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-test af typen "Goodness of fit" (GOF)

Automatisk gennemregning med beregning af de forventede 
værdier
Vejledende opgaver i hypotesetest og test til STX matematik A- og B-niveau:
http://kortlink.dk/km4f

I nedenstående opgave skal de farvede felter tilpasses den enkelte opgave.
Nedenstående gennemgår hele proceduren step by step.

Der udføres en -test af typen "Goodness of fit" (GOF)

Nulhypotese :  Forsendelsen stammer fra storproducenten.

Observerede værdier:
De observerede værdier indtastes i en liste kaldet  :

Forventede værdier:
De forventede værdier indtastes i en liste kaldet  (NB: ikke %-tal, men rigtige antal, stk.):

eller:

Antal tilfælde beregnes:



> > 

> > 

(11)(11)

> > 

> > 

(7)(7)

> > 

(8)(8)

> > 

(5)(5)

(10)(10)

> > 

(6)(6)

(9)(9)

> > 

> > 

beregnes som :

En stokastisk variabel  , som er -fordelt, oprettes:

-teststørrelsen Q beregnes som summen af alle størrelserne 

 :

4.188235294
p-værdien beregnes:

NB: p-værdien angiver sandsynligheden for at  antager en værdi, som er større end eller lig 
med  .
Det er arealet under grafen fra 

NB: CDF angiver den kumulerede fordelingsfunktion.

0.1231788830
eller:

0.1231788830

Signifikans-niveauet for testen er:

NB: Signifikans-niveauet er det røde areal på figuren nedenfor.
Det går fra den røde streg (

Den kritiske værdi  beregnes:

5.99146454710798
Tjek på sandsynligheden for den kritiske mængde: 
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Graf over  2-fordelingens frekvensfunktion med grøn farve:

Markering af -teststørrelsen  med en lodret blå streg:

Markering af den kritiske værdi  med en lodret rød streg:

Graf over den kritiske mængde med rødt område:

Graferne tegnes i samme koordinatsystem:

Ud fra ovenstående beregninger kan vi konkludere vedr. nulhypotesen:
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Alternativ:

Da p-værdien er ca. 12.3%, som er større end signifikansniveauet på 5%, så accepteres 
nulhypotesen.

Alternativ:

Da -teststørrelsen  er mindre end den kritiske værdi  , så accepteres 
nulhypotesen.

Konklusion:

Testen kan ikke afvise, at forsendelse stammer fra storproducenten.


