
Mann-Whitney·v test

Test shody dvou náhodných veli£in pro nezávislé výb¥ry

P°edpoklad: nep°edpokládá normalitu

P°íklad

Srovnáváme konzumaci másla a rostlinných tuk· a sledujeme jejich vliv na hladinu cholesterolu
v krvi. Náhodn¥ jsme vybrali 20 osob, které konzumují výhradn¥ máslo (M) a 25 osob, které
pouºívají jen rostlinné tuky (RT) a zm¥°ili jejich hladinu cholesterolu. Výsledky jsou v tabulce

M 5.8 6.1 5.5 5.9 5.8 6.5 6.3 5.7 5.1 5.6
6.8 5.1 6.5 6.9 5.4 5.5 6.7 6.7 6.1 6.6

RT 5.5 5.6 6.5 5.2 5.3 5.5 5.7 6.4 6.1 6.6
5.8 5.4 5.5 4.9 5.1 5.2 5.7 5.3 5.3 5.2
5.1 5.6 5.3 5.3 5.1

Testujte existující p°esv¥d£ení, ºe kdo konzumuje rostlinné tuky, má mén¥ cholesterolu.

Postup testování

Ur£íme délky výb¥r· n1 a n2.

Oba výb¥ry se°adíme za sebou do jednoho vektoru a na tomto vektoru ur£íme po°adí (pomocí
funkce ranks).

Po°adí op¥t rozd¥líme do dvou vektor· podle výb¥r· a jednotlivé vektory se£teme - dostaneme
£ísla r1 a r2.

Pro kaºdý z výb¥r· ur£íme £áste£né statistiky

U1 = r1 −
n1 (n1 + 1)

2
, U2 = r2 −

n2 (n2 + 1)

2

Výsledná statistika je
U = min {U1, U2}

Pro normální aproximaci normujeme se
- st°ední hodnotou µ = n1n2

2 a

- rozptylem σ2 = n1n2(n1+n2+1)
12 , potom normovaná statistiky je

Z =
U − µ√
σ2
∼ N (0, 1)

Test je oboustranný a p-hodnota se spo£te takto

pp=cdfnor("PQ",Z,0,1); pv=2*min(pp,1-pp)
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Program

// Mann-Whitney·v test

// ----------------------------------------------------------

clc, clear, close, mode(0)

getd C:\_Skola\Statistika\Funkce_03-2017\statistika // nataºení funkcí

x1=[5.8 6.1 5.5 5.9 5.8 6.5 6.3 5.7 5.1 5.6 ..

6.8 5.1 6.5 6.9 5.4 5.5 6.7 6.7 6.1 6.6];

x2=[5.5 5.6 6.5 5.2 5.3 5.5 5.7 6.4 6.1 6.6 ..

5.8 5.4 5.5 4.9 5.1 5.2 5.7 5.3 5.3 5.2 ..

5.1 5.6 5.3 5.3 5.1];

n1=length(x1); // délka výb¥ru 1

n2=length(x2); // délka výb¥ru 2

xx=[x1 x2]; // výb¥ry v jednom vektoru

r=ranks(xx); // po°adí výb¥r·

r1=r(1:n1); // po°adí pro první výb¥r

r2=r((n1+1):(n1+n2)); // po°adí pro druhý výb¥r

R1=sum(r1); // sou£et po°adí pro první výb¥r

R2=sum(r2); // sou£et po°adí pro druhý výb¥r

U1=R1-n1*(n1+1)/2; // statistika pro první výb¥r

U2=R2-n2*(n2+1)/2; // statistika pro druhý výb¥r

U=min(U1,U2); // celková statistika

m=n1*n2/2; // st°ední hodnota statistiky

s2=n1*n2*(n1+n2+1)/12; // rozptyl statistiky

Z=(U-m)/sqrt(s2) // normovaná statistika

pp=cdfnor("PQ",Z,0,1);

pv=2*min(pp,1-pp) // p-hodnota

// výpo£et funkcí

[pv_funkce,U_funkce]=mannwhit_test(x1,x2)
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