
Kruskal-Wallis·v test

Porovnání st°edních hodnot pro více soubor·

P°edpoklad: nep°edpokládá normalitu (neparametrická obdoba Anovy 1)

P°íklad

Jako jedno-faktorová anova ale bez p°edpokladu normality.

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

Nejprve p°i°adíme po°adí v²em zm¥°eným hodnotám dohromady. Jze to d¥lat následujícím zp·-
sobem

r=ranks(x);

a dostaneme matici

r =


8, 24, 3, 19
16, 11, 13, 16
22, 9, 21, 2
14, 6, 5, 7
20, 4, 10, 18
12, 16, 1, 23


a ozna£íme po£et °ádk· m = 6, po£et sloupc· k = 4 a po£et v²ech prvk· matice N = 4 · 6 = 24.

Se£teme hodnoty po°adí ve sloupcích a dostaneme vektor

t = [92, 70, 53, 85] .

Statistika se vypo£te podle vzorce

T =
12

N (N + 1)

(
1

m

k∑
i=1

t2i

)
− 3 (N + 1) = 2.99 ∼ χ2 (k − 1)

P-hodnota pravostranného testu je
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pv=1-cdfchi("PQ",T,k-1) = 0.39

S touto p-hodnotou nulovou hypotézu �soubory, z nichº pocházejí výb¥ry, jsou shodné� nezamí-
táme.

Program je

// Kruskal-Wallis·v test

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

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,k]=size(x); // po£et dat ve t°ídách / t°íd

N=m*k; // celkový po£et dat

r=ranks(x); // data v tabulce -> po°adí

t=sum(r,1); // sou£ty po°adí ve sloupcích

T=12/(N*(N+1))*sum(t.^2/m)-3*(N+1);

// statistika s rozd¥lením chi-kvadrát

pv=1-cdfchi("PQ",T,k-1) // p-hodnota pravostranného testu

// pomocí funkce

L=list();

for i=1:k

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

end

pv_krus=kruskal_test(L) // funkce
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