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EXPERIMENT

Experiment, inleiding

M Experimenteren is een onderzoeksmethode waarbij
    de methodes observeren en enquêteren
    (vragenlijstonderzoek) gecombineerd worden om
    gegevens uit de markt te verzamelen.  
    Experimenteren betreft een vorm van causaal
    onderzoek waarbij veronderstelde samenhangen
    worden getoetst en de sterkten daarvan worden
    gemeten.

    Wat het experimenteren lastig maakt, is dat men
    vaak te maken zal hebben met zgn. verstorende
    factoren zoals bv. variërende schapposities in een
    winkel, andere vormen van promoties op verschil-
    lende experimentlocaties, weersveranderingen e.d.
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EXPERIMENT

Experiment, inleiding

M Experimenten, ongecontroleerd, gecontroleerd:
    experimenten kunnen worden uitgevoerd op een 
    ongecontroleerde of een gecontroleerde manier:

    F Ongecontroleerde experimenten: de resultaten
        van gebeurtenissen of situaties worden
        nauwgezet onderzocht zonder tussenkomst
        (manipulatie) van de onderzoeker.

        Voorbeeld: bepaling van het effect van
        onafhankelijke variabelen (zoals prijzen in de
        markt) op afhankelijke variabelen (zoals ‘onze
        afzet’). 
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EXPERIMENT

Experiment, inleiding

M Experimenten, ongecontroleerd, gecontroleerd:
    F gecontroleerde experimenten: hierbij wordt 
        tenminste één variabele gemanipuleerd (de
        experimentele variabele, zoals ‘onze prijs’) om
        het effect te bepalen op een afhankelijke
        variabele (bijv. ‘onze afzet’). 

        Gecontroleerde experimenten zijn gericht op
        oorzaak-gevolg verbanden.
        Twee typen hiervan zijn: het laboratorium
        experiment en het field experiment.

5

EXPERIMENT

Experiment, inleiding

M Experimenten, bv. betreffende producten of
    prijzen van producten, zijn te onderscheiden in
    laboratoriumexperimenten en veldexperimenten. 
    F Laboratoriumexperimenten vinden veelal plaats
        bij onderzoeksbureaus die over speciale test-
        faciliteiten beschikken.

    F Veldexperimenten worden veelal op (bedrijfs-)
        locaties uitgevoerd, zoals in winkels, of waarbij
        mobile onderzoeksunits kunnen worden ingezet
        die bv. zijn voorzien van aparte interview-
        ruimtes, een volledige keukeninrichting, winkel-
        schapwanden of van speciaal audio- en
        videoapparatuur. >>
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EXPERIMENT

Experiment, inleiding

M Experimenten:
    F laboratorium experimenten:
        In plaats van te worden ondervraagd of te
        worden geobserveerd, worden respondenten
        hier gevraagd deel te nemen aan een
        gecontroleerd experiment, door activiteiten uit
        te voeren in een kunstmatige (’laboratorium’)
        omgeving. 
        Tijdens het experiment manipuleert de onder-
        zoeker experimentele variabelen (zoals ver-
        pakkingen, reclame-uitingen, enz.) en noteert
        mogelijke veranderingen in beschrijvende
        variabelen (zoals opinie, attitude, gedrag).
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EXPERIMENT

Experiment, inleiding

M Experimenten:
    F Veld experimenten (field experiments):
        In plaats van experimenteren in een
        ‘laboratorium omgeving’, worden hier
        experimenten uitgevoerd in ‘het veld’ (winkels,
        supermarkten, e.d.).
        Voorbeeld: Controlled Store Test (Nielsen),
        waarbij in verschillende winkels een zeker
        product wordt verkocht, in een gewone dan
        wel nieuwe verpakking.  Na verloop van tijd
        worden de verkopen van deze producten
        vergeleken, hetgeen inzicht geeft in
        verpakkingseffecten.
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EXPERIMENT

Onderzoek in testcentra

M Experimentele tests die in testcentra worden
    uitgevoerd, betreffen meestal onderdelen van de
    marketingmix, bv. de samenstelling van een
    product, verpakkingsvarianten, reclameuitingen,
    prijsstelling, enz.
    Wanneer meerdere van deze elementen tegelijk bij
    een experiment worden betrokken, spreekt men
    van een marketingmixtest.
    Andere soorten onderzoek die vaak vanuit
    testcentra worden uitgevoerd:
    F discriminatietest (productvergelijking)
    F acceptatietest (productacceptatie)
    F verpakkingsonderzoek (attentie, informatie e.d.)
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EXPERIMENT

Onderzoek in testcentra

M Discriminatietest:
    wordt ingezet om vergelijking te constateren
    tussen een eigen product en dat van de concurrent,
    of tussen het huidige eigen product en een
    vernieuwing daarvan:
    F wordt meestal ‘blind ’ getest: zonder merknamen
        of verpakkingen;
    F dit blind testen kan paarsgewijs (paired
        comparison), of met 3 vergelijkingsproducten
        (triangle test);
    F i.v.m. het mogelijk ‘raden’ van antwoorden
        wordt vaak een repeat preference test ingezet,
        waarbij de producten of varianten daarvan
        opnieuw worden voorgelegd.
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EXPERIMENT

Onderzoek in testcentra

M Acceptatietest:
    bedoeld voor het nagaan in welke mate een
    respondent een product waardeert en in welke
    mate het product gekocht en gebruikt zal worden.
    F De respondent wordt met één product
        geconfronteerd, compleet met merknaam en
        verpakking (’as marketed’).
        Omdat het hier om één object gaat, wordt dit
        aangeduid als een monadische testopzet.

    F Veelal is hier een huishoudelijke gebruikssituatie
        gewenst, en wordt het product aan respondent
        meegegeven voor thuisgebruik, waardoor test-
        centra niet of slechts ten dele worden ingezet.
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EXPERIMENT

Onderzoek in testcentra

M Marketingmixtest:
    gelet op onderlinge samenhang tussen de diverse
    marketingmixinstrumenten, zal deze test veelal
    bestaan uit de volgende elementen:
    G het nagaan hoe de respondent tegenover de
        productklasse als geheel staat, gestelde eisen,
        welke merken doorgaans worden gebruikt, enz.;
    G het tonen van het product, de prijs en de reacties
        daarop;
    G het confronteren met reclamemateriaal (tv-
        spots, advertenties, enz.);
    G het meegeven van het testproduct voor verder
        acceptatieonderzoek.   
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EXPERIMENT

Onderzoek in testcentra

M Website-inrichting testen: de A/B-test:
    F om te bepalen of button-ontwerpen, doorklik-
        mogelijkheden, menustructuren, bepaalde
        banners en dergelijke op een website effectief
        werken, kan men o.a. via Google of het
        hostingbedrijf vergelijkingsmetingen uitvoeren.
        Hierbij worden dan 2 of meer varianten van de
        website(pagina) op het internet geplaatst, die op
        de te onderzoeken punten verschillen, waarna
        het respons daarop met elkaar wordt vergeleken.
        Gaat het om 2 versies (A en B), dan spreekt men
        van een A/B-test; bij meerdere versies spreekt
        men van een A/B/C/D-test.
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EXPERIMENT

Veldexperiment

M Split-run test:
    F hierbij worden 2 varianten van bv. een
        advertentie in 2 oplagen van een zeker nummer
        van een tijdschrift getoond een een groep
        respondenten.
        Door middel van ingesloten antwoordcoupons of
        via interviews met de respondenten, kunnen
        vervolgens de verschillen in effect   -bv. qua
        herinnering-   nagegaan worden.  
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EXPERIMENT

Veldexperiment

M Producttest:
    F hierbij wordt op basis van een steekproef uit de
        marketingdoelgroep aan deelnemers gevraagd
        om gedurende een bepaalde periode een
        (meestal nieuw of vernieuwd) product thuis te
        gebruiken en uit te testen. 
        Aan de hand van vragenlijsten kunnen dan de
        bevindingen worden onderzocht.  Op basis
        hiervan kan een beeld verkregen worden over de
        levensvatbaarheid van het product. 
        Overigens kunnen de uitkomsten hiervan niet
        gegeneraliseerd worden voor de hele populatie:
        de deelnemers zijn namelijk geheel bekend met
        het product, anderen nog niet.
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EXPERIMENT

Veldexperiment

M Producttest:
    F voorspellen van de koopbereidheid, aan de hand
        van de uitkomsten van Likert-schaalvragen,
        voorbeeld:
           probeeraankopen (onderzoeksresultaat): 20%
                                                                                  x
           totale bekendheid (uit marketingplan): 40%
                                                                                  x
           % distributie (uit verkoopplan): 70%
                                                                                  =
           totaal probeeraankopen in de markt: 5,6%
                                                                                  x
           herhaalaankopen (onderzoeksresultaat): 25%

                                                                                  =
           voorspelde verkopen in aantallen: 1,4%
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EXPERIMENT

Veldexperiment

M Test-marketing / testmarkt:
    F bij de producttest weten de deelnemers dat zij
        aan een onderzoek meewerken. 
        Wanneer dit niet de bedoeling mag zijn, kan een
        testmarkt worden ingezet: een geografisch
        beperkt gebied, waarin het product onder zo
        normaal mogelijke omstandigheden op de
        markt wordt gebracht. Op deze wijze kan dan
        de acceptatie door de markt beter worden
        ingeschat. 

        Het is hierbij dan wél van belang dat de test-
        markt representatief is voor de gehele markt,
        qua demografie, distributie, concurrentie-
        verhouding, enz. 
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EXPERIMENT

Veldexperiment

M Test-marketing / testmarkt:
    F voordelen:
        G vrijkomende afzetinformatie (aantal kopers,
            aantal herhalingsaankopen e.d.)
        G vrijkomende afnemersinformatie (profielen)
        G levert ervaring op voor werkelijke introductie
        G testmogelijkheden marketinginstrumenten

    F nadelen:
        G hoge kosten qua onderzoek en het ontwik-
            kelen van reclame en marketing
        G evt. voorsprong op concurrentie gaat direct
            verloren: concurrenten kunnen product
            imiteren of zelfs de testmarkt verstoren, bv.
            door prijsacties.
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EXPERIMENT

Veldexperiment

M Test-marketing / testmarkt:
    F betreft dus een vorm van (experimenteel)
        marktonderzoek, waarbij het product en de
        bijbehorende marketingactiviteiten op beperkte
        schaal en onder realistisch marktcondities in
        een beperkt gebied in de markt worden uitgezet
        en uitgetest, bijv. in een winkelcentrum.
        Soms kan dit een heel gewone stad zijn, die dan
        wordt aangeduid als toetsstad. 
        De kosten van test-marketing kunnen aanzien-
        lijk zijn, en er is geen garantie op succes. 
        3 gebruikelijke vormen van test-marketing:
        O standaard test-marketing
        O gecontroleerde test-marketing
        O gesimuleerde test-marketing.
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EXPERIMENT

Veldexperiment

M Testmarkt: standaard test-marketing:
    F hierbij wordt in een klein aantal representatieve
        plaatsen een complete marketingcampagne
        uitgevoerd, incl. store audits, consumenten- en
        distributeursenquêtes. 
        Het doel is het inschatten van verkopen en
        winsten, mogelijke problemen te ontdekken, en
        het fine-tunen van het marketing programma.  
        G Dergelijke test-marketing kan veel geld en
            tijd kosten (soms 3 tot 5 jaar). 
            Bovendien levert dit de concurrentie veel
            inzicht, voordat het product op grote schaal
            kan worden uitgebracht.
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EXPERIMENT

Veldexperiment

M Testmarkt: gecontroleerde test-marketing:
    F hierbij worden panels bijgehouden van
        detaillisten die hiertoe -tegen betaling- hebben
        ingestemd.  Dit wordt uitgevoerd door bureau’s
        zoals Nielsen of GfK, die per winkel en per week
        rapporten opstellen omtrent de verkopen van
        de betreffende producten.

    F Deze vorm van test-marketing kost meestal
        minder dan standaard test-marketing, en kan
        sneller worden uitgevoerd.  Maar ook bij deze
        methode  zullen concurrenten in staat zijn het
        product uitvoerig te bestuderen, vóórdat het in
        de markt wordt uitgerold.
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EXPERIMENT

Veldexperiment

M Testmarkt: gesimuleerde test-marketing:
    F Vanwege de benodigde tijd, de kosten en
        problemen rond geheimhouding bij test-
        marketing in de echte wereld, kiezen veel
        bedrijven voor gesimuleerde (laboratorium)
        test-marketing.
        Hierbij wordt een complete testmarkt in een
        marktonderzoekscentrum gesimuleerd, bv. door
        een winkel en winkelomgeving na te bootsen.
    F Dit type test-marketing heeft niet de nadelen
        van de vorige 2 typen, maar veel marketeers
        vinden deze methode minder precies en minder
        betrouwbaar dan het op grotere schaal
        uittesten in de werkelijke wereld. 
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EXPERIMENT

Van ongecontroleerd naar gecontroleerd experiment

M Winkeltest en gecontroleerde experimenten:
    F wanneer in een experimentele opzet verstor-
        ende factoren niet onder controle worden
        gehouden, is er sprake van een ongecontroleerd
        experiment.  
        Zo kan in een winkel worden geëxperimenteerd
        met een nieuwe verpakking van een product en
        zou de verkoop van dat product in zekere mate
        kunnen stijgen.  Maar of deze toename volledig
        kan worden toegeschreven aan de nieuwe
        verpakking?  Niet zondermeer, de toename kan
        mede het gevolg zijn van bv. handelingen van
        de concurrentie (verbouwing, vakantie, e.d.).
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EXPERIMENT

Van ongecontroleerd naar gecontroleerd experiment

M Winkeltest en gecontroleerde experimenten:
    F om gecontroleerde experimenten in winkels te
        kunnen uitvoeren, zullen meerdere vergelijk-
        bare winkels (qua grootte, locatie, publiek,
        enz.) moeten worden ingezet.  Onder deze
        winkels zullen ook een aantal als controle-
        winkels worden aangemerkt, waar het
        experiment niet plaats vindt. 
        Verstorende factoren zijn in zo’n opzet niet uit
        te sluiten, maar de invloeden daarvan op het
        experiment worden als het ware genivelleerd,
        wanneer hiertoe een flink aantal winkels
        worden ingezet.

24

EXPERIMENT

Van ongecontroleerd naar gecontroleerd experiment

M Winkeltest, Nielsenpanel:
    F Nielsen heeft veel ervaring met het uitvoeren
        van dit soort experimenten.  Het bureau werkt
        hiertoe met een vast, omvangrijk detaillisten-
        panel.  Bij deze winkels heeft het bureau
        ervaring met het opzetten van testsituaties en
        deze winkels verlenen goede medewerking
        daaraan. 
        Het grote voordeel van de winkeltest is dat er
        wordt getest in een werkelijke, realtime winkel-
        situatie.  Opdrachtgevers kunnen hierdoor beter
        beslissingen nemen inzake productintroducties
        en hun marketing(instrumenten)mix.
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EXPERIMENT

Van ongecontroleerd naar gecontroleerd experiment

M Verstorende factoren:
    F duidelijk is dat het bij experimenteren gaat om
        zo zuiver mogelijk een verband kunnen leggen
        tussen een te manipuleren variabele (bv. positie
        in het schap, verpakking, prijs e.d.) en de te
        verklaren variabele (zoals afzet). 
        Verstorende factoren kunnen de validiteit van
        zo’n onderzoek in gevaar brengen, en kunnen
        worden onderscheiden in o.a.:
        O historie-effect
        O test-effect
        O overdrachtseffect

>>

O selectie-effect

O instrumenteel effect
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EXPERIMENT

Van ongecontroleerd naar gecontroleerd experiment

M Verstorende factoren:
    F historie-effect: treedt op wanneer tijdens een
        experiment op verschillende momenten
        gemeten wordt en de omgeving of omstandig-
        heden veranderen, bv. een prijsactie van de
        concurrent, of een omslag in het weer;

    F selectie-effect: treedt op wanneer geselecteerde
        eenheden (proefpersonen, winkels, enz.) niet
        representatief blijken te zijn.  Dit kan zich ook
        voordoen wanneer eenheden zichzelf hebben
        aangemeld voor het experiment (zelfselectie);  

>>
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EXPERIMENT

Van ongecontroleerd naar gecontroleerd experiment

M Verstorende factoren:
    F testeffect: treedt op wanneer de proefpersonen
        zich bewust zijn van het feit dat hun gedrag
        wordt gemeten en zich als zodanig gedragen. 
        Treedt bv. ook op wanneer proefpersonen zich
        vervelen of ander atypisch gedrag vertonen;

    F instrumenteel effect: treedt op bij het onjuist
        inzetten van meetinstrumenten of doordat
        personen metingen verkeerd uitvoeren of
        registreren;

>>



28

EXPERIMENT

Van ongecontroleerd naar gecontroleerd experiment

M Verstorende factoren:
    F overdrachtseffect: kan zich voordoen bij een
        tijdreeksopzet: achtereenvolgende experi-
        mentele acties op eenzelfde locatie.  Het ene
        experiment (bv. met verpakkingsvarianten)
        wordt dan beïnvloed door een eerder uitgevoerd
        (bv. vergelijkbaar) experiment.
        Dit kan zich ook voordoen bij een dwarsdoor-
        snedeopzet: diverse experimentele acties die 
        tegelijk in verschillende vergelijkbare winkels
        worden uitgevoerd.  De actie in de ene winkel
        kan dan worden verstoord door de actie in een
        andere winkel (die mogelijk te dichtbij staat).
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EXPERIMENT

Gecontroleerd experiment

M Onder controle houden van verstorende factoren:
    F mogelijkheden om factoren die de uitkomsten
        van experimenten kunnen beïnvloeden onder
        controle te houden, zijn o.a.:
        G op voorhand uitsluiten van de verstorende
            factor
        G randomisering toepassen
        G matching toepassen
        G blokvorming toepassen.

>>
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EXPERIMENT

Gecontroleerd experiment

M Onder controle houden van verstorende factoren:
    F op voorhand uitsluiten van de verstorende
        factor:
        hierbij wordt de verstorende factor, bv. een
        ongelijke vergelijking van winkeltypen,
        weggenomen door de vergelijking zuiver te
        houden, te homogeniseren.
        Zo’n verstoring kan bv. te maken hebben met de
        effectmeting van een prijs- of verpakkingsactie
        waarbij meerdere typen winkels zijn ingezet,
        zoals supermarkten én vakspecialisten.  In dit
        geval zullen afwijkende winkeltypen moeten
        worden uitgesloten van het experiment. >>
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EXPERIMENT

Gecontroleerd experiment

M Onder controle houden van verstorende factoren:
    F randomiseren toepassen:
        hierbij worden testeenheden volledig
        willekeurig toegewezen aan de daarvoor
        bestemde experimentele groepen en
        controlegroepen. 
        Vooral wanneer het aantal testeenheden per
        groep groot is, mag ervan uitgegaan worden 
        dat de gevormde groepen homogeen zijn ten
        aanzien van de verstorende factoren.

>>
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EXPERIMENT

Gecontroleerd experiment

M Onder controle houden van verstorende factoren:
    F matching toepassen:
        hierbij worden testeenheden bij elkaar
        gegroepeerd die qua grootte, samenstelling,
        leeftijd, of dergelijke bij elkaar passen. 
        Voor sommige producten of verpakkingen kan
        bv. de winkelgrootte (winkelvloeroppervlakte)
        van belang zijn, waardoor hiertoe meerdere
        groepen worden samengesteld.  Op eenzelfde
        wijze kunnen personen worden ingedeeld naar
        leeftijdsopbouw.

>>
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EXPERIMENT

Gecontroleerd experiment

M Onder controle houden van verstorende factoren:
    F blokvorming toepassen:
        hierbij  -in tegenstelling tot de vorige
        methoden- wordt de verstorende factor niet
        uitgeschakeld, maar juist gekwantificeerd. 
        De verstorende factor wordt dan uitdrukkelijk
        als verklarende factor in het experiment
        opgenomen.         
         Een voorbeeld hiervan is in feite het toepassen
         van stratificatie: het in lagen opdelen van de
         verschillende testeenheden, bv. onderzoek
         onder MBO- / HBO- / WO-instellingen.  Waarom
         meeteffecten per instelling verschillend kunnen
         zijn, is door deze indeling beter verklaarbaar.
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EXPERIMENT

Proefopzetten bij gecontroleerde experimenten

M Begrippen bij proefopzetten:
    F experimentele variabele: de beheersbare
        variabele die wordt gemanipuleerd, bv. prijs;

    F niveaus: de verschillende waarden die een
        experimentele variabele kan aannemen, bv. wél
        prijswijziging (bij testwinkels) of niet (bij
        controlewinkels);

    F blokvariabele: niet-beheersbare variabele
        waarvan het effect op de afhankelijke variabele
        kan worden gekwantificeerd, bv. onderwijs-
        instelling (MBO-HBO-WO), provincie, e.d.; >> 
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EXPERIMENT

Proefopzetten bij gecontroleerde experimenten

M Begrippen bij proefopzetten:
    F blokken: de verschillende waarden die de blok-
        variabele kan aannemen, bv. winkelgrootte:
        P blok A: winkels met vloeropp. <100 m2

        P blok B: winkels met vloeropp. 100m2 -200 m2  
        P blok C: winkels met vloeropp. >200 m2 

    F observatie: de waarde van de afhankelijke (te
        verklaren) variabele, bv. afzet, gemeten bij een
        bepaalde testeenheid (bv. een winkel) onder
        een bepaalde experimentele omstandigheid (bv.
        tijdens normale winkeltijden, geen vakantie-
        periode, of iets dergelijks).
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EXPERIMENT

Proefopzetten bij gecontroleerde experimenten

M Enkele proefopzetten:
    F bij het opzetten van een gecontroleerd
        experiment kan gekozen worden uit o.a.:
        G aselecte proefopzet, waarbij één experimen-
            tele variabele (met verschillende niveaus),
            geen blokvariabele;
        G aselecte blokkenopzet, waarbij één experi-
            mentele variabele én één blokvariabele;
        G Latijns vierkant, waarbij twee blokvariabelen
            worden betrokken;
        G factoriële opzet, waarbij een tweede experi-
            mentele variabele, plus evt. één of een paar
            blokvariabele(n).

>>



experimentele variabele: 
schaphoogte (aantal verkopen)

winkels,
aselect

verdeeld:

winkel 1

winkel 2

winkel 3

winkel 4

....

....

A

ooghoogte

328

400

391
384

...

...

B

middelhoogte

332

390

382
370

...

...

C

kniehoogte

278

300

284
291

...

...

experimentele variabele: 
prijs (aantal verkopen)

blok-
variabele:

winkelgrootte

(aselect

verdeeld)

A: <100m

1

2

3

....

B: 100-200m

1

2

3

....

C: > 200m

....

....

2

2

2

A

geen prijswijziging

240

275

280

...

270

282

269

...

...

...

B

prijskorting 10%

278

302

332

...

291

328

319

...

...

...

2e blokvariabele: 
bevolkingsdichtheid (aantal verkopen)

1e blok-
variabele:

winkelgrootte

(aselect

verdeeld)

A: <100m

1

2

3

....

B: 100-200m

1

2

3

....

C: > 200m

....

....

2

2

2

A

<500 inw./km

201
233
240

...

231
242

229
...

...

2

B

500-1000 inw./km

238
289
292

...

251
298

279
...

...

2

C

>1000 inw./km

248
302
325

...

281
307

299
...

...

2
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EXPERIMENT

Proefopzetten bij gecontroleerde experimenten

M Enkele proefopzetten:
    F aselecte proefopzet, voorbeeld:

>>
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EXPERIMENT

Proefopzetten bij gecontroleerde experimenten

M Enkele proefopzetten:
    F aselecte blokkenopzet, voorbeeld:

>>
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EXPERIMENT

Proefopzetten bij gecontroleerde experimenten

M Enkele proefopzetten:
    F Latijns vierkant, voorbeeld:

>>



1e experimentele variabele: 
prijs (aantal verkopen)

2e 
experimentele

variabele:

promotie

wel in folder

niet in folder

A

geen prijswijziging

328  307  299

280  269  301  

294  288  305
...     ...     ...

302  289  275

255  243  280
276  268  279

...     ...     ...

B

prijskorting 10%

352  345  320  

315  290  325

333  349  360
...     ...     ...

307  289  304

303  273  285
305  311  330

...     ...     ...

groep

cijfers

A

4

7

6

5

8

7

B

5

8

9

8

7

3

C

2

7

4

9

8

3

(Aselecte) proefopzet schoolcijfers met 

experimentele variabele 'energydrink':
groep A: drinkt 1-2 blikjes energydrink per dag

groep B: drinkt >3 blikjes energydrink per dag

groep C: drinkt geen energydrink

Heeft het drinken van 
energydrink significant
effect op de studieresultaten?

(betrouwbaarheidseis 95%)
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EXPERIMENT

Proefopzetten bij gecontroleerde experimenten

M Enkele proefopzetten:
    F factoriële proefopzet, voorbeeld:

>>
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EXPERIMENT

Experimentuitkomsten analyseren: ANOVA

M Variantieanalyse:
    F om na te gaan of een experimentele variabele
        duidelijk (’significant’) invloed heeft op een
        afhankelijke variabele, kan bij de voorgaande
        proefopzetten bepaald worden aan de hand van
        de variantieanalyse.
        Bij deze statistische techniek wordt getoetst of
        2 of meer gemiddelden (afgeleid uit een proef-
        opzet) aan elkaar gelijk zijn.
        Variantieanalyse wordt vaak aangeduid als
        ANOVA: analysis of variance.

>>
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EXPERIMENT

Experimentuitkomsten analyseren: ANOVA

M Variantieanalyse, berekeningsvoorbeeld:

>>



groep

cijfers

som

n

X
   

A,B,C

totaal

som

N

X
   

T

A

4

7

6

5

8

7

37

6

6,17

B

5

8

9

8

7

3

40

6

6,67

C

2

7

4

9

8

3

33

6

5,5

110

18
6,11

Kwadratische som tussen groepen  :

( ) = [n  x (X  - X ) ]� A,B,C A,B,C T

2

: tussenkwadraatsomafwijking

sum of squares between groups, SSB

= 6 x (6,17 - 6,11)  + 6 x (6,67 - 6,11)  + 6 x (5,5 - 6,11)

= 0,0216 + 1,8816 + 2,2326  =  4,1358  ( )

2 2 2

niet afgerond: 4,1111

Kwadratische som binnen groepen : (  

) = 10,834 + 25,334 + 41,5  =  77,668

: sum

of squares within groups, SSW

binnenkwadraatsomafwijking   

 

groep

cijfers

som

A

4

7

6

5

8

7

A

4

7

6

5

8

7

B

5

8

9

8

7

3

C

2

7

4

9

8

3

4,709

0,689
0,029

1,369

3,349

0,689

10,834

2,789

1,769
5,429

1,769

0,109

13,469

25,334

12,250

2,250
2,250

12,250

6,250

6,250

41,500

(X - X )A

2

(X - X )B

2

(X - X )C

2

ANOVA-schema:

 

:
:

SSB
SSW

 
F F   ->  geen significante invloed van het drinken van energy-

                                        drink op de studieresultaten.

  <  tabel 95%berek

 

  4,1358
77,668

df : 

k - 1 = 3 - 1   =   2
N - k = 18 - 3 = 15

(degrees of freedom) MS :

4,1358 / 2   = 2,068  = 
77,668 / 15 = 5,178  = 

(mean squares)

t riantie
binnenvariantie
ussenva

F tussenvariantie binnenvariantie
berek 

= / 

2,068 / 5,178

= 0,40

F
tabel 95%

:

2 , 15

= 3,68

(hor) (vert)
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EXPERIMENT

Experimentuitkomsten analyseren: ANOVA

M Variantieanalyse, berekeningsvoorbeeld (vervolg):

>>
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EXPERIMENT

Experimentuitkomsten analyseren: ANOVA

M Variantieanalyse, berekeningsvoorbeeld (vervolg):

>>
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EXPERIMENT

Experimentuitkomsten analyseren: ANOVA

M Variantieanalyse, berekeningsvoorbeeld (vervolg):

    Conclusie: het drinken van energydrink heeft geen
    significante invloed op de resultaten van de
    studenten.



F-verdeling

aantal vrij-

heidsgraden
 (hor)teller

N - k

aantal vrijheidsgraden  (vert)  noemer k - 1

 (bij 95% betrouwbaarheid)

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12
13

14

15

16

161.40
18.51

10.13

7.71
6.61

5.99

5.59

5.32
5.12

4.96

4.84

4.75
4.67

4.60

4.54

4.49

199.50
19.00

9.55

6.94
5.79

5.14

4.74

4.46
4.26

4.10

3.98

3.89
3.81

3.74

3.63

3.68

215.70
19.16

9.28

6.59
5.41

4.76

4.35

4.07
3.86

3.71

3.59

3.49
3.41

3.34

3.29

3.24

224.6
19.25

9.12

6.39
5.19

4.53

4.12

3.84
3.63

3.48

3.36

3.26
3.18

3.11

3.06

3.01

230.20
19.30

9.01

6.26
5.05

4.39

3.97

3.69
3.48

3.33

3.20

3.11
3.03

2.96

2.90

2.85

234.00
19.33

8.94

6.16
4.95

4.28

3.87

3.58
3.37

3.22

3.09

3.00
2.92

2.85

2.79

2.74

236.80
19.35

8.89

6.09
4.88

4.21

3,79

3.50
3.29

3.14

3.01

2.91
2.83

2.76

2.71

2.66

238.90
19.37

8.85

6.04
4.82

4.15

3.73

3.44
3.23

3.07

2.95

2.85
2.77

2.70

2.64

2.59

1 2 3 4 5 6 7 8

Anova: Single Factor

A B C kwadr A kwadr B kwadr C

4 5 2 4,694444 2,777778 12,25

7 8 7 0,694444 1,777778 2,25

6 9 4 0,027778 5,444444 2,25

5 8 9 1,361111 1,777778 12,25

8 7 8 3,361111 0,111111 6,25

7 3 3 0,694444 13,44444 6,25

grp gemid 6,166667 6,666667 5,5 10,83333 25,33333 41,5

ttl gemid 6,111111

0,018519 1,851852 2,240741

SSB 4,111111

77,66667SSW

SUMMARY

Groups Count Sum Average Variance

Column 1 6 37 6,166666667 2,166666667

Column 2 6 40 6,666666667 5,066666667

Column 3 6 33 5,5 8,3

ANOVA

Source of Variation SS df MS F berek P-value F crit(tabel)

Between Groups 4,111111111 2 2,055555556 0,396995708 0,679196142 3,682320344

Within Groups 77,66666667 15 5,177777778

Total 81,77777778 17
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EXPERIMENT

Experimentuitkomsten analyseren: ANOVA

M Variantieanalyse, berekeningsvoorbeeld (vervolg):
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EXPERIMENT

Experimentuitkomsten analyseren: ANOVA

M Variantieanalyse, excel-uitwerking:


