
Wilcoxon·v test (shoda medián·)

Test shody dvou medián· pro párové výb¥ry

P°edpoklad: nep°edpokládá normalitu

P°íklad

Testujeme, zda schopnost lidí vnímat slova p°esn¥ je ovlivn¥na tím, kterým uchem slova sly²íme.
Za tím ú£elem jsme provedli pokus, p°i kterém kaºdý ú£astník sly²í °adu slov pravým a levým
uchem. Kaºdé slovo opakuje a zaznamenává se po£et správných odpov¥dí v prvém a druhém
p°ípad¥. Správné odpov¥di nemají normální rozd¥lení, proto pouºijeme Wilcoxonova testu. Data
jsou následující

x1=[25, 29, 10, 31, 28, 16, 27, 25, 36, 18, 6, 21, 24, 27, 32, 29, 30, 32, 20, 5, 12, 31, 16];

x2=[32, 30, 7, 36, 22, 7, 20, 28, 32, 16, 19, 20, 32, 27, 14, 33, 32, 32, 30, 32, 23, 32, 15];

Postup v testu.

Nejprve spo£teme diference výb¥r· a vynecháme nuly

d=[7. 1. - 3. 5. - 6. - 9. - 7. 3. - 4. - 2. 13. - 1. 8. - 18. 4. 2. 10. 27. 11. 1. - 1.];

n je po£et prvk· t¥chto redukovaných diferencí. Tady n = 21.

Dále spo£teme po°adí prvk· vektoru d a ozna£íme r

r =[13.5 2.5 7.5 11. 12. 16. 13.5 7.5 9.5 5.5 19. 2.5 15. 20. 9.5 5.5 17. 21. 18. 2.5 2.5];

Statistika je dána sou£tem po°adí u kladných diferencí

T =
∑

i: di>0

ri

Tady T =13.5 +2.5 +11. +7.5 +19. +15. +9.5+ 5.5 +17. +21.+ 18.+ 2.5 = 142.

Statistika T má st°ední hodnotu E [T ] = n(n+1)
4 = 115.5 rozptyl D [T ] = n(n+1)(2n+1)

24 .

Pro velký výb¥r má statistika normální rozd¥lení. Normovaná statistika je

Z =

[
T − E [T ]√

D [T ]

]
= 0.921.

Test je oboustranný a p-hodnota je

pv=2*min(pp,1-pp),
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kde kvantil standardního normálního rozd¥lení pp=cdfnor("PQ",Z,0,1);

Tady je

pv= 0.357

a tedy shodu výb¥r· nepopíráme.

Poznámka

Podle mého nejlep²ího p°esv¥d£ení lze tento test pouºít také jako levo- nebo pravo- stranný.

Program je následující

// Wilcoxon·v dvouvýb¥rový test (normální aproximace)

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

clc, clear, close, mode(0)

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

x1=[25 29 10 31 28 16 27 25 36 18 6 21 24 27 32 29 30 32 20 5 12 31 16]; // výb¥r 1

x2=[32 30 7 36 22 7 20 28 32 16 19 20 32 27 14 33 32 32 30 32 23 32 15]; // výb¥r 2

j=find(x1~=x2); // bereme jen ty, co nejsou stajné

n=length(j); // po£et dvojic, které nejsou stejné

d=x2(j)-x1(j); // diference

a=abs(d); // absolutní hodnoty diferencí

s=sign(d); // znaménka diferencí

r=ranks(a); // po°adí absolutních hodnot diferencí

j=find(s>0); // kladné diference

T=sum(r(j)); // statistika (sou£et po°adí kladných diferencí)

m=n*(n+1)/4; //st°ední hodnota statistiky

s2=n*(n+1)*(2*n+1)/24; // rozptyl statistiky

Z=(T-m)/sqrt(s2); // normovaná statistika

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

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

// pomocí funkce

pv_funkce=wilcoxon_test(x1,x2)
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