
Chi2-test normality

Test rozd¥lení náhodné veli£iny ze které pochází výb¥r

P°edpoklad: v²echny £etnosti nenulové a alespo¬ 80% v¥t²ích neº 5, nep°edpo-

kládá normalitu.

P°íklad

Chceme testovat st°ední hodnotu náhodné veli£iny �rychlost automobil· v daném míst¥�. Nejsme
si ale jistí, zda rychlosti jsou normáln¥ rozloºené. Nam¥°ili jsme výb¥r rychlostí a testujeme
pomocí chi2-testu pro normální rozd¥lení.

1.1 Datový vzorek

Data budeme simulovat v následujícím programu:

clc, clear, close, mode(0)

getd ../Funkce_03-2017/statistika // nataºení funkcí

// generování dat

nd=100; // po£et dat

n=5; // po£et interval· pro diskretizaci

for t=1:nd

x(t)=20+.1*sin(2*%pi*t/nd)+15*rand(1,1,'n');

if x(t)<0

x(t)=0;

end

end

x=round(x); // zaokrouhlení

plot(x) // graf dat

Výsledek je

14. 7. 19. 0. 56. 24. 4. 48. 14. 30. 24. 15. 34. 3. 11. 32. 15. 27. 35. 33.

35. 24. 4. 27. 34. 17. 31. 12. 5. 0. 4. 23. 2. 47. 54. 27. 25. 31. 40. 8.

13. 35. 31. 34. 37. 28. 27. 7. 33. 15. 33. 23. 9. 2. 34. 23. 21. 28. 0. 10.

27. 16. 37. 29. 28. 0. 0. 21. 5. 28. 49. 13. 25. 14. 54. 0. 3. 17. 21. 34.

13. 10. 23. 20. 15. 0. 29. 45. 18. 27. 46. 39. 45. 44. 0. 7. 19. 29. 0. 24.
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1.2 Konstrukce £etností

Pozorované £etnosti

O = [33. 19. 23. 15. 8.]

Teoretické £etnosti
E = [15.79 25.13 25.14 15.81 6.24]

Ty ur£íme jako rozdíly distribu£ní funkce na krajích interval násobené celkovým po£tem dat.
Tedy E (1) = (F (I (2)) − F (I (1)))·

∑
Oi a tak dále. Pro distribu£ní funkci se pouºijí odhady

st°ední hodnoty a rozptylu, tj. pr·m¥r a výb¥rový rozptyl.

1.3 Test

Testujeme pomocí funkce chisquare_test(O,E)

V²e je v pokra£ování programu

// intervaly pro diskretizaci

h=(max(x)-min(x))/(n+1); // bude 5 iterval·

I(1)=min(x);

for j=1:n

I(j+1)=I(j)+h; // hranice interval·

end

// pozorované £etnosti

for j=1:n

O(j)=sum((x>=I(j))&(x<I(j+1)));

end

O(n)=O(n)+sum(x==I(n+1)); // pozorované £etnosti

N=sum(O); // po£et dat

// teoretické £etnosti

// pro gaussovku v odhadech charakteristik

m=mean(x); // odhad st°ední hodnoty

s2=variance(x); // odhad rozptylu

for i=1:n

E(i)=N*(cdfnor("PQ",I(i+1),m,sqrt(s2))-.. // distribu£ní funkce

cdfnor("PQ",I(i),m,sqrt(s2))); // => teoretické £etnosti

end

// test

pv=chisquare_test(O,E)
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1.4 Celý program

Tady je celý program. Je moºno zkopírovat do Scilabu, nastavit svoji cestu na funkce a spou²t¥t.

//

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

clc, clear, close, mode(0)

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

// generování dat

nd=100; // po£et dat

n=5; // po£et interval· pro diskretizaci

for t=1:nd

x(t)=20+.1*sin(2*%pi*t/nd)+15*rand(1,1,'n');

if x(t)<0

x(t)=0;

end

end

x=round(x); // zaokrouhlení

plot(x) // graf dat

// intervaly pro diskretizaci

h=(max(x)-min(x))/(n+1); // bude 5 iterval·

I(1)=min(x);

for j=1:n

I(j+1)=I(j)+h; // hranice interval·

end

// pozorované £etnosti

for j=1:n

O(j)=sum((x>=I(j))&(x<I(j+1)));

end

O(n)=O(n)+sum(x==I(n+1)); // pozorované £etnosti

N=sum(O); // po£et dat

// teoretické £etnosti

// pro gaussovku v odhadech charakteristik

m=mean(x); // odhad st°ední hodnoty

s2=variance(x); // odhad rozptylu

for i=1:n

E(i)=N*(cdfnor("PQ",I(i+1),m,sqrt(s2))-.. // distribu£ní funkce

cdfnor("PQ",I(i),m,sqrt(s2))); // => teoretické £etnosti

end

// test

pv=chisquare_test(O,E)
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