
Analýza rozptylu - ANOVA (jeden faktor)

Porovnání st°edních hodnot pro více soubor·

P°edpoklad: normalita, shoda rozptyl·.

P°íklad

Na £ty°ech vybraných místech v Praze s volným provozem (tj. kde nevznikají kolony) jsme m¥°ili
rychlosti automobil·. Získali jsme následující data

M1 M2 M3 M4

55.4 68.4 52.1 62.3
61.2 57.9 58.9 61.2
65.8 56.2 63.4 51.6
59.3 54.3 54.2 54.7
62.5 52.6 56.8 61.5
58.4 61.2 42.6 66.1

Zavedeme následující ozna£ení

xi,j i-té m¥°ení v míst¥ j, (prvek tabulky na pozici (i, j)),

n m¥°ících míst (po£et sloupc· tabulky),

m po£et m¥°ení v jednotlivých místech (po£et °ádk· tabulky),

N = mn po£et v²ech m¥°ení (po£et v²ech prvk· tabulky),

x̄j pr·m¥r hodnot j-tého sloupce tabulky,

¯̄x celkový pr·m¥r v²ech dat z tabulky,

De�nujeme:

S2
nevysv¥tlený - nevysv¥tlený rozptyl

S2
nevysv¥tlený =

n∑
j=1

m∑
i=1

(xi,j − xj)
2,

se stupni volnosti
Df2 = N − n
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S2
vysv¥tlený

- vysv¥tlený rozptyl (vysv¥tlený r·zností t°íd)

S2
vysv¥tlený = m

a∑
j=1

(xj − x)2

se stupni volnosti
Df1 = n− 1,

protoºe pr·m¥r· je a a mezi nimi existuje jedna vazba ¯̄x.

Statistika pro test je dána podílem

F =
S2
vysv¥tlený/Df1

S2
nevysv¥tlený

/Df2
∼ F (Df1, Df2),

coº je podíl rozptylu vysv¥tleného t°ídami a rozptylu nevysv¥tleného. Statistika má rozd¥lení F
se stupni volnosti Df1 a Df2.

Nulová hypotéza H0: "st°ední hodnoty t°íd jsou stejné". Test je pravostranný.

Kritický obor je pravostranný

W = (Fkr, ∞) = (3.1, ∞)

kde Fkr se spo£te pomocí funkce cd�("F",Df1,Df2,.95,.05).

P-hodnota je dána funkcí

pv=1-cd�("PQ",F,Df1,Df2)

Program

// ANOVA s jedním faktorem

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

clc, clear, close, mode(0)

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

x=[..

55.4 68.4 52.1 62.3

61.2 57.9 58.9 61.2

65.8 56.2 63.4 51.6

59.3 54.3 54.2 54.7

62.5 52.6 56.8 61.5

58.4 61.2 42.6 66.1

];

[m,n]=size(x); // po£et °ádk·, sloupc·

N=m*n; // po£et prvk· tabulky
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// Ov¥°ení shody rozptyl·

L=list();

for i=1:4

L(i)=x(:,i);

end

disp 'Bartlett test'

pv_Bart=bartlett_test(L)

// Anova 1

mx=mean(x,1); // pr·m¥ry z výb¥r· (sloupc·)

mmx=mean(mx); // pr·m¥r z pr·m¥r·

// vysv¥tlený rozptyl

S2_vysvetleny=m*sum((mx-mmx)**2);

// nevysv¥tlený rozptyl

s2=zeros(1,n);

for j=1:n

for i=1:m

s2(j)=s2(j)+(x(i,j)-mx(j))**2;

end

end

S2_nevysvetleny=sum(s2);

disp 'ANOVA statistika'

// stupn¥ volnosti

Df1=n-1; // po£et t°íd - 1 (pro vysv¥tlený)

Df2=N-n; // po£et m¥°ení - po£et t°íd (nevysv.)

F=(S2_vysvetleny/Df1)/(S2_nevysvetleny/Df2) // statistika

disp 'kritický obor'

// kritický obor

h=cdff("F",Df1,Df2,.95,.05);

W=[h, %inf]

disp 'p-hodnota'

// p_hodnota

pv=1-cdff("PQ",F,Df1,Df2)

disp 'p-hodnata pomocí funkce'

// °e²ení pomocí funkce anova_1

L=list();

for j=1:n

L(j)=x(:,j);

end

pv_funkce=anova_1(L)

a výsledky programu jsou:

Bartlett test
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pv_Bart =

0.57030

ANOVA statistika

F =

1.24448

kritický obor

W =

(3.09839, Inf)

p-hodnota

pv =

0.32003

p-hodnata pomocí funkce

pv_funkce =

0.32003
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