)

Beta F(x) =

Tabel 15.1 Werkeliike verdelin2: beta; q 1 = q? = 2/3
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .15 .20 .21 .23 .24 .25 .25 .34 .36 A9 A8 .55
)' 98 153 188 207 224 226 208 447 471 791 763 876

100 X2 .27 .36 .43 A6 .50 .51 .51 .60 .63 .76 .76 .80
)' 295 486 589 646 700 720 719 865 888 982 979 993

Tabe115.2 Werkeli;ke verdelin~: beta; ql = Q? = 3/2
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .18 .23 .22 .22 .20 .19 .17 .20 .19 .12 .13 .09
)' 151 198 202 191 160 132 85 198 169 92 102 50

100 X2 .34 A2 .46 A5 A4 A1 .34 .50 A7 .37 .42 .34
l' 438 583 617 616 576 524 401 662 629 501 560 434

Tabe115.3 Werkeliike verdelim!: beta; ql=3/2;q?=1
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

50 X2 .54 .51 .45 .42 .37 .32 .27 A5 Al Al .37 .35
)' 754 693 630 570 467 386 254 620 559 575 522 450

100 X2 .87 .85 .84 .81 .76 .71 .60 .84 .81 .81 .78 .75
)' 980 974 964 952 922 886 784 963 951 954 942 922

Tabel15A Werkeliike verdelin~: beta; q 1= 2/3; Q? = 1
n k 3 4 5 6 8 10 15 5' 6' 5" 6" 7"

?
.50 .52 .50 A9 A7 A5 .44 .57 .56 .63 .62 .6550

X~

l' 729 741 738 729 703 673 597 859 854 948 937 961

100 X2 .81 .82 .82 .82 .81 .79 .76 .87 .87 .90 .90 .91
')' 975 983 985 986 986 984 976 996 996 999 999 1000
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