StatSoft

Testování hypotéz
(t-test)
V minulém díle jsme si na příběhu vysvětlili princip testování hypotéz,
nyní si ukážeme, jak vypadá takové jednoduché testování hypotézy na
příkladu.

O

testujme následující tvrzení: Výrobce udává, že
průměrná spotřeba paliva s 40% podílem dálnice je
12,5l/100 km. Čtrnáct majitelů toho amerického automobilu
se sešlo a testovací jezdec podrobil všechny tyto vozy měření
spotřeby v kombinovaném cyklu. Tabulka naměřené spotřeby
je následující.

Na hladině významnosti 5% otestujte,
zda se skutečná spotřeba tohoto
osmiválcového automobilu odlišuje
od toho, co udává výrobce. Budeme se tedy snažit porovnat náš výběrový průměr vůči výrobcem
udávané střední hodnotě spotřeby. Pro testování použijeme jeden z nejzákladnějších testů a to
Jednovýběrový Studentův t-test, který je testem o střední hodnotě jednoho výběru jedné
homogenní skupiny. Tento test porovnává průměr výběrového souboru (soubor 14 zástupců
totoho typu automobilu) s referenční konstantou, která reprezentuje střední hodnotu základního
souboru. Níže se poté pokusíme vysvětlit, proč se používá v těchto situacích nejčastěji t-test, jaké
jsou jeho předpoklady a jaká motivace přispěla k tomu, že vznikl.
Nyní si ale spočítáme, jak to vše dopadlo pro naše data. Nejprve je potřeba zjistit základní
charakteristiky polohy a variability, které jsou nezbytné k aplikaci samotného testu.
Základní míra polohy, kterou potřebujeme je aritmetický průměr:
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= 13,914 (l/100km).

Další charakteristikou, kterou pro otestování hypotézy o spotřebě potřebujeme spočítat, je
směrodatná odchylka. Protože údaje o směrodatné odchylce spotřeby nám výrobce neposkytl,
musíme provést odhad z našeho výběrového souboru. Vypočteme tedy tzv. výběrový rozptyl,
kterým z dostupných dat odhadujeme hodnotu populačního rozptylu:
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= 0,309.

Do měřítka původních dat nás potom vrací odmocnina z rozptylu – výběrová směrodatná odchylka, jejíž výsledek je
v tomto případě následující:
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= 0,558 (l/100km).

Směrodatná odchylka udává rozptýlenost naměřených hodnot. V tomto příkladu je celkem malá, což
hovoří jednak ve prospěch motorů, které jsou ve shodném stavu, ale také ve prospěch testovacího
jezdce, který se během testovacích jízd choval velice konzistentně.
Když už máme vypočítány potřebné charakteristiky, podíváme na vlastní otestování
hypotézy. Testová statistika jednovýběrového t-testu má tvar:
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My testujeme nulovou hypotézu
: = (12,5) vůči alternativní hypotéze
: ≠
(slovy bychom to popsali jednoduše takto: nulová hypotéza odpovídá tvrzení výrobce, tedy, že střední hodnota spotřeby
je 12,5, zatímco alternativa tvrdí, že to tak není). Současně má testová statistika za platnosti
a splnění předpokladů ttestu t rozdělení o n − 1 stupních volnosti. Kritický obor (tedy množina, při které test zamítáme) pro tuto oboustrannou
hypotézu má poté tvar:
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Pokud tedy pro naše data platí nerovnost | | > ( ) , pak zamítáme nulovou hypotézu, v opačném případě ji
nezamítáme. ( ) značí takzvanou kritickou hodnotu a dá se najít v tabulkách kritických hodnot Studentova t rozdělení,
případně si ji můžeme vypočítat pomocí kvantilů t rozdělení (jak je vidět ve výstupech z kalkulátoru rozdělení ve
STATISTICE níže – jsou zde hned dva způsoby). Vztah mezi kritickou hodnotou a kvantilem t rozdělení je následující:
kritická hodnota pro

Poznámka:

je kvantil 1 −

.

Doporučujeme si dávat pozor, někdy u některých
rozdělení se kritická hodnota definuje trochu jinak, než
jsme ji definovali my, může se stát, že se definuje bez
absolutní hodnoty.

Testová statistika pro náš příklad je:
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√14 =9,519.

t ( ) odečteme z tabulek Studentova t rozdělení pro n − 1 stupních
volnosti a α = 0,05. Hodnota t ( ) = 2,160.

|9,519| > 2,160 a proto na 5% hladině významnosti ( ) zamítáme
nulovou hypotézu o průměrné spotřebě 12,5l/100 km. Testovou
statistiku jsme srovnali s kritickou mezí. Tuto mez spolu s křivkou
hustoty Studentova t rozdělení zachycuje následující obrázek, stejně
jako princip, kde již hypotézu zamítáme:
Součet ploch pod křivkou hustoty pravděpodobnosti v oblastech
zamítnutí nulové hypotézy odpovídá hladině významnosti pro
oboustranný test. To znamená, že pravděpodobnost zamítnutí za
platnosti
(pravděpodobnost chyby prvního druhu) je přesně .
Vypočtená hodnota t spadá do kritické oblasti (oblast zamítnutí), test
je tedy statisticky signifikantní (a platí ).

Trocha teorie

Používat t-test si asi rychle zvyknete, nicméně je dobré vědět, proč
se používá, za jakých předpokladů a jaká je motivace pro jeho vznik.
Pokud bychom si chtěli sami nějaký test vytvořit, je obecně potřeba
hledat testovou statistiku, která má za nulové hypotézy nějaké
vhodné vlastnosti, nejlépe známe její rozdělení. Pokud známe
rozdělení testové statistiky za nulové hypotézy, pak máme vyhráno,
poněvadž můžeme určit, kam spadne tato testová statistika například
v 95% případů (to, co je mimo, je poté kritický obor).
Testová statistika by také měla být rozumná – vidíme, že u t-testu se porovnává průměr a teoretická střední hodnota, to
je přesně to, co bychom intuitivně chtěli dělat. Také bychom čekali neplatnost hypotézy při velkých hodnotách testové
statistiky (když je tato hodnota dost velká, pak zamítáme nulovou hypotézu).
Abychom ale byli schopni najít rozdělení testové statistiky, je potřeba předpokládat něco o datech, která do testu vstupují.
V případě t-testu se předpokládá, že měření jsou nezávislá a rozdělení každého měření je normální se stejnými
parametry
a . Rozptyl přitom není znám. Na základě těchto předpokladů dostáváme díky matematickým tvrzením,
které můžete najít například v knize Anděl-Základy matematické statistiky, následující:
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Pokud si tyto tři vlastnosti uvědomíte, pak veličina
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má t rozdělení o n − 1 stupních volnosti (co je přesně t rozdělení najdete například v jednom z našich minulých článků
newsletteru) a tedy máme to, co jsme potřebovali - přesné rozdělení testové statistiky.

Poznámka:

Pokud bychom znali i přesnou hodnotu rozptylu, pak bychom místo t-testu použili přímo test založený
na normálním rozdělení namísto testu založeném na t rozdělení.

Postup ve STATISTICA

Celý postup výpočtu t-testu si nyní ukážeme v softwaru. Uvidíte, že software vyhodí výsledek na několik kliknutí.
Popisné statistiky jako průměr a směrodatnou odchylku získáme přes záložku Statistiky -> Základní statistiky/tabulky ->
Popisné statistiky -> Detailní výsledky:

Přes Statistiky -> Základní statistiky/tabulky -> t-test, samost. vzorek se pak dostaneme k jednovýběrovému t-testu, kde
definujeme referenční konstantu a klikneme na Výpočet.
Tabulka výsledků má následující podobu:

p-hodnota je menší než zvolená 5%
hladina významnosti testu (tedy menší
než 0,05), zamítáme proto nulovou
hypotézu. To, že je test signifikantní
signalizuje také červená barva písma v tabulce. Často je však součástí
výsledné tabulky celá řada doplňkových testů a jejich p-hodnot, podle
kterých ověřujeme různé předpoklady pro „cílový test“. Červená barva
však signalizuje statistickou významnou pouze hlavního testu, nikoli
doplňkových testů (jejichž výsledky jsou např. uvedeny v záhlaví tabulky).
Pokud v dialogu t-testu Možnosti pro samostatné průměry zaškrtnete
Výpočet mezí spolehlivosti:

dostanete 95% interval spolehlivosti pro průměrnou spotřebu:

V tomto intervalu se s 95% pravděpodobností bude pohybovat skutečná průměrná spotřeba v l/100km. Hodnota 12,5
však v intervalu neleží, což koresponduje s výsledkem testu. Podrobněji se o intervalech a jejich další interpretaci budeme
bavit v nějakém z příštích čísel.

Shrnutí

Na příkladu jsme si ilustrovali testování hypotézy o střední hodnotě základního souboru. Naměřené hodnoty se však
významně odchylovaly od referenční hodnoty a test zamítl nulovou hypotézu o udávané spotřebě. Jak již bylo naznačeno
v předchozím pohádkovém dílu našeho newsletteru, eventuelní nezamítnutí nulové hypotézy by neznamenalo její
důkaz. Cílem tohoto výzkumu však bylo prokázat, že konkrétní vozy nedosahují spotřeby udávané výrobcem, to se na
základě dat povedlo a můžeme si jít stěžovat za výrobcem.

