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1. INLEIDING
Naar aanleiding van de bespreking van resultaten van
onderzoeken met behulp van de scheepsmanoeuvreersimulator
worden veelvuldig vragen gesteld over de toepassing van
statistische verwerkings- en voorspellingstechnieken.
Omdat het vaak te ver voert hier in deze besprekingen
op in te gaan is op verzoek van de opdrachtgever een
samenvatting van de meest gebruikte methoden samengesteld.
Deze beschrijvingen, geillustreerd aan de hand van voorbeelden zijn opgenomen in een beschouwing over het nut en
de toepasbaarheid van statistiek op met de simulator
gemeten onderzoeksresultaten. Waar wenselijk en nuttig
wordt verwezen naar statistische handboeken die zonder
uitzondering op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn.
Bovendien verdient het aanbeveling een of meerdere
inleidingen in de methodologie van het gedragswetenschappelijk
onderzoek door te nemen om zich de gedachtenwereld eigen
te maken die ten grondslag ligt aan het soort onderzoek
waarop de hier besproken methoden en technieken toegepast
worden. Geschikt hiervoor zijn bijv. de Groot [1] en
Zimny [2].
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2. WAAROM STATISTIEK ?
In het algemeen heeft men in gedragswetenschappelijk
onderzoek te maken met processen van stochastische aard.
Dit wil zeggen dat de waarde die een variabele in het
proces heeft niet volgens een vast, gedetermineerd,
patroon verloopt, maar niet of slechts bij benadering te
voorspellen is.
Bovendien is men meestal genoodzaakt met een schematisering
van het proces te werken, en daaraan te meten. Deze drie
gegevens veroorzaken afwijkingen en varieties in het
onderzoeksgebeuren die bij de analyse als onverklaarbaar
of toevallig naar voren komen.
Om op verantwoorde wijze toch uitspraken te kunnen doen
over het onderzochte proces moet men statistische methoden
gebruiken voor de gegevensverwerking.
Deze statistische methoden stellen op hun beurt weer eisen
aan zaken als het opstellen van een onderzoeksplan en de
wijze waarop metingen plaats moeten vinden. Uit deze kip-ei
beschouwing komen een aantal stellingen voort die ieder
op zichzelf al voldoende argument zijn om zeer gewetensvol
statistiek te bedrijven. Deze stellingen zijn:
1. Statistiek maakt de meest exakte beschrijving van verschijnselen mogelijk;
2. Statistiek dwingt de onderzoeker nauwkeurig en eenduidig
te zijn in procedures en denken;
3. Statistiek maakt een samenvatting van resultaten van
onderzoek mogelijk in een overzichtelijke vorm;
4. Statistiek maakt het (vaak) mogelijk om algemenere
konklusies te trekken dan alleen over de onderzochte
verschijnselen zelf;
5. Statistiek maakt het (met voorzichtigheid) mogelijk om
voorspellingen te doen;
6. Statistiek maakt het (soms) mogelijk causale verbanden
te leggen in komplekse en anderszins ondoorgrondelijke
processen.
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De relatie met het simulatoronderzoek mag in bovengenoemde
opzichten duidelijk geacht worden. Het doel van dit soort
onderzoek is veelal een beschrijving van het verloop van
een proces te geven in een aantal karakteristieke grootheden, en op grond hiervan konklusies te trekken en voorspellingen te doen met betrekking tot het proces.
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3. WAT IS STATISTIEK ?
Hoewel uit het vorige hoofdstuk begrepen kan worden tot
wat statistiek in staat geacht moet worden, is het wenselijk
nader te omschrijven wat statistiek eigenlijk is. Statistiek
heeft, evenmin als enige wetenschappelijk aanvaardbare
methode, bewijskracht in zichzelf. Bijna able voorbeelden
van "how to lie with statistics" gaan hieraan voorbij.
Wei geldt in onze kultuur dat onderzoek aan stochastisch
geaarde proeven dat is uitgevoerd zonder statistisch aan¬
vaardbare achtergrond en verwerking geen bewijskracht heeft.
Dit, omdat statistiek de verzameling van methoden inhoudt
die een beoordeling van stochastische grootheden toestaat
volgens reproduceerbare, op logisch-mathematische grondslag berustende regels.
"DE" statistiek bestaat uit twee grote hoofdgroepen:
de beschrijvende en de voorspellende statistiek.
(Statistiek kan fenomenologisch nooit "verklarend" zijn,
doch slechts door een juiste beschrijving van verschijnselen
de onderzoeker op een idee brengen hoe lets verklaard kan
worden (zie punt 6 in hoofdstuk 2).
Beschrijvende statistiek betreft het overzichtelijk en
kernachtig samenvatten van cijfermateriaal in de vorm
van tabellen of grafieken, door berekening van interessante
kerngetallen (de zg. "statistics"): gemiddelden, indexcijfers, associatiematen, en soms door het scheiden van
hoofdzaken en details.
Dit is het soort statistiek waarmee het Centraal Bureau
voor Statistiek (CBS) en volkstellingen zich gewoonlijk
bezig houden, en het soort statistiek dat veelal voorafgaat
aan de voorspellende vorm (de data-reduktie fase).
De voorspellende statistiek geeft aan in welke mate
beschrijvingen van een steekproef op een gehele populatie
van toepassing zijn. Dit "voorspellen" is dus niet zozeer
"in de tijd" op te vatten, maar "in de breedte".
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Uit deze "breedte-voorspellingen" kan vaak een idee gevormd
worden over te verwachten gebeurtenissen in de tijd, maar
nooit over het tijdstip waarop!
In simulatoronderzoek is, zoals in het meeste onderzoek,
de data-reduktiefase een essentiele stap in de analyse.
De wijze waarop deze reduktie plaats vindt is bepalend
voor de draagkracht en reikwijdte van de konklusies die
te zijner tijd op grond van de "voorspellingen" getrokken
zullen worden. Hoewel deze voorspellende statistiek van
toepassing kan zijn op deterministische verschijnselen
is de toepassing in het simulatoronderzoek gericht op
stochastische processen. Dit houdt in dat we uitgaan van
een verschijnsel dat bij feitelijke of denkbeeldige
herhaling onder dezelfde omstandigheden tot verschillende
feitelijke uitkomsten kan leiden. Bij de hierbij uitgevoerde "eksperimenten" worden welbewuste, voorafbepaalde
ingrepen (of behandelingen) toegepast. De voorspellende
statistiek probeert op grond van de resultaten van deze
behandelingen te komen tot logisch gefundeerde uitspraken
omtrent algemeen geldige, d.w.z. in grotere groepen
personen of processen opgaande, verschillen of overeenkomsten tussen de behandelingen.
(Onderzoekingen worden in dit verband gedefinieerd als
steekproefgewijze bepaling van kenmerken van een bepaalde
groep personen of processen, waarop geen behandelingen
uitgevoerd zijn. De voorspellende statistiek houdt zich
hierbij ook bezig met de extrapolatie van steekproefresultaten naar de "populatie").
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4. HET EKSPERIMENT
Om een eksperiment uit te kunnen voeren is het noodzakelijk
een aantal zaken vooraf te bepalen: Enige kriteria waaraan
een eksperiment in elk geval raoet voldoen zijn:
a. de analyse die a priori bepaald wordt moet eenduidige
informatie opleveren over het primaire doel van het
eksperiment;
b. het eksperiment, en de daaraan ten grondslag liggende
veronderstellingen, moet geschikt zijn voor het materiaal
(het proces, de personen) waarop het uitgevoerd wordt;
c. het eksperiment moet maksimale informatie leveren m.b.t.-de belangrijkste doelstelling, gepaard gaande aan minimale,
eksperimentele inspanningen;
d. het eksperiment moet tenminste enige informatie opleveren
over alle doelstellingen;
e. het eksperiment moet uitvoerbaar zijn binnen de
arbeidsomstandigheden die voor de onderzoeken bestaan.
Hoewel deze kriteria voor de hand liggend lijken te zijn
v/orden ze in veel eksperimenteel werk met voeten getreden.
Vaak blijken eksperimenten uitgevoerd te worden waarvan
de opzet niet beantwoord aan de doelstellingen, waarbij foute
analysevormen gebruikt worden of waarbij te zware eisen gesteld worden aan de mogelijkheden die het laboratorium biedt.
We beperken ons in dit verband tot de procedure die gevolgd
moet worden bij het statistisch verwerken van de eksperi¬
mentele resultaten.
Om te kunnen toetsen of verschillen of overeenkomsten in
behandelingen bestaan is het noodzakelijk een statistisch
model te hanteren, dat in principe voor alle statistiek
geldig is, hoewel de uitwerking soms verschillend kan zijn.
Dit model bestaat uit een invulling van de volgende fasen:
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1. de nulhypothese definieren;
2. de toets kiezen;
3. het signifikantienivo en de steekproefgrootte bepalen;
4. de steekproefverdeling onder de nulhypothese aannemen;
5. uit de punten 2, 3 en 4 bepalen in walk gebied van de
steekproefverdeling de nulhypothese verworpen wordt;
6. het eksperiment uitvoeren en de gegevens verzamelen;
7. de statistische toets berekenen;
8. de konklusie trekken;
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op zes van
deze acht punten. Punt 2: de keuze van de toets, zal in
een apart hoofdstuk behandeld worden, evenals punt 7, de
berekening van de toets.
In het algemeen dient aan deze procedure een bepaling van
het te behandelen proces vooraf te gaan en een bepaling van
het nivo waarop de eksperimentele data gemeten zullen worden.
Bij de vaststelling van het te behandelen proces in eks¬
perimentele opstellingen spelen ook het abstraktie-nivo
van de werkelijkheid en de representativiteit van de steek¬
proef een rol. Het meetnivo waarop de data gemeten worden
is afhankelijk van de aard van het signaal en de mogelijke
schalen waarop het signaal geregistreerd kan worden.
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5. HET STATISTISCHE MODEL

5§_DBlhYE2these
Alle statistische toetsen berusten op het principe dat een
onbekende verzameling, waaruit een steekproef getrokken
wordt, met een bekende of hypothetische verzameling vergeleken wordt, Deze vergelijking kan alleen plaats vinden door,
met exakte nauwkeurigheid, verschillen tussen de bekende en
onbekende verzamelingen vast te stellen. De veronderstelling
dat twee verzamelingen precies gelijk zijn wordt de nulhypothese (H^) genoemd, en wordt meestal opgeworpen om
verworpen te worden. (Het alternatief is volgens het bovenstaande niet: het aannemen van de
maar het: niet kunnen
verwerpen van de H^).
De veronderstelling die men in het algemeen graag bevestigd
wil zien wordt de alternatieve hypothese (H^) genoemd.
Indien men wil toetsen of er verschil tussen de twee
verzamelingen (V^ en V2) bestaat zonder er belang in te
stellen of de ene grotere of kleinere karakteristieke
waarden heeft toetst men tweezijdig; nl.:
Vf

V2 of:

en

waarbij de

is

Als men ook in de richting van het verschil geinteresseerd
is toetst men eenzijdig, en wel in de veronderstelde
richting.

.

Illustratie

(5.2.)
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5.2. Het_si2nifikantienivo_en_de_steekproefgrootte

Men moet zeer voorzichtig zijn met het op statistische
gronden besluiten tot "geen verschil". Beter is te formuleren dat op grond van de getrokken steekproef tot op dit
moment nog niet besloten kan worden tot het melden van een
verschil. Deze omzichtigheid komt mede tot uiting in het
signifikantie-nivo dat voor het uitvoeren van een toets
aangenomen wordt. Er zijn namelijk twee mogelijkheden om
fouten te maken: de type-I en type-II font. In onderstaande
matrix is af te lezen wanneer deze fouten optreden.

Konklusie uit de toets
verwerpen

Werkelijke
toestand

H o is waar
is niet
waar

niet verwerpen

type-I-fout

juiste beslissing

juiste beslissing

type-II-fout

De type-I-fout, d.w.z. de
verwerpen als zijnde niet
waar terwijl deze in werkelijkheid wel juist is, wordt
aangeduid met de kans a voor eenzijdige toets en met de
kans 2a voor een tweezijdige toets. Indien men er dus
bijzonder zeker van wil zijn dat men een verschil slechts
dan aksepteert als het ook werkelijk bestaat, kiest men een
kleine a (meestal 0,1 of 1%, soms nog kleiner).
Het is van belang om deze a vast te stellen voor aanvang
van het eksperiment, omdat men zich anders op grond van de
resultaten tot andere nivoos van fouten-akseptatie kan laten
verleiden.
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In veel gevallen bepaalt men de a juist niet van tevoren,
omdat men door het berekenen van een type-I-fout op grond
van de steekproefresultaten een indruk wil krijgen van de
grootte van de verschillen die bestaan. In dit geval kan er
nauwelijks sprake zijn van het al dan niet verwerpen van
een H o I
De type-II-fout, die de kans aangeeft op het onterecht
niet verwerpen van de
en dus op het besluiten tot
"geen verschil" terwijl het er in feite wel is, heeft geen
direkte relatie met de type-I-fout. De kans op de type-IIfout wordt gegeven als (1-B) en wordt de "kracht"(power)
van een toets genoemd. Deze "power" is voornamelijk afhankelijk
van de steekproefgrootte en het feit of aan alle voorwaarden
voor het uitvoeren van een bepaalde toets voldaan is.
Als men een a aangenomen heeft kan men de steekproefgrootte
bepalen door een verschil tussen
en
aan te nemen dat
men als aanvaardbaar ziet om tot niet aanname (dus ver¬
werpen) van de
te komen. In dat geval heeft men te maken
met een type-I-fout die men middels a gespecificeerd
heeft. Echter, als niet besloten kan worden de
niet aan te nemen, dus tot niet verwerpen, heeft men
kans op een type-II-fout. Men kan zich afvragen of in
dit geval, naast alle mogelijke andere voorwaarden, een
steekproef van voldoende omvang getrokken is. (Vandaar de
konklusie dat "nog niet besloten kan worden tot het melden
van een verschil". Na een groter opgezet eksperiment kan
misschien wel tot "verschil" besloten worden). De wijze
waarop een en ander berekend kan worden is beschreven in
Guilford [3] en andere statistiek-handboeken, doch gaat te
ver om hier te behandelen.
In het algemeen moet echter gewaarschuwd worden tegen het
hechten van een overdreven belang aan steekproefgrootte.
Er is een veelheid van faktoren in het spel die de uitkomsten
van de toetsing evenzeer of nog sterker kunnen beinvloeden.
De representativiteit van de steekproef is hiervan een
voorbeeld.

Illustratie

(5.3.)

populatieverdeling

teekproefverdeli

standaarddeviatie
van de populatie

standaarddeviatie
van de steekproef
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5.3. De steekproefverdeling onder

Een belangrijke aanwijzing voor de keuze van de toets
wordt gevormd door de vorm van de verdeling waaruit de
steekproef getrokken wordt, de zg. populatie-verdeling.
Deze populatie-verdeling is eindig of oneindig, als resp.
een eindig of oneindig aantal steekproeven getrokken kan
worden (zonder "teruglegging" van de steekproef in de
populatie-verdeling. Bij teruglegging wordt ook een eindige
poulatie oneindig in termen van steekproeftrekkingen).
Kengetallen die betrekking hebben op de steekproefverdeling
noemen we parameters, die kengetallen die betrekking hebben
op de steekproef: "statistics".
Symbolen die parameters voorstellen worden in het algemeen
in Grieks schrift gemeld terwijl statistics in Romeinse
lettertekens geschreven worden.
Tenzij reeds uit een uitputtend aantal steekproeven bekend
is aan welke verdeling de populatie voldoet, kan slechts
op grond van de steekproefinformatie en de aard van het
materiaal in de populatie een verdelingsvorm aangenomen
worden.
Omdat dit soms problemen oplevert zijn een aantal parameterof verdelingsvrije toetsen ontwikkeld. Deze zijn echter
zonder uitzondering van een mindere "power" dan de normale
toetsen.
Deze "steekproefverdeling onder H^" is van groot belang
voor de beslissing wanneer wel en wanneer niet tot aanname
van de
overgegaan kan worden.
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5.4. Het_kritickc_2Gbied

Als de verdelingsvorm onder de

aangenomen is en straks,

na het trekken van de steekproef, besloten moet worden tot
verschil tussen twee behandelingen is het wenselijk en
gemakkelijk om tevoren bepaald te hebben onder welke
omstandigheden de

aangenomen zal worden.

Hiertoe wordt op grond van verdelingsvorm en type-I-fout
een zogenaamd kritiek gebied gedefinieerd. Indien de
toetsingsgrootheid (bijv. het gemiddelde) de signifikantie
grens bereikt of overschrijdt in het kritieke gebied besluit
men dat de
aangenomen moet worden.
In feite wordt een betrouwbaarheidsinterval onder de
op dezelfde wijze berekend als het kritieke gebied, waarbij
het betrouwbaarheidsinterval komplementair aan het kritieke
gebied is.

BLZ.
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Het_uitvoeren_van_het_eksperirnent

In verband met de feitelijke uitvoering van het eksperiment
kan hier weinig meer opgemerkt worden dan dat aan de in
hoofdstuk 4 opgesomde kriteria zo goed mogelijk voldaan
moet worden.
De gegevens die verzameld worden moeten passen in een van de
volgende meet-schalen,
ficeerde,

en bij voorkeur in de hoogst gekwali-

de ratio-schaal.

Deze meet-nivoos zijn:

a.

nominaal:

een indeling van scores in klassen die geen

andere betekenis hebben dan het groeperen van de metingen,
ook wel kwalitatieve klassifikatie genoemd.
b.

ordinaal:

een indeling van scores in klassen die een

bepaalde rangorde inhouden:

een score in de ene klasse

betekent "beter" of "groter" of "minder" dan in de
andere klasse,
c.

interval;

ook wel kwantitatieve klassifikatie genoemd.

de klassen waarin de scores ingedeeld worden

bevinden zich in een schaalverhouding t.o.v.
waaraan een betekenis toegekend kan worden:
de ene klasse is 2 maal zo groot,

elkaar
een score in

of 15 cm kleiner, of

50% van de score in een andere klasse.
d.

ratio:

in dit hoogste meetnivo heeft het nulpunt in de

schaal een betekenis,

zodat alle rekenkundige bew’erkingen

zinvol toegepast kunnen worden.

Voor de meeste statistische toetsen is het voldoende om op
interval-nivo te meten,

terwijl voor een aantal toetsen

ook het ordinale nivo als voldoende aangemerkt kan worden.

In geval van een vergelijking tussen twee "behandelingen"
uitgevoerd op twee steekproeven is het model als volgt:
(Een behandeling i.v.m.
"geen behandeling",

dit schema kan ook zijn:

de zg.

kontrole-groep).
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populatie waarin
lien geinteresseerd is

trekking van een
random steekproef
ter grootte van n^+n^

I
onderverdeling in
n

a

elementen

elementen

T
behandeling A'

behandeling B

registratie van de
kriterium-maat

registratie van de
kriterium-maat

samenvattende
statistiek:
bijv.: X
a

samenvattende
statistiek
bijv. X

z

2

schatting van de
populatie-parameters
na behandeling A:
y

a

en o

schatting van de
populatie-parameters
na behandeling B:

Pb en

a

vergelijking van
uitkomsten
d.m.v. een toets

konklusies over het te verwachten
effekt van de behandeling op
de populatie

NEDERLANDSCH SCHEEPSBOUWKUNDIG
PROEFSTATION
WAGENINGEN

5.6.

Rapport No.

BLZ.

43010-2-MS

15 .

Konklusies

Konklusies kunnen geformuleerd worden in termen van aanname
of niet-aanname van de

met vermelding van de kans op een

type-I-fout.
Belangrijk hierbij is dat men bij op statische gronden genomen
besluiten

deze "toetst" op hun reele betekenis,

zowel in

relatie tot de wijze waarop een steekproef getrokken is als
in verhouding tot de absolute verschillen in "schaal-eenheden"
waarin gemeten is.
Als bijvoorbeeld in simulatoronderzoek naar het uitvoeren van
een bepaalde manoeuvre steekproeven om de nautische mijl
getrokken worden ontbreekt zelfs bij de meest signifikante
resultaten de mogelijkheid konklusies te trekken over het
tussenliggende trajekt

(in verband hiermee kan opgemerkt

worden dat de afstand tussen twee steekproeven enerzijds
afhankelijk is van de fysische processen die ten grondslag
liggen en anderzijds van de data-opslagmogelijkheden die de
onderzoeksopstelling biedt).
Indien uit een steekproef van twintig waarnemingen een signifikant verschil blijkt tussen twee kondities en bij nadere
inspektie blijkt dit verschil te berusten op een afwijking
van bijvoorbeeld slechts enkele meters dwarsafstand,

dan kan

men zich afvragen of dit signifikante verschil wel realistisch
genoeg is om nadere konklusies en interpretaties aan "op te
hangen".
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DE STATISTISCHE TOETS

In het vorige hoofdstuk zijn de onderwerpen 2 en 7 overgeslagen. Bit gebeurde omdat de overige punten geldig zijn voor
iedere statistische toets die uitgevoerd wordt terwijl het
aantal beschikbare toetsen voor verschillende doeleinden vrij
groot is. We beperken ons in dit hoofdstuk tot de in
simulatoronderzoek meest gangbare.
Voor een kompleet overzicht moge verwezen worden naar
Guilford [3]

voor parametrische toetsen en Siegel

[4]

voor non-parametrische toetsen.
Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk behandeld:

a.

de Kolmogorov-Smirnov toets voor normaliteit;

b.

de Wilcoxon-toets ;

c.

de t-toets;

d.

de variantie-analyse.

In het hierna volgende hoofdstuk worden enige maten voor het
beschrijven van overeenkomsten tussen steekproeven gegeven,
de zg.

korrelatie koefficienten.

Tot slot volgt een korte samenvatting van schattingsmethoden
voor populatie parameters op grond van steekproefresultaten.

Illustratie

(6.1.)

1. Theoretische verdeling: normale verdeling.
2. Berekening kumulatieve properties van geobserveerde scores.
3. Verschil tussen geobserveerde en theoretische properties.
4. Het grootste verschil
5. Voor a = 10%

(D)

= .070.

(tweezijdig) , is de kritieke D:

\ ,22; y84 = 0,133
/1

y

^—

Voor a =

5%

1,36/ V84 = 0,148

Voor a =

1%

l,63/i/84 = 0,178

Konklusie: D overschrijdt de kritieke waarde niet, dus mag gekonkludeerd
worden dat de geobserveerde scores normaal verdeeld zijn.

DATA

scores

frekwentie

kumulatieve

kumulatieve

frekwentie

proportie(2)

verwacht in
een normale
verdeling(1)

verschil

50-51

0

84

1.000

1.000

.000

48-49

0

84

1.000

.999

.001

46-47

2

84

1.000

.997

.003

44-45

5

82

.976

.987

-

42-43

7

77

.917

.962

- .045

40-41

7

70

.833

.903

- .070

38-39

8

63

.750

.800

- .050

36-37

20

55

.655

.644

.011

34-35

16

35

.417

.464

- .047

32-33

8

19

.226

.288

- .062

30-31

6

11

.131

.155

- .024

28-29

4

5

.059

.067

- .007

26-27

1

1

.012

.026

- .014

24-25

0

0

.000

.008

- .008

22-23

0

0

.000

.002

-

D

.070

.011

.002

(4)
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(non-parametrisch)

Voorwaarde voor het uitvoeren van de Kolmogorov-Smirnov toets
is een op z'n minst ordinaal meetnivo.
Het principe waarop deze toets gebaseerd is,

is het vergelijken

van de verdelingsvorm van een set verzamelde scores met een
gespecificeerde theoretische verdeling.

Deze vergelijking

betreft de kumulatieve frekwentie-verdelingen, waarbij
representatie van de theoretische verdeling de

de

is. Na

bepaling van het punt waarop het verschil tussen de twee
verdelingen het grootst is wordt getoetst of dit verschil al
dan niet in het kritieke gebied ligt.
In het speciale geval waarin op normaliteit getoetst wordt,
bestaat de theoretische verdeling uit de kumulatieve
normale frekwentie-verdeling.
De procedure is als volgt:

1.

specificeer de theoretische kumulatieve verdeling, verwacht onder de H

2.

:F (X).
o
o
breng de geobserveerde scores onder in een kumulatieve
verdeling met gelijke klasseverdeling als de theoretische
(X) .

3.

bepaal voor iedere klasse het verschil tussen de scores.

4.

bereken de grootste verschilscore D volgens:

D = max.
5.

I'

F

o

(X)

- S^,(X)
N

| .
'

zoek in een tabel de tweezijdige overschrijdingskans van
waarden onder de

die even groot zijn als D. Als deze

kans gelijk aan of kleiner dan

a

is, verwerp dan de

.

(voor een aantal veel gebruikte a-nivoos is de kritieke waarde
van D:

1,22 / \/~N, voor a = 10%
1,36 /
1,6 3 /

\y~N,

voor a =

5%

N, voor a =

1%

Als de geobserveerde D groter dan of gelijk aan deze
kritieke waarde is moet de

verworpen worden).

Illustratie

(6.2.)

De Hq is dat

(score 1 = score 2) . De

Het signifikantie-nivo

is dat (score 1 > score 2) .

(a) = 1%. De tabel geeft kritieke waarden voor T

bij N < 25, eenzijdige toetsing. De

wordt verworpen voor alle waarden

geobserveerde van T die kleiner of gelijk zijn dan de kritieke waarde.
(voor een beschrijving van de stappen

(1)

t/m (6)

zie de tekst.

DATA:

paar

score 1

score 2

d(l)

rangorde

rangorde met

van d (2)(3)

positief teken

a

16

14

2

5

b

12

17

-5

-9

c

24

18

6

d

16

20

-9

-8

e

18

19

-1

-2

f

14

14

0

g

15

14

1

2

h

17

18

-1

-2

i

18

20

2

5

j

12

10

2

5

k

14

11

3

7

(4)

10

-2

T = 21

(4)

N = 10

(5)

Bij deze eenzijdige toetsing wordt gezocht naar die gevallen waarin
score 1 > score 2 en moeten de T'-waarde bepaald worden voor rangordes in
tegengestelde richting, dus met een negatief rangorde teken.

(Bij tweezijdige

toetsing zou de T in dit geval ook 21 bedragen).

Konklusie (6)

volgens de tabel is de kritieke T bij N = 10 en a = 1%:5.

De geobserveerde T-waarde is groter d.w.z. de

moet verworpen worden en

kan gekonkludeerd worden dat score 1 groter is dan score 2.

Tabel van kritieke waarden van T voor a = 1%, eenzijdige toetsing:
N

7

8

9

10

11

12

13

T

0

2

3

5

7

10

13

BLZ.
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6.2.

De_Wilcoxon-toets_(non-parametrisch)_

De Wilcoxon "matched-pairs signed-ranks" toets wordt gebruikt
wanneer data uit twee steekproeven paarsgewijze getrokken
worden en daarbij niet alleen de "richting" van een verschil
van belang is, maar ook de relatieve grootte van het verschil.
De toets vereist een nominaal meetnivo,

niet alleen per

steekproef, maar ook voor de verschil-score tussen twee
steekproeven.
De algemene procedure is als volgt:

1. bepaal voor ieder paar het verschil in scores, met het teken
2.

rangorden deze verschil-scores ongeacht het teken;

3.

geef

ieder rangordenummer het teken van de bijbehorende

verschil-score;
4. bepaal de kleinste van de sommen met rangordes
gelijk teken
5.

met

(=T);

bepaal het aantal verschillen met een teken

(= N)

(verschil-score = 0 doet dus niet mee);
6.

a.

voor N kleiner dan of gelijk aan 25 bestaat een tabel
van kritieke waarden van T voor verschillende N-waarden
en signifikantie-nivoos.

b.

voor N groter dan 25 dient een z-waarde berekend te
worden volgens:

T
Z

y

N(N+1)
4

N(N+1)(2N+1)

uitgaande van een in de praktijk normaal verdeelde som
van de rangordes

T.

Op grond hiervan kan volgens de

normale verdeling de kans op Z onder de

bepaald worden.

Als deze kans gelijk of kleiner is dan a moet de
worpen worden.

ver-

BLZ.
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De_t-toets__(parametrisch2

Voorwaarde voor het gebruik van de t-toets is dat de populatie
waaruit de steekproef getrokken wordt normaal verdeeld is.
De toets zelf is gebaseerd op de Student-t-verdeling die erg
veel op de normale verdeling lijkt,

doch volledig bepaald wordt

door V, het aantal vrijheidsgraden. Als in de standaardnormale verdeling voor de standaard-afwijking c =

(x-y)/a

de a vervangen moet worden door de schatting s omdat a onbekend
is dan gaat de verdeling over in een t-verdeling met
by =

(x-ij)/s^, waarin

Indien nu,

, onafhankeli jk is van x.

volgens het schema op biz.

14,

twee steekproeven

met elkaar vergeleken moeten worden kunnen de volgende
hypothesen over de populatie-verdelingen opgesteld worden:

a

2

y1

1

y-,

7^

(i)

y.

^2
7^ y^

(ii)

(iii)

o‘

(iv)

y 1 7^ y.
De toetsingsgrootheid voor de hypothese

F - ^

;

0 < F <

2
-1-

2
=: at.

2

is

waarbij altijd de grootste S‘

in de teller vermeld wordt.

(Deze grootheid wordt nader

toegelicht in de volgende paragraaf over de variantieanalyse).

Op grond van het resultaat van deze toetsing kunnen twee
gevallen onderscheiden worden:
gemiddelden voor:
a.

2

T
^ •
Indien

2

2

en b.

2

^

2

.

een vergelijking van de

illustratie (6.3.)
Vergelijking van twee steekproeven van gelijke grootte
en spreiding van resp. (102, 12.6) en (86, 14.2).
1. toetsing a

(n =n =10) met gemiddelden

2

"

14 2
F = -=
12,6

2

1,27
,

= 10, df(9,9)

2. toetsing

,

•

konklusie 0

2 =0 2
1

2

= 2,44.

0=0 =0 =3 = \/(12,6^x9) +

V

(14,2^x9) _ .,

10+10-2

sd = 13,42 V h
+
= 6,00
10
10

\l

d = 102-86 + 16
toetsingsgrootheid t = d/^ = 16/^
= 2,67
sd
6,00
met

= n^+n2-2 = 18 vrijheidsgraden.

3. konklusie: bij tweezijdige toetsing is de kritieke t
aangezien t >

a=.10, V=18

Is

Vergelijking van twee steekproeven van ongelijke grootte
met gemiddelden en spreiding van resp.
1. toetsing O

"
1

2
0 ^ :

=1,73

(n^=10, ^^=6)

(94, 6.4) en (112,

14,6^
F = -^ =
6,4

'a.10, df(5,9)

14.6)

5,20

2

2

konklusie 0^ 7^ 0^
= 2,61

2. toetsing y^= y^

= 9,

V2 = 5, k = 6x6,4

= 0,103

(6x6,4^)+(10xl4,6^
d

= 94-112=18

toetsingsgrootheid t.d/ ^ = 18/^

met V =

= 2,86
1

0,103 2/9 +

= 6,17 vrijheidsgraden
(1-0,103)2/5

3. konklusie: bij tweezijdige toetsing is de kritieke t
aangezien t > t, , . , is y / y
kritiek
^1
2

a=.10.v=6

=1,94
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De schatting van de gemeenschappelijke standaardafwijking

IS a

0^ = 02 = s

'®1 + ^2

(A)

«1™2-2
met

= V ^ + ^2 = N

waarin S

= S

+ N2 - 2

vri jheidsgraden

(N-1)

Het verschil tussen de gemiddelden wordt gesymboliseerd door
IX1-X2 I = d,

met een standaardafwijking van

waarin s volgens

(A)

berekend wordt.

De toetsingsgrootheid voor de hypothese

2

(^^ = ^2/'^^ =

2
2'^

^

is nu d/ J.
sd
Op grond van deze toetsing kan besloten worden tot de
konklusie:

2

2

o^ = 02 /

of

2

= 112

(i)

^ p^

(ii)

2

Indien o^ 7^ 02
De toetsing vindt met behulp van dezelfde toetsingsgrootheid
plaats,

doch met berekeningen als volgt:
1

^ "2

k^/v^+ (l-k)^/v2
waarin k =

N2S
-^~— en v =N,-1 en V„=N -1
^2^1 “1^2

Op grond van deze toetsing kan besloten worden tot:
2
Of

/

^

2 ,
Oj / Pi

“2

,

Pj

/ Pi ^ P2

of

(iii)
(iv)

Illustratie

(6.4.)

Drie steekproeven van 6 personen ieder ondergaan 3 verschillende "behandelingen". De

is

dat de behandelingen niet van elkaar verschillen in prestaties gemeten door score x
De scores zijn als volgt:

Behandeling
personen

score X

personen

11

score x^2= 3

personen

2

in groep

t = 9

3

'

in groep

in groep

=

1

2

= 4

score X,
13
I

61

S

B

T

w

62

=

8

= 4

=

6

= 5

= 9

= 3

= 33

J Xj - 21

Zx

= 199

- 79

Zx^ =351

=5,5

-3,5

X3 =7,5

99
6

MS

B
W

Z

MS

B

x^ = 45

=

48
(k-1)

=

.
(kn-k)

Zx

MS

W

X

= 24

=2,43

24
= 9,87
2,43

de kritieke waarde van F

a=.10,df(n-1,kn-k)

konklusie: aangezien F > F
behandelingen".

= ■- 9

Zx^ = 62

=84,5

= 84,5-48,0 = 36,5

MS

^

Z X

= 6x(5,5-5,5)^ + 6x(3,5-5,5)^ + 6x(7,5-5,2)^ = 48,00

= 629 -

63=

"

=2,70
'

.
moet de H verworpen worden en verschillen de
icrinex
vj

= 5,
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6.4. De_variantie-analYse

De variantie-analyse is gericht op het toetsen van verschillen tussen gemiddelden. Als men de hypothese
~ • • . . “

1^2

~ .... -

wil toetsen kan men twee

soorten variantie onderscheiden:

a. variantie tussen de steekproeven.
b. variantie binnen de steekproeven.
Deze varianties worden berekend volgens de kwadraatsommen:
""

B =

-

E^ n.1

-

(x.-x)
1

2

voor de variantie tussen de steekproeven

en

S

N 2
Ex -

=

1

N
2
(Ex ) /n voor de totale variantie.
1

De variantie binnen de steekproeven kan gesommeerd worden
volgens
s

2

-

= E(x-x^)

2

, doch sneller berekend worden

n-1
door

W

B'

De gemiddelde varianties zijn nu MS^ - S^/(k-1)

">S„ = sy(kn-k)
MS^ = S^/(N-1)
waarin

k = aantal steekproeven
n = aantal observaties per steekproef
N = kn

MSg stelt de spreiding van steekproefgemiddelden x^ rond het
algemene gemiddelde x voor, en

de spreiding van de

individuele scores x rond de steekproefgemiddelden.
Als alle steekproeven uit dezelfde populatieverdeling
afkomstig zijn, dan moeten de varianties MS^ en
even groot zijn.

ongeveer

illustratie 6.4.

Score

(vervolg)

= y +

= x +

(x^-x)

= 5,5 +

x^2 = y +

^32 ~

x^^ = y +

X

51

= y + T

+ e

(5,5-5,5) + 0,5

= 6

(3,5-5,5) + 0,5

= 4

= 5,5 + (7,5-5,2)

1

^22 = y + 12

+ e

51

+ 1,5

= 9

= 5,5 + (5,5-5,5) + 2,5

= 8

^22 ~

(3,5-5,5) + (-1,5) = 2

Waaruit, na voortrekking, blijkt dat T = 0 en e is een (normaal) verdeelde
fout".
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MS
De toetsingsgrootheid is nu F = —
, waarbij MS
> MS .
MS^
B
W
Indian MSg<MS,^,^ is kan men zich het verdere toetsen besparen
omdat, indien er zich steekproeven met afwijkende gemiddelden
voordoen, deze zorgen voor een grotere variantie tussen de
steekproeven.

De F-verdeling waarin men toetst is een kontinue niet
symmetrische verdeling met een bereik van nul tot oneindig,
en wordt bepaald door het aantal vrijheidsgraden (in bovenstaand geval resp.

(n-1) en (N-n) van teller en noemer van

de ratio MS^.

Het bovenstaande principe kan men vertalen tot een algemeen
model. ledere individuele score X.. op een kriterium, na
11

behandeling i van een populatie

(steekproef) met gemiddelde

y,is opgebouwd uit drie elementen:
X. . = y + T . + e .
11
1
11
Waarin

y het algemeen gemiddelde is, x . het effekt van de

behandeling j en

de eksperimentele font, die alle

ongekontroleerde bronnen van variantie representeert die de
individuele meting bernvloeden.
Omdat y een konstante is binnen iedere behandelingspopulatie
is T een parameter voor de mate waarin een behandeling effekt
sorteert:
E(y.-y)^
a2
1

, waarin k het aantal behandelingen is

=

k-1

k-1

Als alle behandelingseffekten gelijk zijn, dus x
2

dan zal

=^t = ... = x
14

gelijk aan nul zijn. Door nu te toetsen op de
2
afwijking van aj van nul kan besloten v/orden tot verschil in
ot

^

behandelingseffekt.
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Het algemene model kan naar believen en behoefte uitgebreid
worden met meerdere faktoren.
Zo representeert het volgende model:

X . .,
= t+a . + B • +a6 . . +TT ,. ., +Yi tay .. +By • i +CiBT . ., +71 ,. . ^
ijkm
ij
m(ij)
'k
' ik
'jk
'ijk ’ km(i:))
de volgende eksperimentele opzet;

iedere individuele score is opgebouwd uit het algemeen
gemiddelde u plus bijdragen van drie behandelingen A, B en
C,

reap.

a. ,

B• en Yv
alle afzonderlijke effekten van
1
kombinaties van behandelingen AB, AC, BC en ABC, resp.
aB.
ay., , By-, en aBy.
■ De foutenbron in dit model
ij
ik
jk
1jk
wordt gevormd door het effekt van verschillende groepen

proefpersonen, tt

die per groep verdeeld zijn over de
m (ij)
ij kombinaties van behandelingen A en B en alien de be-

handeling C krijgen

,, ... In schema gebracht ziet
km (11)
dit ontwerp er als volgt uit:
yiT

11

11

11

11

iq

iq

pi

pi

pi

pq
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een groep elementen is die behandeld worden onder

en alle r behandelingen C.

Uitwerkingen en speciale modellen worden diepgaand
behandeld in Winer

[5].

BLZ.
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7. KORRELATIEKOEFFICIENTEN

Overeenkomsten of verschillen tussen twee of meer steekproeven,
of series van scores in het algemeen, kunnen beschreven
worden door middel van zogenaamde korrelatiekoefficienten.
Veel gebruikte koefficienten zijn de pearson-r, de multiple
en de partiele korrelatie. Bijna alle andere, zoals de
produkt-moment-,de rangkorrelatie en anderen, zijn afgeleid
van de Pearson-r.
De korrelatie-koefficient

geeft een maat voor de stochas-

tische afhankelijkheid van twee variabelen x en y.
De waarde kan varieren tussen + 1
en 0

(volledige afhankelijkheid)

(volledige onafhankelijkheid).

Deze Pearson-r wordt berekend uit de verhouding
(a

/o X o y ), in de praktijk door de schatting

r =

s s

De interpretatie van de uitkomsten is.

X y

behalve in de extreme gevallen +1,

0 of -1, niet eenduidig.

Een berekening van verschillende koefficienten berekend voor
verschillende kombinaties van variabelen kan echter
vergelijkenderwijs vaak goed gebruikt worden.
In een aantal gevallen kan het voorkomen dat het wenselijk
is een korrelatie tussen twee variabelen te berekenen terwijl
daarbij rekening gehouden'wordt met een derde, of meerdere,
andere variabelen.
Deze partiele korrelatie houdt rekening met het effekt van
korrelatie tussen de derde variabele en de beide variabelen
die men wil korreleren.
In formule: r

_

jr

12.3

—y

12

y-

13 23

f( 1 r^^)

(1 r^^)

Het is dus nodig hiervoor alle korrelaties tussen paren
van twee variabelen te berekenen volgens r = s /s s .
^
xy x y
In multiple korrelatie korreleert men een kriterium-variabele
aan meerdere prediktie-variabelen tegelijkertijd.
,2

De formule luidt: R

1.23

..2
= r
+r 2 —2r
r
r
12
13
12
13
23

het geval met 3 variabelen.

1-r

23

voor
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De interpretatie van deze partiele en multiple koefficienten
ge.schiedt op dezelfde wijze als bij de normale Pearson-r
koefficient het geval is.
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27.

8. SCHATTING VAN POPULATIE-PARAMETERS OP GROND VAN STEEKPROEFREGULTATEN

A1 eerder is opgemerkt dat het de eigenlijke interesse van
een onderzoeker is om uitspraken over de populatie te doen
waarin hij geinteresseerd is.
Steekproef-theorieen zijn slechts hulpmiddelen om op relatief
eenvoudige en weinig kostbare wijze deze uitspraken mogelijk
te maken. Echter, de meeste problemen in interpretatie van
eksperimentele resultaten worden ontmoet in de "terugvertaling
waar steekproef naar populatie, niet in het minst omdat deze
vertaling berust op schattingen. Er is immers niets anders
over de populatie bekend dan bijvoorbeeld gemiddelde en
spreiding van de steekproef. Het schatten van de populatieparameters gaat daarom altijd gepaard met een mate van onzekerheid, of betrouwbaarheid. In de statistiek zijn hiervoor
de zogenaamde "betrouwbaarheidsintervallen" gekonstrueerd,
afgekort aangeduid met c.i.

(confidence interval).

De beste schatting van het gemiddelde

(p) van een populatie

wordt gegeven door het gemiddelde van de steekproef (x).
In een normale verdeling van populatiewaarden kan echter
met een goede kans verondersteld worden dat, bij het trekken
van meerdere steekproeven andere gemiddelden zullen
verschijnen.

Deze gemiddelden zijn op zich ook weer normaal verdeeld,
met een "gemiddeld gemiddelde" van p

en een spreiding van

gemiddelden van a-. Op grond van de eigenschappen van de
normale verdeling kan nu verondersteld worden dat met P
procent zekerheid het gemiddelde van de populatie in het c.i.
zal liggen dat loopt van jj + Z

* o-, waarin Z

de standaard-

score is behorende bij het punt waarbinnen P procent van de
verdeling ligt en a- de "standard error", berekend
volgens: a^/ \l^-
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Nogmaals moet er met nadruk op gewezen worden dat de beste
schatting van het populatie-gemiddelde gewoon door x
gegeven wordtl
De beste schatting van de populatie-standaarddeviatie wordt
I
- ?
gegeven door S = \ /Z(x-x)
.

BLZ.
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1.

Bijlaqe I

Definities en formules,

populatie

alqemeen

- de verzameling van alle "gebeurtenissen"
waaruit een steekproef getrokken wordt.

gebeurtenis

(x)

- het resultaat van een steekproeftrekking
- het totaal aantal gebeurtenissen x in een

N

steekproef.

y

- het

(onbekende)

gemiddelde van een populatie.

- het gemiddelde van een steekproef uit
de populatie.
- schatting van het gemiddelde

X

berekend

volgens
N
a

- de

(onbekende)

standaarddeviatie van een

populatie.

o

X

- de standaarddeviatie van een steekproef
uit de populatie, berekend volgens

V

S

X

N

- de schatting van de standaarddeviatie van
een populatie afgeleid uit een steek¬
proef

door\ It. (x-x) ^
V

oX

(N-I)

- de "standaard-error" van het gemiddelde
van een populatie,

geschat door a^/ ^ N-1.

BLZ.
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II.

1.

Bijlaqe II

Definities en formulas,

normale verdeling

De normale verdeling is een kontinue verdeling, waarvan de
kansdichtheid gedefinieerd is als:

f(x)

1

= —-—

e

M a

a \/ 2tt

en wordt door y en a volledig bepaald.

f (x)

x-u

Het bereik waarover x kan varieren strekt zich uit van
tot
Steekproeven kunnen getoetst worden op het feit of ze al dan
niet uit een normaal verdeelde populatie afkomstig kunnen
zijn.

Omdat de normale verdeling symmetrisch is,

gemiddelde, modus en mediaan samen.

vallen

Hierop berust de toetsing

op normaliteit. Voldoet een steekproef niet, en bestaat er
dus geen symmetrie,

dan stamt deze steekproef met een zeker-

heid van minder dan of gelijk aan 2a niet uit een normaal ver¬
deelde populatie.
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II.

2.

Vervolg Bijlage II

Omdat y en a willekeurige waarden aan kunnen nemen bestaan
er oneindig veel normaal verdeelde populatieverdelingen.
Door deze verdelingen te

"normeren" worden ze allemaal in

de gestandaardiseerde normaalverdeling omgezet.

Dit "normeren" geschiedt door voor
substitueren.

(x-u)

de waarde "c" te

Het gemiddelde wordt zo'^nul en de standaard-

deviatie een:
1
-

f (c)

e

-c^/2

f c

-3
-2
-1
0
+1 +2
+3
Een eigenschap van deze standaardisering is dat de kansen
verbonden aan de genormeerde waarden niet veranderen:

Prob

(x < X )
X

= Prob

De afstand van f

(c)

(c < c, ) .
K

tot het nulpunt wordt ook wel uitge-

drukt in "Z-scores" die eveneens gelijk zijn aan
of indien y en a onbekend:

(x-x).
S

(x-y),
a
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