
Analýza rozptylu - ANOVA (dva faktory)

Porovnání st°edních hodnot pro více soubor·

P°edpoklad: normalita, shoda rozptyl·.

P°íklad

Testovali jsme automobily t°í továrních zna£ek A1, A2 a A3. M¥li jsme k dispozici 6 závodních
jezdc· J1 · · · J6, kte°í s kaºdým automobilem projeli testovací dráhu. Získali jsme následující
£asy (sec.)

A1 A2 A3

J1 86.5 55.4 87.3
J2 71.4 77.2 76.4
J3 87.6 89.9 88.4
J4 83.2 81.6 81.2
J5 84.7 88.7 87.9
J6 71.6 78.1 74.2

Zavedeme následující ozna£ení

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

n1 = 3 po£et aut (sloupc· tabulky),

n2 = 6 po£et °idi£· (°ádk· tabulky),

m1 pr·m¥ry p°es auta (°ádky tabulky),

m1 = [80.83, 83.48, 82.57]

m2 pr·m¥ry p°es °idi£e (sloupce tabulky),

m2 = [86.4, 75., 88.63, 82.87.1, 74.63]

mx = 82.29 celkový pr·m¥r v²ech dat z tabulky,

De�nujeme:

S2
1 - rozptyl aut

S2
1 = n2

n1∑
i=1

(m1;i −mx)
2 = 21.73,
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se stupni volnosti
Df1 = n1 − 1 = 2

S2
2 - rozptyl °idi£·

S2
2 = n1

n2∑
j=1

(m2;j −mx)
2 = 576.36,

se stupni volnosti
Df2 = n2 − 1 = 5

S2
u - nevysv¥tlený rozptyl

S2
u =

n1∑
i=1

n2∑
j=1

(xi,j −m1;j −m2;i +mx)
2
= 35.18

se stupni volnosti
Df1 = (n1 − 1) (n2 − 1) = 10.

Test má dv¥ statistiky - jednu pro auta (sloupce) a druhou pro °idi£e (°ádky) datové matice

Statistika pro auta je dána podílem

F1 =
S2
1/Df1

S2
u/Dfu

= 3.09 ∼ F (Df1, Dfu),

Statistika pro auta je dána podílem

F2 =
S2
2/Df2

S2
u/Dfu

= 32.77 ∼ F (Df2, Dfu),

coº jsou podíly vysv¥tlených a nevysv¥tlených rozptyl· pro auta a °idi£e s s Fisherovým rozd¥-
lením s p°íslu²nými stupni volnosti.

Nulové hypotézy pro oba faktory (auta i °idi£e) jsou: "st°ední hodnoty jsou stejné". Test je
pravostranný.

P-hodnota pro auta je

pv_auta=1-cd�("PQ",F1,Df1,Dfu) = 0.09

P-hodnota pro °idi£e je

pv_ridici=1-cd�("PQ",F2,Df2,Dfu) = 1E-6

Výsledek je: auta jsou stejná, ale °idi£i nejsou.

Poznámka

Jiº z m¥°ených dat je patrné, ºe °idi£i 2 a 6 mají £asy výrazn¥ krat²í neº ostatní. Neshodu °idi£·

potvrzují i p-hodnoty.
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Program je následující

// ANOVA s jedním faktorem

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

clc, clear, close, mode(0)

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

x=[..

86.5 85.4 87.3

71.4 77.2 76.4

87.6 89.9 88.4

83.2 81.6 81.2

84.7 88.7 87.9

71.6 78.1 74.2

];

// Anova 2

[n2,n1]=size(x); // po£et °idi£· / ant

m1=mean(x,1); // pr·m¥ry ze sloupc· (pro auta)

m2=mean(x,2); // pr·m¥ry z °ádk· (pro °idi£e)

mx=mean(x); // pr·m¥r z celé tabulky

// vysv¥tlený rozptyl aut

S2_1=n2*sum((m1-mx)**2);

Df1=n1-1;

// vysv¥tlený rozptyl °idi£·

S2_2=n1*sum((m2-mx)**2);

Df2=n2-1;

// nevysv¥tlený rozptyl

S2_u=0;

for i=1:n2

for j=1:n1

xx=m1(j)+m2(i)-mx;

S2_u=S2_u+(x(i,j)-xx)**2;

end

end

Dfu=(n1-1)*(n2-1);

disp 'ANOVA statistika'

F1=(S2_1/Df1)/(S2_u/Dfu); // statistika pro auta

F2=(S2_2/Df2)/(S2_u/Dfu); // statistika pro °idi£e

disp 'p-hodnota'

// p_hodnota

pv_auta=1-cdff("PQ",F1,Df1,Dfu)

pv_ridici=1-cdff("PQ",F2,Df2,Dfu)
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disp 'p-hodnata pomocí funkce'

// °e²ení pomocí funkce anova_1

[pv_col, pv_row]=anova_2(x)
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