
Přednáška č. 11 – Analýza rozptylu při dvojném třídění

Ve většině případů  v praxi výsledky experimentu, rozboru závisí na více faktorech.
Při této analýze se posuzují  výsledky náhodných pokusů (experiment) nebo soubory získané 
jiným způsobem (rozbory dat) při:

- působení dvou vybraných faktorů A, B, který záměrně ovlivňujeme,
- celkovém počtu úrovní vybraných faktorů p , q,
- celkový počet opakování p.q.

Analyzuje se celkem p nezávislých výběrů uspořádaných do skupin s konstantní úrovní 
druhého faktoru.  Četnosti při opakování se volí stejné. Při analýze se předpokládá, že 
všechny výběry byly provedeny z téhož základního souboru, který je popsán normální 
náhodnou veličinou 
N(). Pro většinu případů v inženýrské praxi je možné uvedený předpoklad přijmou 
vzhledem k velkému počtu vlivů (faktorů) působících na vznik náhodné veličiny. 
Principem analýzy je prokázání, že vlastnosti jednotlivých  výběrů jsou takové, že lze 
přijmout předpoklad o stejné střední hodnotě po řádcích i sloupcích: Ho: 1= 
p =q.
Souhrnnou analýzu je možné provést následujícím způsobem. Uspořádání údajů v 
hodnocených výběrových souborech je dle tabulky včetně výpočtu odhadů základní 
charakteristiky náhodné veličiny -  střední hodnoty. Hodnocení se provádí i pro konstantní 
úroveň druhého faktoru tj. po sloupcích

Hodnota náhodné veličiny se skládá
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kde:    … celková střední hodnota,
         ti  … účinek i-té úrovně faktoru A
         gj … účinek j-té úrovně faktoru B
         ij …chyba (nejistota), kterou vyjadřujeme normální normovanou veličinou N(0, 1)
                  střední hodnota chyby je nulová. Nejistota je určena šířkou pásma kolem 

střední hodnoty pro zvolenou spolehlivost tvrzení .
Bude tedy střední hodnota náhodné veličiny
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Úroveň faktoru BÚroveň 
Faktoru A   1     2               j                 q

Součet Průměr

1 y11, y12, ……., y1j, …..….y1,q Y1x y1x

.
i yi1, yi2, ……..., yij, ………yi,ni Yix yix

.
p yp1, yp2, ……., ypj, ……… yp,np Ypx ypx

Součet Yx1                        , Yxj              Yxq Yxx yxx

Průměr yx1                         , yxj                       yxq



Při výpočtu budeme předpokládat, že součty účinků u obou faktorů jsou nulové a faktory 
jsou v působení nezávislé.
Pro jednotlivé úrovně (řádky) zavedeme označení
Součet hodnot v řádku                                     ve sloupci
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Odhad střední hodnoty v řádku                        ve sloupci                          
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Pro celkový hodnocený soubor hodnot celkový součet
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Odhad střední hodnoty pro celkový hodnocený soubor hodnot
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Mezi jednotlivými hodnotami náhodné veličiny yij a zvolenými parametry pro posuzovaní 
existují odchylky, které je možné znázornit ve schématu
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                                              Yij                               yix

                                                              celk  … Qcelk

                                             j2                                     i1 … Q1

                                             yxj                                 yxx

                                                                                              j1

kde: i1   …  odchylky průměrů při jednotlivých  úrovních faktoru a celkového průměru 
                      (proměnlivost mezi řádky- vliv faktoru A)   
        i2   …  odchylky jednotlivých hodnot náhodně veličiny od průměru na úrovni                   
                      (proměnlivost uvnitř řádků)
        celk ...   odchylka jednotlivých hodnot náhodné veličiny od celkového průměru
                      ( posouzení vlastností nerozděleného souboru)
        j1   …   odchylky průměrů při jednotlivých  úrovních faktoru a celkového průměru 
                      (proměnlivost mezi sloupci - vliv faktoru B)
        j2   …  odchylky jednotlivých hodnot náhodně veličiny od průměru na úrovni                   
                      (proměnlivost uvnitř sloupců)

Mezi odchylkami platí vztah
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Při testu se sestavuje tabulka analýzy rozptylu pro dvojné třídění:

Součet čtverců odchylek Počet stupňů
volnosti 

Podíl

Mezi úrovněmi faktoru A (řádkový)
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1 = Q1/(p-1)

Mezi úrovněmi faktoru B (sloupcový)
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2=Q2/(q-1) 

Uvnitř úrovní (residuální)
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res = Qres/(p-1).(q-1)

Celkový
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p.q-1  = Qcelk/(p.q-1)

Hodnoty lze určit dle výše uvedených vztahů event. pomocí součtových hodnot ve 
sloupcích a řádcích.
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a celkové hodnoty
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3)  Test významnosti
Postupně se testuje statistické tvrzení o nevýznamném vlivu faktoru A a B

Posouzení faktoru A ( vliv charakterizovaný hodnotami v řádcích)
1) Formulace hypotéz

Ho: ti = 0                                                            H1:  ti ≠ 0 faktoru není nevýznamný
vliv řádkového faktoru A je nevýznamný        Hladina významnosti testu ,
                                                                          test jednostranný.  

2) Výpočet charakteristik výběrových souborů
     Určíme střední hodnoty součtu čtverců odchylek:

1 popisující proměnlivost mezi řádky (úrovněmi faktoru),
res popisující proměnlivost vlivem působení obou faktorů



3)  Výpočet testovacího kritéria
     K posouzení vlivu vybraného faktoru slouží podíl variability způsobené různou úrovní 

vybraného faktoru A, kterou získáme záměrným ovlivněním úrovně tohoto faktoru při 
experimentu, průzkumu apod. a celkové variability od působení ostatních faktorů. 
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    Testovací kritérium je náhodná veličina a vzhledem ke struktuře vztahu se jedná o 
veličinu Fischerovu Fk1,k2. Stupně volnosti jsou k1 =  p-1 a k2 = (p-1).(q-1).

4) Určení kritické hodnoty testovacího kritéria
     Vzhledem k charakteru testu se jedná o jednostranný test a mezní hodnota testovacího 

kritéria je kvantil Fischerovy náhodné veličiny.

                                            )1).(1(,1, 21  qpkpkkr FT 

5) Platnost Ho

     Testovanou hypotézu přijímáme pokud platí

                                             krTT 

Posouzení faktoru B ( vliv charakterizovaný hodnotami ve sloupcích)
2) Formulace hypotéz

Ho: qi = 0                                                            H1:  qi ≠ 0 faktoru není nevýznamný
vliv sloupcového faktoru B je nevýznamný        Hladina významnosti testu ,
                                                                             test jednostranný.  

2) Výpočet charakteristik výběrových souborů
     Určíme střední hodnoty součtu čtverců odchylek:

 popisující proměnlivost mezi sloupci (úrovněmi faktoru B),
res popisující proměnlivost vlivem působení obou faktorů

3)  Výpočet testovacího kritéria
     K posouzení vlivu vybraného faktoru slouží podíl variability způsobené různou úrovní  

vybraného faktoru B, kterou získáme záměrným ovlivněním úrovně tohoto faktoru při 
experimentu, průzkumu apod. a celkové variability od působení ostatních faktorů. 
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    Testovací kritérium je náhodná veličina a vzhledem ke struktuře vztahu se jedná o 
veličinu Fischerovu Fk1,k2. Stupně volnosti jsou k1 =  q-1 a k2 = (p-1).(q-1).

4) Určení kritické hodnoty testovacího kritéria
     Vzhledem k charakteru testu se jedná o jednostranný test a mezní hodnota testovacího 

kritéria je kvantil Fischerovy náhodné veličiny.

                                            )1).(1(,1, 21  qpkqkkr FT 

5) Platnost Ho

     Testovanou hypotézu přijímáme pokud platí

                                             krTT 


