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VOORWOORD
Ditboekisgeschrevenomlandbouwkundigen enbiologeneen inzicht
tegeveninhetopzettenvanhunproevenende statistische
consequenties,diedaaraanverbonden zijn.Voorvelenvanhenvormt
zowelhetopzettenvanproevenalshet,metbehulpvaneenstatistischemethode,analyserenvanresultatentelkenseen grotendeels
onbekendewereld.Meestalvinden zijnaasthuneigenwerk nietde
tijdomdezevakkenvoldoendetebestuderen.Bovendienwordenze
vaakwat afgeschriktdoordestrengwiskundige formuleringen zoals
eenstatisticus diegebruikt.
Tevens isditboekgeschrevenvoorstudenten.Hetisontstaandoor
hetveelvuldig gevenvancursussenaanmedewerkersvanhet
landbouwkundig onderzoek. IndeHOOFDSTUKKEN ItotenmetVmet
AANHANGSELAwordenproefopzettenbesproken ( van opzet
).
HOOFDSTUKVImetAANHANGSELBgeeftalsafsluiting een zeerbeknopt
enbeperkt inzicht indeanalyse (
tot analyse). Zodatmende
samenhang tussenbeidekaninzien.IndeHOOFDSTUKKEN IVenV
worden,tijdensdebehandelingvandestof,enkeleopdrachten aan
delezergegeven.Doorhetuitvoerenervankanmenhetbehandelde
intensiever opnemen.Decorrectebeantwoording vandeopdrachten
wordt inAANHANGSELDgevonden.Erzijnvraagstukkentoegevoegd aan
deHOOFDSTUKKEN ItotenmetV.Zezijntendeleontstaanals
studiemateriaal entendelealsexamenopgave.Doordeuitwerking
daarvan kanmen zelfbeoordelenofdestudieslaagt.Decorrecte
beantwoording vandevraagstukkenvindtmeninAANHANGSEL E.
Indiende lezer slechtseenbeperktetijdaanditonderwerpwilof
kanbesteden,kanhetboek indriegedeeltenwordenbestudeerd.Men
kanbeginnenmet hetbestuderenvandeeerstedriehoofdstukken,
aangevuldmetAANHANGSELA.Ditgedeeltevormteenafgerondgeheel,
waarmeemen zelfs zoukunnenvolstaan.Daarnakanmenvoortgaanmet
de studievandehoofdstukken4en5.Enookdaniseen zekere
afronding bereikt.Tenslottewordtookderestvanhetboek
bestudeerd.Het isnietmogelijkomheteerstegedeelteoverte
slaanenbijhoofdstuk 4tebeginnen.Teneerstewordterveelvuldig terugverwezen naardeeerstedriehoofdstukken enten
tweedegevende laterehoofdstukken steedsmeer inzicht inde
voorgaande,omdatdezelfde stofvoortdurend uitgedieptwordt.
Tevaakbestaateenproefopzetuithetnadoenvanreedsdoor
anderen uitgevoerdeproevenpluswat aanpassing.Enevenvaak
bestaat een statistische analyseuithetnawerkenvanwat inde
literatuureengeschikteanalyse lijktof,wat nogeenvoudigeris,
hetgebruikenvaneenprogramma,datbijeencollega zo'nsucces
bleekte zijn.Hetiseenwonderalsmenbijeendergelijke
werkwijze geenbelangrijke foutenmaakt.
Erworden inditboektweedoelen nagestreefd:
1.Hetopbouwenvaneeneigen inzichtbetreffende hetopzettenvan
eenproef.Hiermeekanmenenerzijds zelfstandig eenvoudige
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proevenopzettenenanderzijds eenvruchtbaar gesprekmeteen
proeftechnicusvoeren.
2.Debeidewereldenvanopzetenanalysewordentoteengeheel
samengevoegd.Daardoorkanmenoorzaakengevolg voortdurend
blijvenoverzien.
Daarbijworden geenwiskundigetechnieken gebruiktengeenwiskundigeafleidingenofbewijzen gegeven.Er zalwordengeprobeerd om
inzichtenoverzicht tegevendoordestofopeen beschouwende
wijzetepresenteren ende zakeningewonenederlandse termenen
niet inwiskundigetermentoetelichten.
Deschrijver isveeldankverschuldigd aaneengroot aantal
collega's,diebereid zijngeweestomkritiekte leverenopde
eerstevoorlopigevormvanditboek.
Drs.C.Grashoff,L.tenHolteenM.vandeWaart hebbendoorhet
doorlezenvandestofendoorhunwaardevolleopmerkingen van
algemeneaard,aanveleverbeteringenvantermenen verwijzingen
bijgedragen.
Dr.Ir.L.R.VerdoorenenIng.J.C.M.Withagen hebbendoor hetgeven
vanhunkritiekopwiskundig statistische aspectenopeen geheel
anderwijzebijgedragentotvelenoodzakelijkeverbeteringen en
enkeleaanvullingen.
Speciaal Dr.Ir.J.Venekamp heeftdoorhetgevenvanvele soms
uitgebreide kritischeopmerkingen ensuggestiesveel bijgedragen
aandeuiteindelijkevormeninhoud.Hijheefttijd nochmoeite
gespaard om zijnkritiektoetelichten.
Dr.ir.M.BlomenD.R. Verkerkehebbendoorhetnauwgezet uitwerken
enbekritiserenvandeopdrachtenendevraagstukkenmetdedaarbij
behorende antwoorden een zeergrotebijdrage aanditaspectvanhet
boekgeleverd. Zijhebben zeerveeltijdenmoeite gegeven omdit
enormewerktevolbrengen.Veleopdrachtenenvraagstukken zijner
doorveranderd enverbeterd.
Zonderdezevelebijdragenwashetboekwellicht eerder klaar
geweest,maarhetwasminderdoordacht totstandgekomen.
VERANTWOORDING
Detebehandelen stof isbeperkttotproevenmetplantenvande
akkerbouwendegraslandcultuur,met sommigegroentegewassen enmet
(on)kruiden,diealleopeen soortgelijkewijzeworden geteeld.De
opzetvan zowelveldproeven alspotproevenwordtbesproken.Wel
moetmendaarbijbedenkendatophetveld gewoonlijk eengewas
wordtonderzocht,maardat inpottenmeestal slechtsplaats isvoor
éénofenkeleplanten.Bijveldonderzoekwordtuitgegaanvanhet
milieudathetveldbiedt;men isafhankelijkvan klimaat,weer,
enz.grotendeels zoalshetuitvalt.Bijpottentrachtmen juisteen
milieu samentestellen;eriseenenigszins instelbare situatie.
Debeperking totdegenoemdegroepen planten zalbijdevraagstukkenechter nietgeheelwordenaangehouden.Debedoeling daarvanis
omdescheiding aantebrengentussenhetvakproeftechniek zelfen

een algemene landbouwkundige kennisomtrenthetwerkenaanproeven.
Tochwordter indestof inwezengeenaandachtbesteed aanproblemen,diebuiten hetgenoemdedeelvanhetlandbouwkundig onderzoek
liggen.Hetopzettenvanproeventenbehoevevan bosbouwkundig
onderzoek,tuinbouwkundig onderzoek,dierkundigonderzoek,enz.zal
dus nietaandeordekomen,al zulleneruiteraard groteovereenkomstenzijn.
Hetvak 'proeftechniek'ishistorisch vooreengrootdeelontstaan
temiddenvan landbouwkundige proef'veld'technieken.Daarom zijnde
meestetermenontleend aande landbouwpraktijk.Hetisvoorde
beginnende studenteenvoordeeldatabstractebegrippen daardoor
metbekendetermenworden aangeduid,hoeweldietermennietaltijd
inhun letterlijke betekenisworden genomen.Eengroepjevarkens
wordt dan somseen 'veldje'genoemd.Het isnamelijk nietvan
belangdatvarkensvandiversegroepjesvoortdurend doorelkaar
lopen,indienmendaarmeerekening houdt indeproefopzet en inde
uitvoering vandeproef.Verschillende groepjesvarkens kanmendan
tochalsveldjes (dienietkunnenverplaatsen) zien.Daarmee isde
proefopzet veeloverzichtelijkergeworden.
Ondanks het feitdatdetermenvaakduidelijk lijken,ishetgoed
omerineen lijstvanbegrippen nadrukkelijk definities vante
geven.Daarmeewordtverwarringvermeden.Erisgekozenvoorhet
gebruikvan zoveelmogelijk nederlandse termen.Daarvan zijner
enkele indeloopvanvele jarenindepraktijkontstaanen
praktisch zeerbruikbaargebleken.Enerzijds isde duidelijkheid
daarmee zogrootmogelijk.Anderzijds zijndevaak gebruikte
engelsetermen nieteenduidig; zekunnendaardoor totverwarring
vanbegrippen leiden.Bijpassendeengelsetermenvindtmenin
AANHANGSELC.
Voorts isgekozenvooreenminimumaanrekenen.Dezevoorkeurvoor
weinigof geenrekenendientomdeaandachtvooralterichtenop
hetnadenken overoorzaakengevolg.Daaruitvolgtvanzelfwelk
rekenwerk nodig isenwordtdanookdeaansluiting behouden,dieer
tussendenkenenrekenenmoetzijn.
DEOMSCHRIJVINGVANBELANGRIJKE BEGRIPPEN
Alvorensdetebestuderen stoftebehandelen,wordtdeomschrijving
gegevenvandebelangrijkste begrippen,dieinditboekworden
gebruikt.Datdientomeenduidigheid tebereikenenombegripsverwarring tevoorkomen.Metbehulpvanenkele figurenentabellen
wordendebegrippenomschreven tenopzichtevanveldomstandigheden,
omdatdetermenaan zulkeomstandigheden zijnontleend.
InAANHANGSEL C zijnengelsevertalingen vaneenaantal begrippen
gegeven.
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FIGUURi.EenvoorbeeldvandeinrichtingvaneenPROEFVELD.
a.DePROEF,verdeeldoverenkelestroken.
b.DePADEN.
c.DeBESCHERMSTROKEN.
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FIGUUR i i . Een voorbeeld van een p l a t t e grond van een PROEF met 4 BLOKKEN, i e d e r
v e r d e e l d i n 5 VELDJES. Soms i s e r een onderverdeling van de b l o k ken i n SUBBLOKKEN; dan z i j n de subblokken i e d e r v e r d e e l d i n v e l d j e s .

BESCHERMPOT (ziefiguuri)
Eenpot,dieaandebuitenkantvaneenpotproef (ofeengedeelte
vaneenpotproef)staat.Beschermpottendienenominvloedente
voorkomen,dienietbijhetmilieuvandeproefpottenhoren.
Beschermpotten hebbenineenpotproef dezelfde functieals
BESCHERMSTROKEN ineenVELDPROEF.

XI

FIGUUR i i i . Een v o o r b e e l d van e e n VELDJE met d a a r i n a a n g e g e v e n h e t NETTOVELDJE
en de RAND. T e r o n d e r s c h e i d i n g van h e t n e t t o v e l d j e noemt men h e t
g e h e l e v e l d j e w e l BRUTOVELDJE.

BESCHERMSTROOK (zie figuur i )
De buitenkant van een proefveld en de stroken binnen het proefveld
aan weerszijden van paden. Het gewas, dat op een beschermstrook
s t a a t , p l a a t s t de proef binnen z i j n m i l i e u .
BLOK (ziefiguur ii)
EengroepVELDJES (ofpotten),dieruimtelijk,of indetijd,bij
elkaarbehoren.Meestal komenalleOBJECTENéénmaal ineenblok
voor,somsmeerdanéénmaal,maardanwel iniederblokevenvaak.
Eenblokkanverdeeld zijninSUBBLOKKEN.
BRUTOVELDJE (ziefiguuriii)
HetgeheelvanNETTOVELDJE enRAND.DeOBJECTENworden altijd
gerealiseerd ophetbrutoveldje.
EIGENSCHAP (=kenmerk)
Hetsoortmetingofbepaling,dataaneenOBJECTwordtverricht.
Opbrengst,gehalte,aantalvan iets,lengte,oppervlak,enz.
FACTOR (vanonderzoek) (zietabellen ienii)
HetgeenmenonderzoektdoorerOBJECTENmeetebehandelenen
waarvanmenverwacht,dathetinvloed opeenEIGENSCHAP kanhebben.
Voorbeelden:rassen,bemestingen,lichtintensiteiten,bestrijdingsmiddelen,vochtvoorzieningen,enz.
INTERACTIE
Het feit,datdeinvloedvandeéneFACTORopeenEIGENSCHAPwordt
gewijzigd doordeinvloedvaneenanderefactor.
LOTING
Eenreeksvanngetallen,waarvandevolgordeopeengelotewijze
verkregen isenwaarin allegehelegetallenvan 1totenmetn
éénmaalvoorkomen.Doorhetgebruikvanéén lotingofvanenkele
lotingenwordtaan iederVELDJE inhetSCHEMAeenPARALLELvaneen
OBJECTtoegewezen.
NETTOVELDJE (ziefiguur iii)
HetdeelvanhetgeheleVELDJE,datmenvoorwaarneming en/of
beoordeling vaneenOBJECTgebruikt.
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OBJECT (=onderzoekobject) (zietabellen ienii)
EengroepVELDJES (potten),diedezelfdebehandeling ondergaan.
Zo'nbehandeling isvaakeencombinatievanVARIANTEN.Maaralser
slechtséénFACTOR is,dan ishethetzelfdealseenVARIANTvandie
FACTOR.
PARALLEL (zietabellen ienii)
DerealisatievaneenOBJECTopéénVELDJE (pot).
Opmerking:Alsalleobjectenevenveelparallellen hebben,kanmen
zeggen,datdeproef zo'naantalparallellen heeft.Een 'parallel
vaneenproef'isdandeverzameling vanobjectenwaar iederobject
juistéénmaalinvoorkomt.
PAD (ziefiguur i)
Eendeelvaneenproefterrein,datbestemd isomerovertelopen
voorhetdoenvanwaarnemingen,voorverzorging enomermetwerktuigenopterijdenentewenden.Bijvoorkeur staater hetzelfde
gewasopalsophetgeheleproefterrein,maar soms kaneropeen
padgeengewasstaan.
PROEF (ziefiguren ieniientabellen ienii)
Hetuitvoerenvaneenvergelijking vantweeofmeerOBJECTEN door
middelvanhet latengroeienofbewarenvanplanten(delen)op
VELDJESof inpotten,bakkenendergelijke.Ook:gedeeltenvaneen
terreinofklimaatruimtewaar zo'nvergelijkingwordt uitgevoerd.
PROEFPLEK
Eenterreinwaaropeengedeeltevaneen ineengebied verspreid
liggende PROEFwordtuitgevoerd.Vaakbestaateenproefplekuit
slechtséénVELDJE.
PROEFVELD (ziefiguuri)
EenterreinwaaropeencompletePROEFwordt uitgevoerd.
RAND (ziefiguur iii)
HetdeelvaneenVELDJE,datrondom langsdebuitenkant vanhet
veldje ligt.ErstaathetzelfdegewasopalsophetNETTOVELDJE.
Derand krijgttezamenmethetnettoveldjedezelfdeencomplete
objectbehandeling.
SUBBLOK (ziefiguur ii)
EengedeeltevaneenBLOK,datVELDJES (potten)bevat,die
gezamenlijk onderscheiden kunnenwordentenopzichtevaneenander
subblok;terwijltegelijkertijd deOBJECTENvan zo'nsubblokeen
groepvormen,dieonderscheiden kanwordenvaneengroepobjecten
vaneenander subblok.Dezeonderverdelingvaneenbloktreedt lang
nietaltijdop. (Somszijndeobjectenopeenkunstmatige -nietin
ditboektoetelichten-wijze ingroepen ingedeeld.)
SCHEMA
Destructuur,waarmeedeplaatsing inruimteoftijdvanVELDJES
(potten)onderling entenopzichtevandeFACTORENvanonderzoek
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globaalwordtvastgelegd. (Degedetailleerde plaatsingvande
PARALLELLEN vandeOBJECTEN binnenhetschemawordtdooreenLOTING
vastgelegd.)
VARIANT (zietabellen ienii)
Derealisatievaneenbehandeling inverbandmetéénFACTORvan
onderzoek.Eenvariantkanookhetkiezenvaneengewas,ras,
methodeofmiddelaanduiden.Voorbeelden:eenras,eenbemestingsgift,eenvochtspanning,eenmiddel,een lichtintensiteit,enz.
ZieookOBJECT.
VELDJE (ziefiguuriienfiguuriii)
Dekleinsteeenheid,waarineenPROEFruimtelijkof indetijdkan
wordenverdeeld.Voorbeelden:eenstukjeveld,eenpotofbak
(gewoonlijk één), eendier (somseengroepjedieren),eentijdstip,
eentijdsbestek,enz.

TABELi.EenopsommingvanalleVELDJES ofpotten
vaneenPROEFmetéénFACTOR,Stikstof bemesting,
(met5VARIANTEN)in4-voud.
Dit is:5N-giften (inkg/ha)in4PARALLELLEN).
factor
varianten

N-bemesting
60N
80N
100 N

objecten

60N

80N

parallel1
parallel2
parallel3
parallel4

60N
60N
60N
60N

80N
80N
80N
80N

120 N

130 N

100 N

120 N

130 N

100
100
100
100

120
120
120
120

130
130
130
130

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N

TABELii.EenopsommingvanalleVELDJESofpotten
vaneenPROEFmet 2FACTOREN,Stikstof bemesting enRassen,
(metrespectievelijk 3en2VARIANTEN)in3-voud.Ditis:
3N-giften (inkg/ha)en2rassen=6OBJECTEN,in 3PARALLELLEN.
factor
varianten

N-bemesting
60N

100N

factor
varianten

Rassen
rasA rasB

rasA

objecten

60N,A 60N,B 100N,A 100N,B 130N,A 130N,B

parallel 1
parallel 2
parallel 3

130N

rasB

rasA

rasB

60N,A 60N,B 100N,A 100N,B 130N,A 130N,B
60N,A 60N,B 100N,A 100N,B 130N,A 130N,B
60N,A 60N,B 100N,A 100N,B 130N,A 130N,B

1.DEMOTIVERING VOOREEN PROEFTECHNISCHE VOORBEREIDING
1.1.Aardvande resultaten
Eenvandemeestopvallendeeigenschappenvaneenproef is,datde
waargenomen resultaten nietalleenafhangenvandeobjectenmaar
ook -en zelfs insterkemate -vaneenveelheid van omstandigheden
diemennietindehandheeft.
Voorbeeldenvan zulkeomstandigheden opeenveldzijn:
- hetklimaat,
- deweersomstandigheden ineenbepaald jaar,
- hetmicroklimaat,
- de bemestingstoestand,
- de grondsamenstelling,
- de grondwaterstand,
- hetbodemprofiel,
- plaatselijke,kleinschaligeverschillen invruchtbaarheid,
- onregelmatigheden inzaaizaad,inpootgoed,inbehandeling van
hetgewas,e.d.
-enz.
Voorbeelden ervan ineenplantenkas ofeenklimaatkamer zijn:
- degrondsoort,
- deeigenschappen vandeklimaatbesturing,
- deventilatiewind,
- deschaduwvannaburigegebouwen ineenplantenkas,
- deeenzijdige afkoeling vaneenplantenkas bijwind,
- eenverticaal temperatuurverloopbijweinig ventilatiewind,
-deabsorptievan lichtdoordewandenvaneenklimaatkamer,
- deweerkaatsing vanlichtdoordewandenvaneenklimaatkamer,
- plaatselijkekleinschaligeverschillen tengevolgevan schaduwvan
eendakspant,
- turbulentie rondeenspantofeenaanwezig apparaat,daardoordan
weervariabiliteit intemperatuur,inwindsterkte,in
luchtvochtigheid endanook inverdampingvandeplanten,
-enz.
1.2.Soortenvan omstandigheden
Eendeelvanaldezeomstandigheden zalvooreenproef als geheel
hetzelfde zijn,zoalsklimaat,ventilatiewind,enz.Erkaneennaam
aangegevenworden:
Hetmilieuwaarindeproef genomenwordt.
Demeerkleinschaligeverschillen zullennietvoor iederdeelvan
eenproef hetzelfde zijn.Zekunnenmeteen zekere regelmaat
verlopen,maarookvanveldjetotveldje,vanpottotpotvariëren.
Zekunnenwaarneembaar zijn,maarookongemerkt optreden.Ook
hieraanwordteennaamgegeven:
Deniet-te-beheersen-omstandigheden.

Inhetalgemeen kanmen zeggen,datdeeffectenvanniet-tebeheersen-omstandigheden inkassenenklimaatruimtenveel groter
zijndanophetveld.Watdatbetreft iseenveld relatief
homogeen.
1.3.Eenwaarneming iseenmengselvan effecten
Allevoorkomendeomstandigheden,diebijeenproef optreden kunnen
zó'nchaosvaneffectenteweegbrengen,dathetonmogelijk isom
meteendeterministische gedachtengang (=elkeoorzaak heeft zijn
eigengevolg)totordening tekomen.Immersiederwaargenomen
resultaatwordtveroorzaaktdoordriecategorieënvaneffecten.
Daarbijkanaandevolgendeoptelling gedachtworden:

effect van het milieu
effect van het object
effecten van de
niet-te-beheersen-omstandigheden
+
waar te nemen effect

(=

resultaat)

Deteonderzoeken effectenvandeobjecten zijnvaakmaareenklein
onderdeelvanalleoptredendeeffecten.
Doordeproeftechnischevoorbereiding vaneenproef kanmende
chaosvaneffectenenigszinsordenen.Nog steeds zullen heteffect
vanhetmilieu enheteffectvanhetobjectnietvanelkaaronderscheidenkunnenworden.Menmoetdusaltijdblijven zien,dateen
proef plaatsvindtbinneneenmilieu.Maarde lawinevan effecten
vandeniet-te-beheersen-omstandigheden kandooreenproeftechnischevoorbereiding ordelijkonderscheidenwordenvanhet
objecteffect ineenbepaaldmilieu.Daarvoor isdanbijde
verwerkingvandeproefresultatenweleen statistische analyse
nodig.Diekanalleenachterwege blijvenbij 'knaleffecten'.Zois
hetbijvoorbeeld voorelkewaarnemerduidelijk,dat fietsen sneller
gaatdan lopen.Eriszelfsgeenproef nodigomditknaleffectte
onderzoeken.Destatistische gedachtengang houdtonderanderein,
datdeeffectenvandeniet-te-beheersen-omstandigheden aankansen
onderhevig zijn.Datgaatnietvanzelf,datmoetmenindeproeftechnischevoorbereiding realiseren.
Elkebeschouwing ofberekening heefttemakenmetdezeveelzijdige
aardvanderesultaten.Ookdeeenvoudige berekeningvangemiddelden.Alleenbijknaleffecten vandeobjecten isergeenprobleem
metdeverklaring.
1.4.Hetbeoogde doelvan eenproeftechnische voorbereiding
Menkanbijdeverwerking vanproefresultateneen statistische
gedachtengang gebruiken,wanneerdaaraaneen proeftechnische
voorbereidingvandeproefvooraf gaat. (Hetberekenenvaneen
gemiddelde iseeneenvoudig voorbeeld vaneen statistische
gedachtengang.)Devieraspecten,waaraandie proeftechnische

voorbereidingmoetvoldoen,worden inhetvolgendebeknopt toegelicht. Inhetverloopvanditboekwordtdaarvoortdurend naar
verwezen.
1.4.1.Hetnivellerenvanongewenste effecten
Eriseengoedenivellering nodigvandegevolgenvandeniet-tebeheersen-omstandigheden,onderanderetenbehoevevaneen zinvolle
berekening vangemiddelden.Eengoed gekozen schemavan
rangschikkingen vanveldjesofpotten ishetbelangrijkstemiddel
omzo'ngoedenivellering tebereiken.Maarookhetvermijdenvan
onregelmatigheden draagtaandienivellering bij.Datkunnen zowel
plaatselijk aanwezigeonregelmatigheden zijn, (bijvoorbeeld een
kleineplekmet kleitemiddenvanzandgrond)als onregelmatigheden
indeproefuitvoeringenverzorging (bijvoorbeeldbehandelingen
steedsopeen zelfdetijd uitvoeren).Entenslottemoeten
specifiekeveldproblemen ofpotproblemendeskundigworden
aangepakt.
1.4.2.Vanhettoeval afhankelijkmakenvanongewenste effecten
Eendeelvandeeffectenvande niet-te-beheersen-omstandigheden
kanvanhettoevalafhankelijkworden gemaaktdoorhet lotenvan
bepaalderangschikkingen inhetschema.Ditisnodigtenbehoeve
vandeberekening van zinvollegemiddelden envan zinvolle
standaardafwijkingen.Indestandaardafwijkingwordthet
bovenbedoelde deelvandeeffectenvandeniet-te-beheersenomstandighedenuitgedrukt.
1.4.3.Het schattenvanongewensteeffecten
Effectenvan systematischverlopendeofpleksgewijs voorkomende
niet-te-beheersen-omstandigheden kunnentendelegeschatwordenin
eengoedgekozen schemavanrangschikkingen vanveldjesofpotten
doormiddelvandeblokkeneneventueelookvandesubblokken.
Omdatdeblokkenensubblokkeneen systematische indeling vande
niet-te-beheersen-omstandigheden vormen,ishetopdezewijze
mogelijkomdâtgeschattedeelvandeeffectenvandeniet-tebeheersen-omstandighedenbuitenbeschouwing telatenbijde
berekening vandestandaardafwijking.
1.4.4.Doeltreffendheidtenaanzienvanhetgesteldeprobleem
Deproeftechnischevoorbereiding vindtplaatstegende achtergrond
vaneenheldergesteldprobleem.Menmoetervoor zorgenombinnen
dieprobleemstelling teblijvendooreendoordachte keuzevan
factoren,vanvariantenenvanaantalparallellen endooreenbij
dieprobleemstelling passend schemavan rangschikkingen tekiezen.
Voorbeeld: Ineenproef onderzoektmendeinvloed vaneenophet
bladtespuitenN-bemesting opplantenwaarbijrassenvoorkomenmet
'gladde'bladerenenrassenmet 'ruwe'bladeren.Menvermoedt,dat
eenplantmet 'ruwe'bladerendegespotenvloeistof beter zal

vasthoudendaneenplantmet 'gladde*bladerenendaterdaardoor
eenverschil inopnamevandeaangebodenmest zal zijn.Indeze
proef hoortgeenrasthuis,datalleen interessant isomdatde
N-behoeftezolaag is.Datiseenanderonderwerpenhet isniet
doeltreffend omdietweeonderwerpen temengen inéénproef.
1.5.Hetbeoordelen vanproefresultaten
Proefresultatenwordenbeoordeeldmetbehulpvangemiddelden enhun
variabiliteit.Heteffectvandeobjectendruktmenuit inde
gemiddeldenendeonderlingeverschillen daarvan.Devariabiliteit
druktmenuitindestandaardafwijking vandegemiddelden.
1.5.1.Enkelestatistische begrippen
Dewiskundigedefinitiesvanstatistische begrippenvindtmen inde
waarschijnlijkheidsleer.Die zullenhiernietgegevenworden.Hier
zullendebegrippenwordentoegelicht aandehandvanhetvolgende
voorbeeld.
Wanneerdeopbrengst perm 2 gemetenmoetwordenvaneen zeergroot
perceelgerst (eenaantal ha groot), kanmeneenvoudig hetgehele
perceeloogsten.Menberekentdandeopbrengst perm 2 doorhet
totalegeoogstegewichttedelendoorhetoppervlakvanhetperceel
inm 2 .Opeeningewikkeldemanierkanmenditookuitvoerendoor
hetgeheleperceeleerstteverdelen invakjesvan 1m 2 endaarna
deopbrengstvan iedervakjetemeten.Veronderstel,daterN
vakjes zijn,metnummersvan 1totenmetN.Deopbrengst vanvakje
nummer iwordt alsx^kggenoteerd.Bijdezemaniervanwerken
wordtdeopbrengst perm 2 gevondenuitdeberekening (2x^)/N.
(Hierinbetekent 2x^:Telallegewichten X]_, X2,
x^,
xN
bijelkaarop.)
Instatistische termen isdeverzameling vanalleopbrengstenvan
vakjesvan 1m 2 vanhetperceeldepopulatie,waarvanmenzich
afvraagthoegroothetpopulatie-niveau is.Hetpopulatie-niveau,
aangeduidmetdeletter \i, wordtvolgens hetbovenstaande voorbeeld
berekenduit:
\i= (2x±)/N
Indezeformule zijnallevoorkomendeopbrengstenvandepopulatie,
allevakjesvanhetperceel,betrokken.Want ilooptvan 1toten
metNenerwordtdoorNgedeeld.
Inhetvoorbeeld zijn zeerveelvakjes (Niszeer groot). Erkomen
eengrootaantalverschillende opbrengstenvoor,want iedervakje
heeft zijneigenniet-te-beheersen-omstandigheden endaardoor zijn
eigenopbrengst.Veronderstel,datdegemetenopbrengsten globaal
tussen 45kg/m2 en 75kg/m2 liggen.Menkandaneen indelingin
gewichtsklassenmaken,waarin bijvoorbeeld:
klasse 1bevat alleopbrengsten tot45kg/m2;
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FIGUUR 1.1.De absolute frequentie-verdelingvan opbrengsten

klasse 2bevatopbrengsten vanaf 45kg/m2 tot47kg/m2;
enz.;
klasse 9bevatopbrengstenvanaf 59kg/m2 tot 61kg/m2;
enz.;
klasse 16bevatopbrengstenvanaf 73kg/m2 tot 75kg/m2;
klasse 17bevatalleopbrengstenvanaf 75kg/m2.
Inelkeklasseteltmenhetaantalopbrengsten.Een indeling vande
opbrengsten inklassen,waarbijvanelkeklassehetaantal
opbrengstenwordtvermeld,heeteenfrequentie-verdeling..Infiguur
1.1.staat langsdeX-asdeklassenindeling en langsdeY-as staan
deaantallen.Defiguurgeeftdaarmeeeenbeeldvandefrequentieverdelingvandeopbrengsten vanhetperceelgerst.Indeze
frequentie-verdeling ishettotaalaantalgewichtenNen inde
figuur ishetoppervlaktussendegetrapte lijnendeX-as dan
Noppervlakte-eenheden vandefiguur.
De frequentie-verdelinginfiguur 1.1.iseenabsolute frequentieverdeling,omdatdewerkelijke aantallengebruikt zijn.Menkande
frequentieook relatief uitdrukkendoorNtevervangendoor 1(of
door 100%)endandeaantallenperklasse alseen fractieopte
geven (ofeen % ) . DaarmeeverandertdebetekenisvandeY-as van
'aantal'in 'relatief aantal',maarblijftdegetrapte lijnin
figuur 1.1.hetzelfde.Hetoppervlaktussendegetrapte lijnende
X-aswordt nu 1 (of 100%).
LangsdeX-as zijn infiguur 1.1.de 17klassenweergegeven.Alser
echtertweemaal zoveelklassenwarengekozen enalsdieklassen
tegelijkertijd slechts half zobreedwarenafgebeeld,danwaserin
figuur 1.1.maarweinigveranderd.Degetrapte lijnhadmeeren
tegelijk smalleretrappen gehad,maardeglobalevormervanwas
nauwelijks gewijzigd.Alser 100maal zoveel klassenwaren gekozen
enalsdieklassentegelijk 100maal zosmalwaren afgebeeld,dan
waserinfiguur 1.1.nogsteedsmaarweinigveranderd.Wel zouden

detrapjes praktisch onzichtbaar zijn,maardeglobalevormervan
wasnogsteedsbehouden.Ditisweergegeven infiguur 1.2.De
uiterstekonsekwentievan zulkeveranderingentreedtop ineen
frequentie-verdeling,waarinoneindigveelklassenvoorkomen,die
iederoneindig smalzijn.Zo'nrelatieve frequentie-verdeling kan
achterafwordenopgevat alseenkansverdeling.Wantalsmeneen
willekeurig vakjeuithetperceelbeschouwt,kan inzo'nkansverdelingwordenafgelezen hoegrootdekans is,dathetvakjeeen
opbrengst heeftgroterdaneenvoorafvastgesteldewaarde.
Hetzelfdegeldtuiteraard voorkleiner
Relatievefrequentie/kans
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FIGUUR 1.2.De relatieve frequentie-verdeling vanopbrengsten,die ook als
kansverdeling beschouwd kanworden

Bijhetaflezenvaneenkansmaaktmenergebruikvan,dathet
oppervlaktussendekromme lijnendeX-as gelijk isaan 1(of
100%). Doorhetgearceerdedeelvandatoppervlak infiguur 1.2.
wordtbijvoorbeeld aangegeven hoegrootdekans is,datmeneen
opbrengstvan 68kgofmeervindtopeenaselect gekozenvakjevan
hetperceel gerst.Indienmenbeweert,dateenopbrengstvan 68
kg/m2 ofmeernietkanvoorkomen,heeftdezebewering een
onbetrouwbaarheid tergroottevanhetgearceerde deelvandeze
kansfiguur.Deonbetrouwbaarheid vaneenbeweringwordt aangeduid
metde letteraenuitgedrukt tenopzichtevan 1of inprocenten.
Eenverderetoelichting hieropvindtmen in statistische
handboeken.
Eenkansverdeling kan intabelvormof ingrafiekvormworden
weergegeven.Eenkansverdeling ingrafiekvorm, zoals figuur 1.2.,
wordt inhetvolgende aangeduid alseenkansfiguur.
1.5.1.1.Normale kansverdeling; stochastische eigenschap
Deinfiguur 1.2.weergegeven kansverdeling iseen zogenaamde
normale kansverdeling.Veelverschijnselen,diedeeluitmakenvan
deniet-te-beheersen-omstandigheden, veroorzaken op zichzelf

effecten,dieeennormalekansverdeling hebben.Maaronderde
niet-te-beheersen-omstandigheden komenookverschijnselen voor,die
geheel anderekansverdelingen vanhuneffectenveroorzaken. Inde
waarschijnlijkheidsleerwordtaangetoond,dathet gezamenlijk
optredenvan zeeruiteenlopendeverschijnselen,met zeeruiteenlopendekansverdelingen vanhuneffecten,inhuntotalebeeldtoch
denormalekansverdelingopleveren.Datishetgevalbijdeniette-beheersen-omstandigheden; zeveroorzaken inhuntotalebeeld
effecten,dienormaalverdeeld zijn.Opbrengsten envele andere
waarnemingen inhet landbouwkundig enbiologisch onderzoek zijn
daarom normaalverdeeld.
Eeneigenschap,waareenkansverdeling bijhoort (zoalsde
opbrengstvangerstpervakje),noemtmeneen stochastische
eigenschap.Ditwordt inhetvervolg aangegevenmeteen streepje
onderde letterwaarmeedieeigenschapwordtaangeduid (indit
geval:x^,X2'
*N>
i-i'
Ineenkansfiguurwordtdoordevormvandefiguuruitgedrukt hoe
grootdekans is,daterwaarnemingenvoorkomen,dieafwijkenvan
hetpopulatie-niveau.Dekansfiguurvandenormaleverdeling is
symmetrisch,datwil zeggen:dekans,datmeneen relatief grote
waarnemingvindt,ishetzelfdealsdekans,datmeneenrelatief
kleinewaarneming vindt,dieevenvervanhet populatie-niveau
afwijkt.Degroottevan zulkeafwijkingenwordt uitgedrukt inde
kans

FIGUUR 1.3. Denormale kansverdeling

standaardafwijking, aangeduid also(x),dieopdevolgendewijze
wordtberekend:
o(x)=•/(2xi-(x)2/N)
(Hierinbetekent 2(X£-(x)2:Berekenvoor iedervakje (X£-|x)2entel
deberekende getallenbijelkaarop.)Ookindeze formule zijnalle
voorkomende opbrengstenvandepopulatie,allevakjesvanhet
perceel,betrokken.Wantooknu looptivan 1totenmetNenwordt
doorNgedeeld.Infiguur 1.3.isdekansverdelingweergegevenvan
waarnemingen,dienormaalverdeeld zijn.Deopbrengsten perm 2 van
hetperceelgerstvanhetvoorbeeldvan 1.5.1.hebben zo'nnormale
kansverdeling.Globaalkanmendaarvan zeggen,dat:
70%vandewaarnemingen ligttussen \n-l*oen \i + l*a
95%vandewaarnemingen ligttussen(i-2*aen \i+2*o
99%vandewaarnemingen ligttussen \i-3*aen \i+ 3*o.
Danblijfterdusnog 1%over,dienogverder afwijkenvanhet
populatie-niveau. Infiguur 1.3.isdatgedeeltevandekromme lijn
weggelaten.Alsdepopulatieoneindigveelvakjes bevat,isde
maximale afwijking inprincipeookoneindiggroot.
1.5.1.2.Representatieve steekproevenen schattingen
Hetisminderwerkendaaromaantrekkelijk omnietallevakjesvan
hetgeheleperceel (ditisdegehelepopulatie)teoogsten.Met
anderewoorden:omslechts nvandeNvakjes teoogsten.In
statistischetermen noemtmendehiervoortekiezenvakjesde
steekproeven, diemenuitdepopulatieneemt.Diekeuzewilmenzó
uitvoeren,datieder,zowelalsallengezamenlijk, representatief
zijnvoordegehelepopulatie.Ditwordt gerealiseerd doorte
eisen,datdekansomalssteekproefmeetedoenvoor iedervakje
evengroot isendatdekansommeetedoenvooreenbepaald vakje
onafhankelijkisvanhetwelofnietmeedoenvaneenandervakje.
Hetnemenvansteekproeven isnietalleen aantrekkelijk vanwegede
werkbesparing.Hetisvaakdeenigemanieromdepopulatie te
bestuderen.Wantmeestal ishetonmogelijk omdegehele populatie
tegebruikenof zelfstekennen.Hetnemenvan steekproeven,die
representatief zijnvoordepopulatie (dusaselect gekozenen
onafhankelijkvanelkaar gekozen),isdandeenigemogelijkheid om
onderzoektedoen.Maaropdiewijze kanmennochhetpopulatieniveaun,nochdestandaardafwijkingo(x)bepalen.Menkrijgter
alleen schattingen vanenwel:inplaatsvan \xverkrijgtmenxen
inplaatsvano(x)verkrijgtmenS(x).Informule:
schattingvan pi
=x
=2(x^)/n
schattingvano(x)=S(x)=V(2(Xi~x)2/(n-1))
Daarin looptivan 1totenmet n (hetaantal steekproeven waaruit
hetgemiddelde isberekend).Hetaantalnmagnietalteklein
zijn,maarmoetminstens 12à 15zijn.Bijdeschatting van [i (=de
berekeningvanx)doennsteekproevenmee;datvindtmen inde
formulevoorxvolledig terug.Bijdeschattingvano(x) (=de

berekening vanS(x))doenweliswaar allensteekproevenmee,maar
datvindtmen inde formule alleenterug in2(Xi~x) 2 . Dedeelfactor
isnietn,maar (n-1),omdatindeformulexstaat indeplaatsvan
\i. (Ditwordtpas in4.1.3. nader toegelicht.)
1.5.1.3.Gemiddelden enhunvariabiliteit
Iedergemiddeldebehoortbijeengroep niet-te-beheersen-omstandighedenvaneenaantalplekken gezamenlijk.Uiteenpopulatievan
deenkelewaarnemingen ontstaatalshetwareeenpopulatievan
gemiddelden doortelkens hetgemiddeldevan nenkele waarnemingen
(aselectenonafhankelijkgekozen)alseennieuwewaarneming opte
vatten.Gemiddelden zijneveneenswaarnemingen,waarbijeen
kansverdeling behoort;zezijndus stochastisch.
Indieneenpopulatievandeenkelewaarnemingen een normale
kansverdeling heeftmetpopulatie-niveau nen standaardafwijking
o(x), danheefteenpopulatievangemiddelden daaruiteveneenseen
normale kansverdeling metpopulatie-niveau \i, maarmetstandaardafwijking o(x). Destandaardafwijking o(x)kanafgeleidwordenuit
o(x)enn. Informule:
o(x)=o(x)/V(n)
Doordeze formule ishetduidelijk,datmenterechtmeerwaarde
hechtaaneengemiddelde,datuitveelenkelewaarnemingen is
samengesteld,danaaneengemiddelde,datuitweinig enkele
waarnemingen issamengesteld. Immers o(x), devariabiliteit vaneen
gemiddelde,iskleiner naarmatengroter is.Indienmennietmetde
gehelepopulatiewerkt,maarmet steekproeven,kanooko(x)niet
bepaaldworden.Wel kanmendandeschatting ervoor S(x)berekenen
uitS(x)enn:
S(x)=S(x)/V(n)
1.5.2.Toepassing vangemiddelde en standaardafwijking
Hetiseenonvolledigewerkwijze omdewaarnemingen uiteenreeks
steekproeven alleentekarakteriserenmetx.Eenvoorbeeld kandit
verhelderen.
Neemaan,dat steekproeven uitpopulatieAdevolgende waarnemingen
opleveren:
60, 58,57,61,63,60,61,62en58.
Dan isx A =60.
Neemverder aan,dat steekproeven uitpopulatieBdevolgende
waarnemingen opleveren:
60,0,59,8,59,7,60,1,60,3,60,0,60,1,60,2en59,8.
Ookhierisx B =60.
Degemiddelden zijngelijk,maardereeksenwaarnemingen zijnerg
verschillend. DeS(x)vanpopulatieA =2,maardeS(x)van
populatie B=0,2.
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DewaarnemingenuitpopulatieAhebbeneengrotere variabiliteit
dandieuitpopulatieB.Destandaardafwijking is,zoalsreeds
eerdergezegd,eenmaatvoordevariabiliteitenhetisdanook
nietverwonderlijk,datdeS(x)vanpopulatieAgroterisdande
S(x)vanpopulatieB.Omdebeidereeksentekarakteriseren,ishet
noodzakelijkomnaastdegemiddeldenookdestandaardafwijkingente
gebruiken.
Uit een groep enkele waarnemingen, die verkregen zijn uit
n aselecte en onafhankelijke
steekproeven
uit één populatie,
kan
men toegerust met de kennis van 1.5.1. het volgende
berekenen:
x= het gemiddelde van n enkele waarnemingen als schatting
van
het populatie-niveau
\i van de populatie van zulke
enkele
waarnemingen
S(x) = de standaardafwijking
van de enkele waarnemingen als
schatting
van de standaardafwijking
o(x) van de populatie
van zulke enkele waarnemingen
S(x) = de standaardafwijking
van de gemiddelden van n waarnemingen
als schatting
van de standaardafwijking
a(x) van de
populatie
van zulke
gemiddelden
Vervolgens kan men met x en S(x) een kansfiguur tekenen (zie
1.5.1.
en figuur 1.2.), die bij benadering geldt voor de populatie
van de
enkele waarnemingen, waaruit de n steekproeven
zijn genomen.
En ook met x en S(x) kan men een kansfiguur tekenen, maar die
geldt bij benadering voor de populatie van de gemiddelden van
n waarnemingen.
Het zijnbenaderingen,omdatmenmetschattingenwerktinplaats
vanmetdepopulatiewaarden zelf.Zekunnenslecht zijn,zonder
datmenhetmerkt,maarhetzijnweldebestebenaderingen,diemen
uitwaarnemingenkanverkijgen.
Naarmatengroterwordtisdebenadering beter,want naarmate
nmeer lijktopN (hettotaalaantaleenhedenvandepopulatie),
vervaagthetverschiltussen schattingenwerkelijkheid.Neemtmen
uithetperceel gerstvanhetvoorbeeld in1.5.1.bijvoorbeeld 2000
representatieve steekproeven,dankanmenbijna zeggen,datuen
o(x)zelfbepaaldworden.Datblijktookuitdeberekeningvan
S(x),wanthetverschil tussennenn-1 (resp.2000en1999)isdan
verwaarloosbaar klein.
Zoalsreedseerderisopgemerkt,sluiteneenkansfiguurendeX-as
altijdeenoppervlak 1in.Daarom lijkendebeidekansfigurenvan
figuur 1.4.welopelkaar,maarzehebbentochnietdezelfde
afmetingen.WantdeS(x)iseenfactor VnmaalzokleinalsS(x)en
daaromisdekansfiguurvangemiddeldeneenfactorVnmaalzosmal,
maardanook Vnmaalzohoogalsdekansfiguurvandeenkele
waarnemingen.Infiguur 1.4.isn=9endaaromisdekansfiguur
vangemiddelden 3maalzosmalendanook3maalzohoogalsde
kansfiguurvandeenkelewaarnemingen.
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kans

80
Opbrengstinkg
FIGUUR 1.4.Twee normale kansverdelingen. De kansfiguur van de enkele
waarnemingen ende kansfiguur van de gemiddelden,van telkens 9van
zulke enkele waarnemingen

1.5.3.Hetvergelijkenvangemiddelden inééntekening
Als resultaatvanproevenverkrijgtmenvaakeenaantalgemiddelden.Opgrondvandegemiddelden endeonderlingeverschillen trekt
menconclusies endoetmenvoorspellingen.HetisdaarbijnoodzakelijkomdeS(x)vandezegemiddelden tekennen.Evenals bijde
populatiesAenBvan 1.5.2.,vergelijktmennietgewoontwee
enkelvoudige resultaten,maartweereeksen resultaten,die ieder
dooreengemiddelde endevariabiliteit daarvan vertegenwoordigd
worden.Daarnaastmoetmenblijvenbedenken,datdevoorhanden
zijndegemiddelden enstandaardafwijkingen slechts schattingen zijn
vandeonbekende populatiewaardenendaardus inprincipevan
afwijken.Maaralsmennietteweinigenrepresentatieve steekproeven heeftgenomen,heeftmenookrepresentatieve schattingen.
Men kanopeen zeereenvoudigewijzeeenverantwoorde vergelijking
vanreeksenwaarnemingenmakendoorbijelkereekseenkansfiguur
vangemiddelden tetekenen (Ziefiguur 1.4.) endezekansfiguren te
vergelijken.Dezewerkwijze isnietontleend aaneen gedachtengang,
diehoortbijenigebestaande statistische toets.Voordestatistischetoetsen iseen ingewikkelderwerkwijze nodig,diebijeen
iets andere gedachtengang hoort.Deaanbevolenwerkwijze leidtdan
ook niettoteenuitspraakover (on)betrouwbaarheid,dieineen
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getalmaat kanwordenweergegeven.Hetgaathieromeenwerkwijze,
waarbijmeneenstatistische gedachtengang gebruikt,dieoverzien
kanwordendooreenstatistisch ongeschooldelezer.
Metbehulpvandegenoemdetekeningen kanmenconclusiestrekken,
waarindeinlichtingen,diedooralleuitkomstenworden
bijgedragen,grotendeels zijngebruikt.Menkanopdezemanier
conclusies trekken zonderrekenwerkteverrichten.Daarombegrijpt
menbijdezewerkwijzedeconclusiesvaakbeter.Dewerkwijze leidt
toteengoedbegripvanstatistische toetsen,diemendante zijner
tijdmeerbewust kantoepassen.
Uitdetekeningen zalhetduidelijk zijn,datdeconclusies
scherperwordennaarmateS(x)kleiner is.Indevolgende twee
voorbeeldenwordtdewerkwijzetoegelicht.
Voorbeeld 1.
Opeenproefveld zijndrieaardappelrassen verbouwd:
derassenA,BenC.
Ineenstatistische analyse zijnvervolgens bepaald:
degemiddeldeopbrengsten:
x A =221kg/are
x B =253kg/are
x c =264kg/are
endestandaardafwijking vandeenkelewaarnemingen:
S(x)= 18kg/are.
Meestal neemtmen aan,datverschillende objecten opéénproefveld
dezelfdeo(x)hebben,omdat zemet soortgelijke niet-te-beheersenkans

J

253
FIGUUR 1.5. Devergelijking van opbrengsten van drie rassen

I
300
kg/are
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o m s t a n d i g h e d e n t e m a k e n h e b b e n . E r is dusm a a r é é n schatting S ( x )
voor d e drie r a s s e n . H e t proefveld heeft 8 p a r a l l e l l e n ; ieder
gemiddelde is berekend uit 8 u i t k o m s t e n . UitS ( x )= 18 kg/are
berekentm e n :
S(x) = 18/V8 = 6,4 k g / a r e .
In figuur 1.5. zijn o p grond v a n bovenstaande p r o e f r e s u l t a t e n drie
kansfiguren v a n gemiddelden getekend; é é nvoor iederr a s .
In d e z e figuur is duidelijk t e z i e n , d a trasA e e n andere
(gemiddelde) opbrengst geeft d a nde rassen B e nC . D e k a n s f i g u r e n
van d e rassen A en B overlappen elkaar m a a r v o o r e e n klein d e e l ; de
kansfiguren v a nd e rassen A en C overlappen elkaar niet (althans
niet nu d e staarten v a nde kansfiguren zijn w e g g e l a t e n ) . R a sC
heeft in d e z e proef e e nw a t hogere gemiddelde o p b r e n g s t d a nrasB ,
m a a r d e kansfiguren v a n deze beide rassen o v e r l a p p e n elkaar voor
een tamelijk groot deel en dus is het niet z o ,d a trasC altijd een
hogere o p b r e n g s t zal hebben d a nrasB.
Indien d e proef m e t m e e r parallellen zou zijn uitgevoerd, d a nzou
figuur 1.5.in enkele opzichten v e r a n d e r e n . T e n eerste zouden de
gemiddelden zelf anders zijn g e w o r d e n , omdat hetd a n andere
schattingen zouden zijn v a nd e populatie-niveaus v a nd e rassen A ,
B en C. T e n tweede zouS ( x )anders zijn g e w o r d e n , omdat e r andere
w a a r n e m i n g e n zijn. T e nderde zouS ( x )kleiner zijn g e w o r d e n ,
kans

J--V

302
FIGUUR 1.6. Devergelijking van opbrengsten op twee grondsoorten
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zoalsuitdeberekening ervan in 1.5.2.blijkt.De kansfiguren
wordendansmallerenhoger,maarverschuiven ietstenopzichtevan
bovengenoemd voorbeeld; iederopeenniettevoorspellenwijze.
Voorbeeld 2.
Menvergelijktvanéénrasvaneengewasdeopbrengst optwee
grondsoorten:zandenklei.Opdezandgrond zijn 13enopde
kleigrond zijn 15veldjesvanhetrasverbouwd.
Ineenstatistische analyse zijnvervolgens bepaald:
degemiddeldeopbrengsten:
x(zand)=261kg/are
x(klei)=302kg/are
endestandaardafwijkingen vandeenkelewaarnemingen:
S(x)(zand)= 19,1kg/are
S(x)(klei)=30,6kg/are.
Nuveronderstelt menniet,dato(x)voordetwee grondsoorten
hetzelfde is,omdathetonderzoek nietopéénperceel uitgevoerd
kanzijn.Erishiergeensprakevan soortgelijkeniet-tebeheersen-omstandigheden.Erwordtberekend:
S(x)(zand)=19,l/Vl3-5,3 kg/are
S(x)(klei)=30,6/Vl5-7,9kg/are.
Infiguur 1.6.zijnopgrondvanbovenstaandeproefresultatentwee
kansfigurenvangemiddelden getekend.
Defigurenoverlappenelkaar niet (althansnietnudestaartenvan
dekansfiguren zijnweggelaten)enmenkandus zeggen,dathetras
opkleimeeropbrengtdanopzand.
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1.6.Vraagstukken
Vraagstuk 1.6.1.
IneenproefwordtdeinvloedvantweechemischemiddelenAenB
onderzocht.Menverwacht,datdezebeidemiddeleneen snellere
ontwikkelingvanhetgewasgeven.Daarom zijnindeproef naast
behandeldeveldjes eengrootaantalonbehandeldeopgenomen.
Erzijn 14veldjes behandeld, 7met iedermiddel,en 14veldjes
onbehandeld.Omdesnelheid vanontwikkeling tebepalen is,naeen
vastgesteld aantaldagensindsde zaai,hetbladoppervlak van
iedereplant gemeten. (Develdjes zijn zoklein,datdituitvoerbaarwas). Deuitkomstenvandeproefzijn:
S(x)=8,9 cm2/pl
x A =86,9cm2/pi
x B =85,1cm2/pi
XQ =73,2cm2/pi.
Gevraagd:
a.Tekendekansfiguren voordemiddelenA,BenOinééntekening,
waarinudemiddelen kuntvergelijken.
b.Geef deconclusiedienaaruwmening getrokken kanworden.
Vraagstuk 1.6.2.
Vooreenonderzoek naardeopbrengstvan 4tarwerassen ineen
streek zijn6proefvelden aangelegd.
Derassen zijnA,B,CenD.Deproefvelden zijn 1,2,3,4,5en
6. Iederproefveld ligt in4-voud.Alleproefvelden zijngeoogst;
deresultaten staanintabel 1.1.
TABEL 1.1.Eenstreekonderzoekmet 4rassenop
6 proefvelden (gemiddeldeopbrengst inkg/are)
proefvelden
1
2
3
4
5
6

rasA
51
50
53
51
49
55

rasB
52
50
52
53
51
54

rasC
50
49
48
49
47
51

rasD
48
47
46
48
46
50

Uiteenanalyseeneen statistische toetsisgebleken,datmen
kanaannemen,datvooralle zesproefvelden eenzelfdestandaardafwijkingo(x)geldt.Deschatting vandiestandaardafwijking is
S(x)=2,94 kg.
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Gevraagd:
a.Berekenvoorderassendegemiddeldenoverdeproefvelden.
b.Tekenmetbehulpvandeproefresultatendekansfigurenvan
gemiddeldenvoorde4rassen inééntekening.
c.Trekuwconclusies uitditonderzoek.
Vraagstuk 1.6.3.
Ineenproef isdekiemsnelheid bijeenplantensoort gemeten.Een
deelvandeveldjes isbehandeldmetmiddelA;eendeelmetmiddel
B;eendeelmetmiddelCeneendeel isonbehandeld (behandeling
O ) . DebehandelingenA,BenC zijnin5-vouduitgevoerd,maarvan
behandeling Ozijntweemaal zoveelparallellengenomen.
Deuitkomstenvandeproefzijn:
S(x)=2,5 uur
x^=41,6uur
x B =40,4uur
x c =32,5uur
X Q =38,4uur
Gevraagd:
a.Maakééntekening,waarinudeuitkomstenvandezeproefmet
behulpvankansfigurenvangemiddelden kuntvergelijken.
b.Brenguwconclusieonderwoorden.
c.Heefthetnaaruwmening zinomééngemiddelde teberekenen,dat
representatief isvoorallebehandelingen tezamen.Envervolgens
heefthet zindatgemiddeldetevergelijkenmethet gemiddelde
vanonbehandeld.Lichtdittoe.
Vraagstuk 1.6.4.
Eenvergelijking vandeopbrengstenvaneenaardappelras optwee
grondsoorten isverrichtmetbehulpvanproefplekken.
MenheeftopgrondsoortA 16geschiktepercelenaangetroffen,
waarop hetrasvoorkomt.Opgrondsoort Bheeftmen slechts9
geschiktepercelen kunnenvinden.Opiedervandeze25percelen
heeftmeneenproefplekvan 1aregeoogst.Deresultatenvanhet
eerste jaarvanditonderzoek staanintabel 1.2.
TABEL 1.2.Vergelijking vandeopbrengsten
vaneenaardappelras optwee grondsoorten
grondsoort

A
B

aantal gemopbr
S(x)
plekken
kg/are kg/are
16
9

145
137

12
15
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Beantwoord:
a.Maakééntekening,waarinmenderesultatenvoordebeide
grondsoorten inkansfigurenvangemiddelden kanvergelijken.
b.Trekuwconclusieuitditonderzoek.
Erwordt gedacht aanherhalingvanhetonderzoek gedurendeeen
aantalopvolgende jaren.Daarbijwilmenernaarstrevenom,zo
mogelijkvoor ieder jaar,eenbetrouwbare conclusietekunnen
trekken.
Beantwoord:
c.Heefthet zinominvolgende jarenmeerpercelente zoeken?
Waaromwelofniet?
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2.RICHTLIJNENVOORDEPROEFTECHNISCHE VOORBEREIDING
2.1.Omgaanmetde richtlijnen
Zoals inhetvolgende nog zalblijken,vormendete hanteren
richtlijnen geeneenduidig systeem,maarveeleereenmengelingvan
elkaar tegensprekende aanbevelingen.Datmaakt hetomgaan ermee
nietgemakkelijk.
Het isvangrootbelangomdeteoverwegenonderwerpen ineen
bepaaldevolgordedoortelopen.Menheeftdanweinig last,datmen
eenreedsgemaakte keuzeachterafweermoet herzienenbovendien
wordtvoorkomen,datmenpuntenvergeet.Devolgorde,dieindit
boek,zowelindebehandeling vandestof alsindevraagstukken is
aangehouden,isgedurendevele jarenindepraktijk getoetst.Het
isdaarbijgebleken,dat zeldeneenkeuzemoestwordenherroepen.
Daarnaast isgebleken,dathetniet strakvolgenervanmeestal
leiddetotdubbelwerk.
DE JUISTE VOLGORDE VAN WERKEN BIJ EEN PROEFOPZET:
A. KIES FACTOREN VAN ONDERZOEK
B. KIES VARIANTEN VOOR DIE FACTOREN
EN DAARMEE OBJECTEN
C. KIES EEN AANTAL PARALLELLEN
D. LOS SPECIFIEKE VELDPROBLEMEN OF POTPROBLEMEN OP
E. KIES EEN SCHEMA
Hoemeervoorkennismenoverhetteverrichten onderzoek kanverzamelen,hoemeergerichtderichtlijnen kunnenwordentoegepast.
Een literatuurstudie kanhiervoorveel nuthebben.Het isook
nuttigom zelfeengoedekennisvanhetwerkenmeteenbepaalde
plantensoort ineenbepaaldekasofklimaatruimte optebouwen.
Daarom ishetbeteromeerstwatvrijblijvend teexperimenteren en
daarnaeenproefopzetvooreenoriënterendeproef temaken.Enpas
alsvan zó'nproef deresultatenbekend zijn,wordtovergegaan tot
eendefinitieveproefopzet,waaruiteen statistisch bewijs zou
kunnenvolgen.Helaasblijftveelonderzoek inhet oriënterende
stadiumsteken.
Diverseopmerkingen enrichtlijnen hebbenop zichzelf beschouwd een
universele geldigheid.Maardeelkaartegenwerkende belangen ende
elkaartegensprekende richtlijnenmakenhetnodigomiedereproefopzet zorgvuldig aftewegen.
Omeenwetenschappelijk verantwoorde proefopzet teverkrijgenmoet
menvoorogenhouden,datiedereproef totdoelheeftom juiste
conclusies te leverenbijeenhoge betrouwbaarheid.
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2.2.Het kiezenvan factoren
Bijdezekeuze ishetvangrootbelangomaandein 1.4.4.gestelde
doeltreffendheidtenopzichtevanhetprobleemtevoldoen.
2.2.1.Deaardvande factoren
Nietalle factorenkunnenonderalleomstandigheden onderzocht
worden.Opéénveld kunnengeengrondsoorten, luchttemperaturen,
endergelijke,als factorvanonderzoek genomenworden.Ineen
potproef kanweleen factorgrondsoorten genomenworden,maar
luchttemperaturen ookniet.Zodramendegrondsoorten opverschillendepercelenvindt,heeftmenmetverschillende proeven temaken
enalsmendeluchttemperaturen inverschillende plantenkassenof
klimaatruimtenvindt,heeftmeneveneensmetverschillende proeven
temaken.Het isonmogelijk,datpercelen alleeningrondsoortverschillen;zezullentevens inandereopzichtenverschillen.Evenmin
kunnenplantenkassen ofklimaatruimten alleen in luchttemperatuur
verschillen.Indienmen zulke factorenwilonderzoeken,heeftmen
temakenmetdeproblemenvaneenonderzoekviaeenserieproeven,
hetgeen inAANHANGSELAbesproken zalworden.
Opmerking: Indeeerstvolgendedelenvandithoofdstukworden
proevenbesproken,waarinuitsluitend factorenvoorkomen,diewel
opéénperceelof inéénplantenkas ofklimaatruimte onderzocht
kunnenworden.
2.2.2.Eén factorofmeer factorenperproef
Ineenproef kanmenéén factor,maarookmeer factoren tegelijk
onderzoeken.Wordt slechtséén factoronderzocht,dantrachtmen
alleandere factorenconstanttehouden.Ineenproef,waarinmen
tweerassenvaneengraanonderzoekt,isalleen rassende factor
vanonderzoek.Menwildaarbijonderanderede factor zaaizaadhoeveelheid vandezebeiderassengelijk houden.Maardatis
slechts schijnbaarmogelijk,wantneemtmendegewichten aanzaad
gelijk,dan ishetaantal kiemkrachtige korrelsverschillend;en
omgekeerd. Indienmenduséén factorwilonderzoeken,zalmenzich
erweldegelijk rekenschapvanmoeten geven inwelkopzichter
sprakeisvanhetconstant zijnvanandere factoren.Indienhetde
bedoeling isdebeide rassenteonderzoeken tenaanzienvanhun
opbrengst,dankanhet zinhebbenomeen zelfdegewicht aan
zaaizaad tegebruiken.Wilmenderassenechter onderzoeken ten
aanzienvanuitstoeling,danheefthet zinomeen gelijk aantal
kiemkrachtige korrelstezaaien.
Menkanzichechter afvragenofeenonderzoek nogwel zinheeft,
alsmenandere factorenconstanthoudt.Het isvaakhelemaal niet
interessantomdeopbrengstvantweerassenteonderzoeken onder
volkomen gelijkeomstandigheden.Meestal ishetwel interessant te
onderzoekenwatelkderrassenopbrengtondervooriedervandie
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rassengunstigeomstandigheden.Ditisalleenmogelijk ineen
proef,waarinverschillende factoren zijnopgenomen.
2.2.3. Interactie
Eenproef,waarinmenmeerdanéénfactoronderzoekt,geeftmeer
inlichtingen daneen stelproeven,waarinmende factoren ieder
apartonderzoekt.Wordenertwee factorenvanonderzoek tezamenin
éénproef opgenomen,dannoemtmendateentwee-factoren proef.Een
drie-factoren proef iseenproefwaarinmendrie factorentezamen
opneemt;eenvier-factorenproef,enz.
Desoortvan inlichtingen,diemenméérkrijgt ineentwee-factoren
proef,kanwordentoegelicht doorenkelevoorbeelden,waarinzo'n
twee-factoren proefvergelekenwordtmettweeproevenvoor ieder
vandefactoren apart.Deopbrengst vaneengewaskanbijvoorbeeld
beïnvloedwordendoorkalibemesting.Daarbijkanhetvóórkomen,dat
die invloedvoorhetenerasanders isalsvoorhetandere.Eris
daneen interactievanrassenenkaligiftenvoordeopbrengstvan
datgewas. (Bijdeomschrijving vanbelangrijke begrippenvoorin
ditboek staatdeterm interactievermeld.)
Indevolgendevoorbeeldenwordenvier situatiesvergeleken,waarin
defactorrassenvoortdurend tweerassenomvatende factorK-giftenvijf kaligiften. Iederesituatiegaatovereenonderzoekvan
rasAbijeenreeksgiftenentevensoverdevergelijking vande
rassenAenB.Voordeeerste situatie laat figuur 2.1.hetresultaat zienvantweeéén-factor proeven.Defiguren 2.2.,2.3.en
2.4.horenrespectievelijk bijdetweede,derdeenvierdesituatie.
Zegeveneentelkens anderresultaatvaneentwee-factorenproef.
Detweeéén-factor proeven,waarvan figuur2.1.de resultaten
toont,leidentotdevolgendeconclusies:
Opbrengst

Opbrengst

J
K1

K2

K3 K 4 K 5

FIGUUR 2.1.Het resultaat van twee
één-factor proeven

FIGUUR 2.2.Het resultaat van één
twee-factoren proef.
Indeze proef treedt geen interactie
op; zowel het effect van de rassen
als het effect van de kaligiften is
eenvoudig.
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1.Bijdegekozenkaligift laatdeproefmetdebeide rassenzien,
datrasAmeeropbrengtdanrasB.Ditwordt inde figuur
aangeduidmetdekruisjes.
2.Bijhetgekozenras laatdeproefmetdereeksK-giften zien,
datdeopbrengst reageertopkaligiften.Ditwordtinde figuur
aangeduidmetdelijn.
Deresultatenvandezebeideproeven leidentottweeuitspraken:
-Eenuitspraakoverderassenbijde4eK-gift en
-EenuitspraakoverdekaligiftenbijrasA.
Deconclusies bijfiguur 2.2.zijn:
1.Gemiddeld overdekaligiftenbrengt rasAmeeropdanrasB.
2.Gemiddeld overderassen isereenreactieopkaligiften.
3.Dereactieopkaligiften isvoorbeiderassenhetzelfde:RasA
brengtvooriederekaligiftevenveelmeeropdanrasB.Met
anderewoordenerisgeen interactievanrassenenK-giften.
Opbrengst

KT

K2

Opbrengst

K3 K4

K5

FIGUUR 2 . 3 . Het r e s u l t a a t van één
t w e e - f a c t o r e n proef.
In deze proef t r e e d t wel i n t e r a c t i e
op; de i n t e r a c t i e van r a s s e n en
k a l i g i f t e n i s ingewikkeld.

FIGUUR 2 . 4 . Het r e s u l t a a t van één
t w e e - f a c t o r e n proef.
In deze proef t r e e d t wel i n t e r a c t i e
op; de i n t e r a c t i e van r a s s e n en
k a l i g i f t e n i s eenvoudig.

De c o n c l u s i e s b i j f i g u u r 2 . 3 . z i j n :
1. Gemiddeld o v e r de k a l i g i f t e n b r e n g t r a s A o n g e v e e r e v e n v e e l op
a l s r a s B.
2 . Gemiddeld o v e r de r a s s e n i s e r w e i n i g r e a c t i e op k a l i g i f t e n .
3 . De r e a c t i e op k a l i g i f t e n i s voor b e i d e r a s s e n v e r s c h i l l e n d , voor
sommige k a l i g i f t e n b r e n g t r a s A meer op dan r a s B, v o o r a n d e r e
m i n d e r . Met a n d e r e woorden: e r i s een d u i d e l i j k e i n t e r a c t i e van
r a s s e n en K - g i f t e n .
De
1.
2.
3.

conclusies b i j figuur 2.4. zijn:
Gemiddeld o v e r de k a l i g i f t e n b r e n g t r a s A meer op dan r a s B.
Gemiddeld o v e r de r a s s e n i s e r een r e a c t i e op k a l i g i f t e n .
De r e a c t i e op k a l i g i f t e n i s v o o r b e i d e r a s s e n v e r s c h i l l e n d voor
sommige k a l i g i f t e n b r e n g t r a s A v e e l meer op dan r a s B, voor
a n d e r e b r e n g t r a s A w e i n i g meer op dan r a s B. Met a n d e r e
woorden: e r i s een d u i d e l i j k e i n t e r a c t i e van r a s s e n en K - g i f t e n .
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Eentwee-factoren proef kanuiteraard totnogal uiteenlopende
resultaten leiden.Maarderesultaten kanmenaltijd indrie
categorieën indelen:teneersteeengemiddeldeuitspraakoverde
rassen,tentweedeeengemiddeldeuitspraakoverdekaligiftenen
tenderdeeenuitspraakoverdeinteractievandebeidefactoren.
Deresultatenvandetweeéén-factor proevengevengeenuitspraak
overeeninteractie.Bovendien isdeuitspraakoverde factor
rassenendeuitspraakoverdefactorkaligiftenminder algemeen
geldigdanbijdetwee-factoren proef.Ditgemiskannogopeen
anderewijzewordentoegelicht.Deresultatenvan figuur 2.1.zijn
niet integenspraakmetderesultatenvan figuur 2.2.,nochmetdie
van figuur 2.3.,nochmetdievan figuur2.4.Maardeonderzoeker,
diedetweeéén-factor proevenheeftgebruikt inplaatsvanéén
twee-factorenproef,weetachteraf nietofhijmetdesituatievan
figuur 2.2.,ofvan figuur 2.3.,ofvan figuur 2.4.temakenheeft.
Hijheeftalleen figuur2.1.enmeerweethijniet.
Het isduidelijk,dathetvaakvanbelang isomeenuitspraakte
doenovereenmogelijk aanwezige interactie.Daarom zalmenvaak
twee,ofdrieof nogmeer factoren ineenproef opnemen.Tochis
hetmeestal niet zinvolomeen zeergrootaantal factoren inéén
proefoptenemen,omdatsommigeinteractie-effectenvandergelijke
ingewikkelde proeven gaan lijkenopdeeffectenvandeniet-tebeheersen-omstandigheden. Hetvoertteveromhieruitvoerig opin
tegaan.

Conclusie: Indien het onderzoek van interactie(s)
moeten de daarbij betrokken factoren gezamenlijk
voorkomen.

van belang is,
in één proef

2.3.Hetkiezen vanvarianten enobjecten
Ookbijdezekeuzewordternaargestreefdomtevoldoen aande
doeltreffendheid,diein 1.4.4.gesteldis.
Een factorvanonderzoekwordt ineenproefopgenomendoorvandie
factorvariantentekiezen,diemen indeproef realiseert.Zoumen
slechtséénvariantkiezen,danwordtdaarmee infeitede factor
nietmeeronderzocht.Daniseralleeneenmilieu gekozen,waarin
eventueel andere factorenwordenonderzocht.
2.3.1.Hetkiezenvanvarianten
Inditverbandwordentweetypen factorenonderscheiden.
1.Kwalitatieve factoren,zoalsmethoden,middelenensoorten.
2.Kwantitatieve factoren,zoalshoeveelheden entijden.
Voorbeelden vankwalitatieve factoren zijn:methodenvangrondbewerking;methodenvanbemesting;soortenmeststoffen;middelen
voor zaadontsmetting;methodenvan zaaien;rassen;middelenen
methodenvooronkruid-, ziekten-eninsekten-bestrijding;oogst-
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methoden;bewaarmethoden;grondsoorten;wijzenvanverpleging;enz.
Heteffectvan zulkefactoren kanmenalleenmetstaafgrafieken
voorstellen.
Voorbeeldenvankwantitatieve factoren zijn:dieptenvan
grondbewerking;tijdenenhoeveelhedenvanbemesting enandere
behandelingen;concentratie's;zaaitijden;plantverbanden;
oogsttijden;grondwaterstanden;klimaatfactoren;enz.Heteffect
vanzulkefactoren kanmen ingrafiekendooreenvloeiende lijn
voorstellen.
2.3.1.1.Variantenvankwalitatieve factoren
Wanneer ineenproefdenadruk ligtopeendergelijke factor,dan
volgendevarianten automatisch uithetgeenmenwilonderzoeken.
Voorbeeld:derassen ineenrassenproef.
Ligt ineenproefdenadruknietop zo'nfactor,dankiestmen
slechtsenkeletyperendevarianten.Voorbeeld: IneenN-giftenproef,waarindereactievanenigerassenopN-giftenwordt
onderzocht,ligtdenadrukvandeproefopdeN-giftenennietop
derassen.Inzo'ngevalworden slechtsenkeletyperende rassen
genomen.
2.3.1.2.Variantenvankwantitatieve factoren
Bijdezesoort factorenmoetentelkensdrievragen beantwoord
worden:
1.Welkevariantenworden alsuitersten genomen?
2.Hoeveelvariantenmoetenwordengenomen?
3.Hoemoetmendevariantenoverhettrajecttussendeuitersten
verdelen?
Dealsuitersten gekozenvariantenbegrenzen hette onderzoeken
traject.Hetmoetendanookwerkelijk uitersten zijn.Voorde
laagstevariantbijeenhoeveelheden factormoetmenmeestalde
hoeveelheid 'nul'nemen.Voordehoogstevariantmoetmen zo'n
grotehoeveelheid nemen,dathet interessantste deelvanhet
trajectongeveermiddentussendelaagsteendehoogstevariant in
komt.Bijeentijdenfactormoetmenvoordebeide uiterste
varianten zeervroegenzeerlaatnemen.Eriskennis nodiguit
literatuur ofvoorgaand onderzoekomzulkegrenzen tekunnen
bepalen.Tedichtbijeen liggendeuitersten leverenvaakte zwakke
effectenop,zodathetonderzoekogenschijnlijkgeen betekenis
heeft.
Hetaantalvarianten,datmen zalnemen,hangtafvanhetdoel,
waarmeede factorindeproef isopgenomen.Heeftmende factor
opgenomenvoororiëntatie,dan zijndrievarianten inhetgeheel
voldoende.Dat zijndandusdebeideuiterstenennogééndaar
tussen in.Ishetechterdebedoeling omeengrafiekvaneen
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vloeiende lijntekunnentekenen,danheeftmenwelvijf ofmeer
variantennodig.
Nadatdegrenzenvanhettraject zijnvastgesteld enhetaantal
varianten isgekozen,moetmenhettraject ineenaantaldelen
verdelen.Vaak kanhettraject ingelijkedelenverdeeldworden.De
giften 40,80,120,160en200bijvoorbeeld vormeneen rekenkundige
reeksmet stapgrootte 40.Somsheefthet zinomhettrajectin
ongelijkedelenteverdelen,zoalsdeconcentraties 40,60,89,134
en200,dieeenmeetkundige reeksvormenmet factorongeveer 1,5.
Indatgevalvormende logarithmenvandeconcentraties eenrekenkundigereeks.Ookandereverdelingen kunnenwordentoegepast.Het
isgewoonlijkwelduidelijk uitdeverwachtingen,diemen heeft
omtrentderesultatenvandeproef,welkeverdeling hetmeest doeltreffendis.
2.3.1.3.Enkelevoorbeeldenvaneenvariantenkeuze

Men moet zó weinig varianten van een factor in een proef
opnemen als de doeltreffendheid
toelaat.
Bij een kwalitatieve
factor is dat letterlijk
zo min mogelijk.
Bij een kwantitatieve
factor als regel drie, maar meer dan
drie als er een relatie wordt
onderzocht.
Opbrengst
o o o
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FIGUUR 2.5.Resultaten van deeerste zaaitijden-proef

Indegrafiekvan figuur2.5.wordendeuitkomstenweergegeven van
een zaaitijden-proef.Deuitersten zijnnietveruiteen genomen.Er
zijnvijfvariantengekozenomeenlijntekunnentekenen,maarer
zijngeeneffectenvanbetekenisopgetredenendeproef levertdus
geen lijnop.
Indegrafiekvan figuur2.6.staandeuitkomsten vaneensoortgelijkeproef,waarbijdeuiterstenwelveruiteen genomenzijn.
Er zijnweervijf varianten gekozenendezeproef levertweleen
bruikbare lijnop.Hettrajectvan 17maartt/m 2aprilbevatook
nugeeneffectenvanbetekenis,maarbuitendattrajecttredenwel
duidelijkeeffectenop.Dieinlichtingen kandeproefvan figuur
2.5.nietgeven,omdatdeuiterstendaartedichtopeenliggen.
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FIGUUR 2.6.Resultaten van de tweede zaaitijden-proef
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FIGUUR 2.7.Resultaten vaneenN-giften-proef

Infiguur 2.7.wordendoorpuntjesdeuitkomstenweergegeven van
eenN-giften-proef.Menheeftdaarbijals laagstevariant nietde
hoeveelheid 0genomen,maar40.Deopgetreden effecten zijnniet
vanbetekenis.Er zijnnutweeconclusiesmogelijk:
1.ErisgeenN-behoefteophetperceel.
2.Hetgewasheeftaan40Nreedsvoldoende.
Hetisvanuitdezeproef onbekendwelk gemiddelde devariant 0zou
hebbenopgeleverd endaarom ishetnietmogelijkomeenkeuzeuit
detweeconclusies temaken.Alshetkruisjedatgemiddeldeaangeeft,dan isdeeersteconclusiewaarschijnlijk juist.Maarals
hetrondjedatgemiddelde aangeeft,dan iswaarschijnlijk detweede
conclusie juist.Indienergeenvoorkennisbestaat,waardoorbij
voorbaatéénvandebeideconclusies kanwordenuitgesloten,is
dezeproef zondernul-variant duswaardeloos.
2.3.2.Hetkiezenvanobjecten
Wanneereenonderzoekéén factorbevat,vormendevarianten vandie
factormeteendeobjectenvandeproef.Bijmeerdanéén factorin
eenonderzoekwordendeobjectengevormd doordecombinaties vande
variantenvande factoren.Indieneenonderzoekde factor rijenafstand (variantenR^enR 2 )endefactorbemesting (varianten B 0 ,
B 1 # B 2 ,B 3 , B 4 enB 5 )bevat,dankunnendaarmeetwaalf objecten

27
(twaalfcombinaties vanvarianten)wordengevormd. Intabel2.1.
staan zeordelijkgerangschikt.
TABEL2.1.Twaalf objectenbijtwee factoren
R B
1 0
R B

2 0

R B
1 1
R B

2 1

R

1B2
R^Bp

R

1B3
R0B3

R

1B4
R0B4

R

1B5
RnBc

Alsopdezewijze ineenonderzoektwee factorenwordenopgenomen,
ishetgewoonlijk debedoeling om,naastdefactoren zelf,de
interactie (zie2.2.3.)tebestuderen.Hetisdannoodzakelijk om
alletwaalf objecten indeproef optenemen.
Hetisevenweldenkbaar,datdeonderzoekerdeobjecten niet inhun
verbandwilbestuderen,maar zebeschouwt alstwaalf nietsamenhangendedingen.Indatgevalkaneenkeuzeuitdetwaalf worden
gemaakt. Infeitewordendandetwee factoren nietals zodanig
gezien,maar isermeer sprakevaneenstelgecompliceerdebehandelingen,diealsvariantenvanéén factorworden gezien.Somsis
erredenomopdiewijzeeenproef teontwerpen.Bijvoorbeeld in
eenbewaarproef metaardappelen,waarinde factorrassenende
factor 'lengtevandevoorkiemperiode'wordenonderzocht.Bijeen
bepaald raskandelangstevoorkiemperiode kiemengeven,diezó
lang zijn,dathetpotenvandieknollenonmogelijk is.Zo'nobject
heeftduidelijk geen zinenwordtweggelaten.Daarmeevervalt,
gedeeltelijk,demogelijkheid omdeinteractie teonderzoeken.Bij
eendergelijkekeuzemoetmenextraopletten,datervoldaanwordt
aandein 1.4.4.gesteldegrootstmogelijkedoeltreffendheid.

Conclusie: Indien het onderzoek van een interactie
van belang is,
moeten alle combinaties van de varianten van de betrokken
factoren
in de proef worden opgenomen.
2.4.Het aantalbenodigde parallellen
Doorhetkiezenvanhetaantalparallellenwordt getrachtomaande
in 1.4.4.gesteldegrootstmogelijkedoeltreffendheidtevoldoen.
Bijveelvoorkennis kanmen langsstatistischeweg berekenen
hoeveelparallellen nodig zijnomeengestelddoeltebereiken,
uiteraard behoudenseenvooraf bepaald risico.Maaropdewiskundigebeschouwingen,dievooreendergelijke schattingvanhet
aantalparallellen nodig zijn,zalhiernietworden ingegaan.
Erzullentweemethodenwordenaangegevenomeenminimum aantal
parallellen tebepalen,waarmeeeenonderzoekeen bevredigend
resultaat kanverkrijgen.Teneersteeeneenvoudigevuistregel.
Tentweede hetgebruikvaneentabel,waaruitmeneenverantwoord
minimum aantalparallellen kanaflezen (opgrondvanenigevóórkennis).
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2.4.1.Deeenvoudigstebepalingvanhetaantal parallellen
Deeenvoudige regelvoorbepalingvanhetminimum aantal benodigde
parallellenis:
a. eenproef moetminstens 3 parallellen hebben,
b. eenproef moetminstens ongeveer 25 veldjes
of potten bevatten.

Bijdrieparallellen kaneenminimaal inzichtwordenverwachtomte
onderscheidenofeenwaarneming eventueel afwijkttenopzichtevan
tweeanderen.Bijtweeparallelleniszelfsdatonmogelijk. Het
minimumvan25veldjesofpottenisnodiginverbandmet eenzinvolleberekeningvandestandaardafwijking.In1.5.1.2.isbij
de
berekeningvanS(x)vermeld,datngroterdan12
à15moet zijn
om
een zinvolleberekeningtekrijgen.In4.1.4.bijdeformulering
vandestandaardafwijkingen
in4.1.5.bijdenauwkeurigheid van
de
standaardafwijking zaldaarnaderopinwordengegaan.
Voororiënterende proevenishetdoorgaansvoldoendeomdeze
eenvoudige regelvoorbepaling vanhetminimum aantal benodigde
parallellentoetepassen.
2.4.2.Eentabelvoorbepalingvanhetaantal parallellen
2.4.2.1.Hetaantalveldjes per gemiddelde
Alseengemiddeldeisberekend uitnwaarnemingen,dantreedtdat
zelfdeaantalnopin
deformulevoor S(x), zoalsdatin1.5.1.3.
reedsvermeld is.Insamenhang daarmeeis
in1.5.3.gebleken,dat
menscherpereconclusies kantrekken naarmate S(x)kleiner is,met
anderwoorden naarmatengroter is. Ditsluitgeheel aanbijhet
alledaagse gevoel,dateengemiddelde,datuitveelwaarnemingenis
samengesteld,meerwaardwordtgeachtdaneengemiddelde,datuit
weinigwaarnemingenissamengesteld.
Inproevenmetéén factorvanonderzoek geldtvoor iedergemiddelde,datnhetaantalparallellen vandeproef is.Maarvoor
proevenmettweeofmeer factorenvanonderzoekis
nsomshet
aantalparallellenvandeproefensomseenveelvoud daarvan.Want
inzulkeproeventredenverschillende soorten gemiddeldenop.
Indienmeninéénproefvijf zaaitijdenentweeplantdichthedenin
vier-voud onderzoekt,zijner
intotaal40veldjesofpotten.
In
dezeproef tredenvijf gemiddeldenopvoordezaaitijden.Voordie
gemiddeldenis
n=2*4=8,wantzezijniederuit8veldjesof
pottenberekend.Voordetweegemiddeldenvoordeplantdichtheden
isn=5*4
=20,wantzezijniederuit20veldjesofpotten
berekend.Maardetienobjectgemiddelden zijniederuit4veldjes
ofpottenberekend,daarvooris
n=4.Erzijndusdrie soorten
gemiddelden,dieiederuiteeneigenaantal aparte waarnemingen
zijn samengesteld.
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2.4.2.2.Voorkennis vaneffectenenvanvariabiliteit benutten
Het isvangrootbelangeenverantwoord aantalparallellente
kiezen.Wanneermenachteraf totdeontdekking komt,daterte
weinigparallellen zijngenomen,danontgliptdaardoorde scherpte
vandeconclusies,diemen zichhadvoorgesteld.Aandeanderekant
moetmenooknietteveelparallellen nemen,wantde hoeveelheid
werkenruimte,dieeenproefvraagt,hangtsamenmethetaantal
parallellen.Daarom heefthetvaak zinomopeenmeer intelligente
wijzetoteenverantwoord aantalparallellentekomendanmet
behulpvandeeenvoudigeregel.
Alsdeonderzoeker
-eenvereiste (on(betrouwbaarheid formuleert
-eenverwachting heeftoverdetoekomstige effecten
-eneenverwachting heeftoverdevariabiliteit,dieindeproef
zaloptreden,
kanhijhetminimumaantalbenodigdeparallellen schatten.
Teneerstewordtdeeisgeformuleerd bijwelke onbetrouwbaarheid
mendeconclusieswiltrekken. (In1.5.1.enfiguur 1.2.ishet
begriponbetrouwbaarheid reedstoegelicht.)Veelalwordtdeonbetrouwbaarheid gesteld op0,05 of 0,01 (eventueel 5%of 1%).Inhet
dagelijkstaalgebruik gebruiktmenechtervaakdetermbetrouwbaarheid,diedekans1-aaanduidt.Statistisch isditonjuist,
maarhetiswelalgemeen inzwang.Debetrouwbaarheid wordtdan
gesteld op 0,95 of 0,99 (95%of99%).
Tentweede steltmenhetteverwachten algemeengemiddeldevanalle
waarnemingen op 100%.Hetverschiltussenhetgrootsteenhet
kleinsteteverwachten gemiddelde duidtmendanmetV%aan.Vaneen
groepvanM gemiddelden (M=aantal)wordtdanalleeneenverwachtingoverhetgrootsteenhetkleinste indebeschouwing betrokken;
deertussen liggendegemiddeldenworden nietbekeken.Deteverwachten standaardafwijking vandeenkelewaarnemingen S(x)duidt
mendanmetS%aan.Intabel 2.2.ismeteenstatistischemethode
hetbenodigdminimum aantalparallellenberekend bijS%=5%.
Omookbijandereverwachtingen vanS%gebruiktekunnenmakenvan
detabel,berekentmenuitdeverwachtingenV%enS%eersteen
hulpgetalE%:
E% =V% *5%/S%
Samenvattend ishetvolgendegespecificeerd:
1.Degewenstebetrouwbaarheid is 1-a (vaak95%of99%).
2.Hetgrootsteteverwachtenverschil isV%
(tenopzichtevanhetalgemeen gemiddelde).
3.Deverwachting vandestandaardafwijking isS%
(vaak5%;tenopzichtevanhetalgemeen gemiddelde).
4.Hethulpgetal E%,datuitdepunten 2en 3isafgeleid.
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Met 1-a,MenEwordteenpositie indetabelopgezocht.Vanuitde
gevondenpositiewordt indemeestrechtsekolomhetminimumaantal
benodigdeparallellen afgelezen.
TABEL2.2.Hetminimumaantalbenodigdeparallellenbij 1-a,MenE
1-a
M

95
2

3

4

99

6

9

12

2

14 14 14
10 11 12 12
8 8 9 9
5
5
3
3
2

6
5
4
3
3

6
6
4
4
3

7
6
5
4
3

8
7
5
4
4

3

4

6

min aantal
benodigde
12
parallellen

9

18 17 17
14 14 14 14
10 10 10 11 11
8
7
6
5
4

8
7
5
4
3

8
7
5
4
3

8
7
6
5
4

9
8
6
5
4

9
8
6
5
4

9
8
6
6
4

Alsmengeenvoorkennis heeftomtrentdeverwachtingenV%enS%,is
hetnietmogelijkomtabel2.2.tegebruiken.Menheeftdaneen
oriënterend onderzoekenalleenmetdeeenvoudige regel kandaneen
aantalparallellen gekozenworden.Vaakvindtmendanbijde
gesteldebetrouwbaarheid datdeeffecten geenbetekenis hebben.
Maardatkanmenbijeenoriëntatieooknietverwachten.

Als men de betrouwbaarheid opJ-a stelt en als men de verwachting
van E kan berekenen (uit de verwachtingen van V en S), is in tabel
2.2. voor ieder aantal objecten Mhet benodigde minimum aantal
parallellen
af te lezen.
2.4.2.3.Dewetenschappelijk juiste formuleringen
Tabel 2.2.wordtgebruiktopgrondvandegespecificeerde
verwachtingen.Maarbovendienwordtdaarbijverondersteld,datde
toekomstigewaarnemingen denormaleverdeling zullenhebben.Als
aandit laatstenietwordtvoldaan,heeftdetabelgeenbetekenis.
ZieookAANHANGSEL Bovertransformatie's.
Bijiederestatistischetoetswordtuitgegaanvande zogenaamde
nul-hypothese: 'Erisgeenverschil'.Erzijndanbijdetoetstwee
uitslagenmogelijk,ofdenul-hypothese iswaar,ófdenul-hypothese isnietwaar.Gewoonlijk hoopteenonderzoeker opdie laatste
uitslagen zegtdanopeigen initiatief: 'Eriswelverschil'.
Daarbijbestaat geenenkel inzicht hoegroothetverschil kanzijn.
Hetisalleen 'nietnul'.Omdateenstatistische toetsmet kansen
werkt,iseraltijdeenrisico,dateenonjuisteuitslagoptreedt.
Alsdenul-hypothese infeitewaar is,kandustoch -tenonrechte
- deuitslagoptreden:Denul-hypothese isnietwaar.Hetrisicoop
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dezeonjuisteuitslagisbijgebruikvantabel2.2.vooraf
vastgesteldopa%.Metanderewoorden:
Als de nul-hypothese
waar is en de onderzoeker zou de proef zeer
vaak opnieuw doen, dan kan verwacht worden, dat slechts
in
gemiddeld a% van alle gevallen de onjuiste
uitslag zal
optreden:
'Er is
verschil'
Definitie:
Men noemt a% de onbetrouwbaarheid

waarmee getoetst

wordt.

Alsdenul-hypotheseinfeiteonwaaris,kan-wederomtenonrechte
-deuitslag optreden: 'Denul-hypotheseiswaar'.Hetrisicoop
dezeonjuisteuitslag hangtafvanwaterdanwèlwaar is.Alshet
verschilV%achteraf inderdaadwaaris,danisintabel2.2. het
risico50%,datdezeonjuisteuitslagoptreedt.Metanderewoorden:
Als de hypothese 'Het verschil is V% ' waar is en de onderzoeker zou
de proef zeer vaak opnieuw doen, dan kan verwacht worden, dat in
gemiddeld 50% van alle gevallen de juiste uitslag zal optreden:
'Er
is
verschil'
Definitie:
Men noemt dit het onderscheidingsvermogen
wordt.

waarmee

getoetst

2.4.2.4.Hetgebruikendebetekenisvantabel2.2.
Inhetvolgendewordteenvoorbeeld uitgewerktvoorgebruikvan
tabel 2.2.,waarbijeenonderzoekereenaantalverwachtingenzal
moeten specificeren omtrentdetoekomstige proef.Daarnawordtde
betekenisvandieverwachtingentoegelicht.
Voorbeeld. Voordeopzetvaneenproefmettweerassenwilmenhet
aantalparallellenbepalen.
-Hetisgewenst,datdeproeftotdeconclusie leidt 'Eris
verschil tussenderassenbijeenbetrouwbaarheidvan 95%',
indientussenderasgemiddeldeneenverschilvan7%(V%) zal
blijkenoptetreden.
-Menverwachteenstandaardafwijkingvan9% (S%).
-UitV%enS%berekentmenE%=7%*5%/9%=4%.
Degespecificeerdeverwachtingen zijnnudus:
1-a= 9 5 , M = 2 e n E = 4 .
Indetabel zoektmeninhetdeelvoor1-a= 9 5 ,indekolomvoor
M=2naardepositievanE=4.Rechtsdaarnaast,indemeest
rechtse kolom,vindtmen,dathetaantalparallellenmoet liggen
tussen 10en15.Danisbijvoorbeeld 12eengoedekeuze.
Opmerking: Alsmenhetteverwachtenverschil (V)tegrootneemt,
komtmenopeentekleinaantalparallellenuitenandersom.Als
men zichdusaandeveilige kantwilhouden,ishetverstandigom
Vaandekleinekanttekiezen.
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kans

'-'V
V°/o
FIGUUR 2 . 8 . Kansfiguur b i j de hypothese: Het v e r s c h i l i s 0%
kans

V/o

FIGUUR 2.9.Kansfiguur bijdehypothese:Hetverschil is11%

Betekenis.
Eenonderzoeker kentuiteraard hetwerkelijke verschil
(V)niet,maarhijsteltvoor zichzelf,dathetbelangrijk isomde
nul-hypotheseteverwerpen,indienhettoekomstigeverschil 7%is
ofgroter.Hijstelteerstvoordenul-hypothese figuur 2.8.op.
Hetisdekansfiguurmetgemiddelde 0% (Erisgeenverschil)eneen
S(x)zó,datrechtsvanhetverschil 7%eenoppervlakdoordekansfiguurendeX-aswordt ingeslotenvana% (5%).Intabel 2.2.is
hetaantalparallellen gevonden (12),datnodig isomdeS(x)te
verkrijgenwaarmeedezekansfiguur kanworden getekend.Alsde
nul-hypothesewaar isendeverwachtingvanS(x)goed isende
onderzoeker herhaaltdezelfdeproef zeervaak,dan zalhijin5%
vanallegevallen tochdenul-hypotheseverwerpen.Dit isde
onbetrouwbaarheid vanhetbesluitgedrag,dathijvoorafkiest.
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Alsdenul-hypothese nietwaaris,maarerisinwerkelijkheid een
(aandeonderzoeker onbekend)verschilvanbijvoorbeeld 11%,dan
geldterinwerkelijkheid eenanderekansfiguur,dieinfiguur2.9.
isweergegeven.Hetisdekansfiguurmetgemiddelde 11%eneen
S(x), zoalsboven.Alsdeonderzoeker deproef zeervaakherhaalt,
leidtzijnbesluitgedrag ertoe,dathijin 17%vanallegevallen
diewerkelijkheid nietonderkentendenul-hypothesetenonrechte
aanvaardt.Zijnbesluitgedrag heeftdan indezesituatieeenonderscheidingsvermogen van83%.
2.4.3.Kritische kanttekeningen
Indienmendeeenvoudige regeltoepastomeenaantalparallellen te
kiezen,wordtervangeenenkelevoorkennis uitgegaan.Erwordt
alleenvoorkomen,datdeoptezettenproef albijvoorbaattot
mislukken gedoemd is.Erwordtvoorkomen,dathetaantalparallellentelaagis,zodatenigvertrouwen indegangvan zakenbehouden
kanblijven.Enerwordt gezorgd,datereenbruikbare schatting
vandestandaardafwijkingberekend kanworden.In4.1.1.bijde
bespreking vanhetmodelenin4.1.3.bijdeanalysevangradenvan
vrijheid zalopdit laatste naderwordeningegaan.
Hetgebruikvantabel 2.2.kan leidentoteenopzetmet zeerveel
parallellen,bijvoorbeeld 20.Hetisdanvaaknietverstandig om
hetonderzoek inéénproef uittevoeren.Immersde zomoeizaam
verkregenconclusies zijnalleenmaargeldig indebijdiegelegenheid aangetroffen omstandigheden.Menkanzichafvragenwaaroverde
meeste inlichtingen ontstaan,overhetperceel,overdekas,over
deklimaatruimte,ofoverdeobjectenvandeproef.Menkaneen
grotere algemene geldigheid verkrijgen doorhet indetabelgevondenaantalparallellen aanzienlijk teverhogenenvervolgens een
serievanproeventoetepassen.Ziehiervoor inAANHANGSELA.
Ookdekansverdeling,vandewaarnemingendiemenwildoen,kan
uitmaken hoehetaantalparallellen bepaaldmoetworden.Tabel2.2.
isgebaseerd opdenormaleverdeling.Alsdeteverrichtenwaarnemingendieverdeling beslist nietkunnenhebben,isoverlegmet
een statisticus noodzakelijk enkanmeneventueelAANHANGSELB
raadplegen.
2.5.Enkele veldproblemen
Erzijnenkeleproblemen,diealleenbijveldproeven optreden.In
eenveld kunnenafwijkendeplekkenvoorkomen,diesomswel,maar
somsooknietvisueelwaarneembaar zijn.Tentweede heeftmenin
eenveldvaaktemakenmeteenvruchtbaarheidsverloop. Enten
derdewilmenmeestalmet landbouwmachines werken.Deze onderwerpen
leidenertoe,datbijeenveldproef specialeaandachtbesteedmoet
worden aandevormenaandegroottevandeveldjes.
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2.5.1.Devormvandeveldjes
Inenkele schematischeoverzichten,diehiernavolgen,wordt
telkenseenvierkantveldjevergelekenmeteenlanggerektveldje.
Hetbruto-oppervlakvandeveldjeszalvoortdurend 36m 2 zijn.Bij
iederevergelijking zaldeaandachtgericht zijnopdejuistheid
vandeteverwachtenconclusiesenopdebetrouwbaarheidvanzulke
conclusies.Erwordtgetrachttevoldoenaanhetin1.4.1.genoemde
nivellerenvanongewensteeffecten.
2.5.1.1.Deverhoudingvannetto-oppervlakenrandoppervlak
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FIGUUR2.10.
Eenvierkant veldje

r

~1

L.
FIGUUR 2 . 1 1 .

Een langgerekt v e l d j e

De v o o r g e s t e l d e s i t u a t i e i n figuur 2 . 1 0 . i s :
- het b r u t o - o p p e r v l a k 6 * 6 m2 = 36 m2
- het randoppervlak 22 * 0,5 m2 = 11 m2
-hetnetto-oppervlak 5 * 5
m =25m^
oorzakenengevolgen hierbij
zijn
- korteomtrek=korterand
hoge betrouwbaarheid
— > kleine standaardafwijking
- grootnetto-oppervlak=groot gewasmonster
— > kleinestandaardafwijking — > hoge betrouwbaarheid
Devoorgestelde situatieinfiguur2.11.is:
-hetbruto-oppervlak 2*18m -36m 2
-hetrandoppervlak 38*0,5m 2=19
17m 2
-hetnetto-oppervlak 1*17m'
oorzakenengevolgen hierbijzijn:
- langeomtrek=langerand
lage betrouwbaarheid
— > grote standaardafwijking — >
- kleinnetto-oppervlak=klein gewasmonster
— > grotestandaardafwijking — > lage betrouwbaarheid
In verband met de verhouding van netto-oppervlak
en randoppervlak
is een vierkant veldje beter dan een langgerekt
veldje.
Conclusie: Bij vierkante veldjes wordt een hogere
betrouwbaarheid
van de conclusies
verwacht.

J
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2.5.1.2.Afwijkende plekken (metdoorgaanseenrondevorm)

9
FIGUUR 2.12.Vierkante veldjes

FIGUUR 2.13.Langgerekte veldjes

Devoorgestelde situatie infiguur 2.12.is:
- deafwijkendeplekvultéénveldjegeheel
oorzakenengevolgen hierbijzijn:
- sterkafwijkendewaarneming
— > sterkafwijkend gemiddelde — > slechte conclusies
— > zeergrotestandaardafw.
— > zeerlage betrouwbaarheid
Devoorgestelde situatieinfiguur2.13.is:
-deafwijkende plekvultmeerveldjestendele
oorzakenengevolgen hierbijzijn:
- ietsafwijkende waarnemingen
— > iets afwijkende gemiddelden — > matige conclusies
— > iets grotere standaardafw. — > matige betrouwbaarheid

In verband met afwijkende plekken is een vierkant veldje minder
goed dan een langgerekt
veldje.
Conclusie: Bij langgerekte veldjes worden betere conclusies en een
hogere betrouwbaarheid
verwacht.
2.5.1.3.Derichtingvanhet vruchtbaarheidsverloop
Uit zeeruitvoerigeblancoproeven isgebleken,datverschillen in
vruchtbaarheid inbelangrijkematedoorhetploegenwordengenivelleerd,zodatervoornamelijk dwarsopdeploegrichting verschillen
invruchtbaarheid overblijven.
Devoorgestelde situatie infiguur 2.14.is:
- planten oplangeveldjes evenwijdig aandeploegrichting
ondergaanveel invloedvan het vruchtbaarheidsverloop
oorzakenengevolgen hierbijzijn:
- zeersterkafwijkende waarnemingen
— > zeer sterk afw.gemiddelden — > zeerslechteconclusie
— > zeergrote standaardafw.
— > zeerlage betrouwbaarheid
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FIGUUR 2.14.
Langgerekte veldjes evenwijdig
aande ploegrichting

FIGUUR 2.15.
Vierkante veldjes

FIGUUR 2.16.
Langgerekte veldjes dwars opde
ploegrichting

onvruchtbaar vruchtbaar
Devoorgestelde situatie infiguur 2.15.is:
-vierkanteveldjesondergaanveel invloedvanhet
vruchtb.aarheidsverloop
oorzakenengevolgenhierbijzijn:
- sterkafwijkende waarnemingen
— > sterkafwijkende gemiddelden — > slechte conclusies
— > grotestandaardafwijking
— > lage betrouwbaarheid
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Devoorgestelde situatie infiguur2.16.is:
- langeveldjesdwarsopdeploegrichting ondergaan geen invloed
vanhet vruchtbaarheidsverloop
oorzakenengevolgen hierbijzijn:
- geenafwijkende waarnemingen
— > geenafwijkende gemiddelden — > goede conclusies
— > kleine standaardafwijking
— > hoge betrouwbaarheid
In verband met de richting
van het vruchtbaarheidsverloop
zijn
langgerekte
veldjes
evenwijdig
aan de ploegrichting
en
vierkante
veldjes
slecht;
langgerekte
veldjes
dwars op de ploegrichting
zijn
goed.
Conclusie:
Bij langgerekte
veldjes
dwars op de ploegrichting
worden
goede conclusies
en een hoge betrouwbaarheid
verwacht.

2.5.1.4.Hetkiezenvaneenveldjesvorm
Inhetalgemeen geldt,dathetverstandig isomdeveldjes opeen
veld zodanigteleggen,dat zoveelmogelijkplaatselijke,
kleinschaligevariabiliteit binnen iederveldje komten zomin
mogelijkertussen.Wantdan lijkendeveldjesonderling hetmeest
opelkaar.Deverschillen,dieeruiteindelijk tussendeveldjes
optreden,zullendanweinigmetde niet-te-beheersen-omstandigheden
temaken hebben,maarvoornamelijkmetdeobjecten.Daaruitvolgt,
datdeconclusies zogoedmogelijkentegelijk zobetrouwbaar
mogelijk zullenzijn.
Indemeeste gevallen gevendebeschouwingen over afwijkende
plekken (2.5.1.2.)enderichtingvanhet vruchtbaarheidsverloop
(2.5.1.3.)dedoorslag bijhetkiezenvaneenveldjesvorm. Echter
voorbemestingsproevenenvoormeerjarige proeven zalenerzijdsde
verhouding vanrandoppervlak ennetto-oppervlak (2.5.1.1.), maar
anderzijds ookhetgebruikenvanbrederandenvangrootbelang
zijn.Dit laatste zalin2.5.2.1.nogbesprokenworden.Helaas zijn
aldezedingenonderling zeertegenstrijdig, zodatvoorelkeproef
eenafweging vanbelangen nodig is.
Er zijnverder nogenigebijzondere aspecten,diekunnen leidentot
eenbepaaldeveldjesvorm zoals:hetvóórkomenvaneenniette
vermijden ploegvoor,drainreeksen endergelijke.Hierbij zalinde
meeste gevallen derichting vanhetvruchtbaarheidsverloop het
zwaarstewegen (2.5.1.3.).
Bijeengroteongelijkmatigheidvanhetperceelwordenmeestalde
besteconclusies verkregenmet langeveldjes,waarvandelengterichting dwarsopdeploegrichting ligt (2.5.1.3.).
2.5.2.Degroottevandeveldjes
Men heefttheoretisch,statistisch afgeleid,dat -bijeen gegeven
groottevan hetgeheleproefveld -metkleineveldjesenveel
parallellen eenhogerebetrouwbaarheid vandeconclusieswordt
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bereikt,danmetgroteveldjesenweinig parallellen.Dooreen
goedegroottevandeveldjes tekiezentrachtmentevoldoenaan
hetin 1.4.1.genoemdenivellerenvanongewensteeffecten.
2.5.2.1.Hetoppervlak
Hetoppervlakvanhetnettoveldjeendebreedtevanderand bepalen
samenhetoppervlakvanhetbrutoveldje.
Hetaantalplanten,datbijeenwaarneming betrokken is,moet
altijd groot zijn.Daarmeewordtbereikt,datdeinvloed vande
plantvariabiliteit opdeteverwachten standaardafwijking niet
ontoelaatbaar groot zal zijn.Wantdevariabiliteit vande
individueleplantenendevariabiliteit door niet-te-beheersenomstandigheden vormentezamendevariabiliteitvandewaarnemingen.
Indienbijeenwaarneming veelplantenbetrokken zijn (zekermeer
dan 25),isdevariabiliteit vandeplanten nietergmeervan
belang.Eennettoveldjemoetdaarom relatief veel planten bevatten
vaneenwatheterogeen gewas (wellichtmeerdan 40)enrelatief
mindervaneenmeerhomogeengewas.Degewassenmeteengrote
standruimte (bieten,aardappelen,mais,endergelijke)hebben
relatief grotenettoveldjes nodig.Ookeenonregelmatige standvan
eengewas (onderanderedoor legering)kaneenmotief zijnvooreen
grootnettoveldje.
Bijsommige factorenvanonderzoek,zoalsgrondbewerking,beweiding
endergelijke,zijndoordeaardvandebehandelingen zeergrote
brutoveldjes noodzakelijk. In3.2.3.,5.2.1.en 5.2.2.worden
schema's besproken,waarmee hieraantoch isteontkomendoorhet
samenstellenvansubblokken.
Doorrandwerking kandeuitkomstvanwaarnemingen opheteneveldje
tendeleafhankelijk zijnvanhetobjectvaneenbuurveldje.Datis
ongewenst.Daaromworden allewaarnemingenverricht op nettoveldjes
endaarommoetderandookvoldoendebreed zijnom zo'nafhankelijkheid tevoorkomen.Hethangtvandeobjectenafhoebreedde
randmoet zijn.Bijbemestingen enbijoogsttijden zijndoorgaans
brede randennodig.Maarhettoepassenvanbeschermstroken rond
subblokken kanhiervooreenhandigeoplossing geven.Schema'smet
subblokkenworden in3.2.3.,5.2.1.en 5.2.2.besproken.

11m

2m

3m

12m
FIGUUR 2.17.Een smalle rand ineen langgerekt veldje
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Eenenanderkanaanleiding zijnomenigszinstoetegevenopeen
gewensteveldjesvorm, zodatonuitvoerbaar groteveldjesworden
vermeden.Vergelijk hiertoedevolgendedrie figuren,waarindrie
nettoveldjes voorkomenmettelkenseenzelfdeoppervlakvanhet
nettoveldje:ongeveer 22m 2 .Delengterichtingvanhetveldjeis
telkensdwarsopdeploegrichtinggeplaatst.
Devoorgestelde situatie infiguur 2.17.is:
- netto-oppervlak 22m 2
- randoppervlak 14m 2
-bruto-oppervlak 36m 2
ditheefttotgevolg:
— > brutoveldje 4maal zolangalsbreed
— > bruto-oppervlak 1,5maal netto-oppervlak
Hetveldje infiguur 2.17.heeft zoweleengoedeverhoudingvan
lengteenbreedte,alsvanbruto-ennetto-oppervlak.Maarvoor
sommigeobjecten isdebreedtevanderandonvoldoende.

14m
FIGUUR 2 . 1 8 . Een brede rand in een langgerekt v e l d j e

De voorgestelde s i t u a t i e in figuur 2 . 1 8 . i s :
- netto-oppervlak 22m 2
- randoppervlak 48m 2
- bruto-oppervlak 70m 2
ditheefttotgevolg:
— > brutoveldje 3maal zolangalsbreed
— > bruto-oppervlak 3maal netto-oppervlak

6m

9m
FIGUUR 2.19. Eenbrede rand eneen compromis voor de veldjesvorm
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Hetveldje infiguur2.18.heefteengoedeverhouding van lengteen
breedte,maareen slechteverhouding vanbruto-en netto-oppervlak.
Hetisgeschiktvoorobjectendieeenbrederandnodig hebben,maar
degeheleproefwordterdoorgaansonuitvoerbaar grootvan.
Devoorgestelde situatie infiguur 2.19.is:
- netto-oppervlak 21 r
- randoppervlak 33m 2
-bruto-oppervlak54m 2
ditheefttotgevolg:
— > brutoveldje 1,5 maal zolangalsbreed
— > bruto-oppervlak 2,5maal netto-oppervlak
Hetveldje infiguur 2.19.heeft zoweleen slechteverhouding van
lengteenbreedte,alsvanbruto-ennetto-oppervlak.Maar hetis
welgeschiktvoorobjecten,dieeenbrederandnodig hebbenenhet
oppervlakvandegeheleproef blijftbinnenuitvoerbare grenzen.

Indien een brede rand noodzakelijk
veldjes (te) veel ruimte en werk.

is, vraagt een goede vorm van de

Een minder goede vorm is een aanvaardbaar compromis om de
uitvoerbaarheid
van de proef te
verbeteren.
2.5.2.2.Preciese afmetingen
Gewoonlijk zalmendepreciese afmetingenvanhet brutoveldje
moeten aanpassen aandewerkbreedtenvan landbouwmachines en/of
aandestandruimtevanhetgewas.Speciaalbijproevenmetde
factor standruimte kandezeaanpassing somsheel lastig zijn.
2.5.3.Bemonstering vanhet nettoveldje
Het issomsonmogelijk omalleplantenvanhet nettoveldje
gezamenlijk alsgewasmonster tenemen,omdat zo'nmonster
onhandelbaar groot is.Daarnaast ishetvaaknodigomverschillende
monstersvoorverschillende soortengewasverwerking tenemen.Er
zaldaneenbemonstering van hetnettoveldje uitgevoerd moeten
worden.Eengoedemethodedaarvoor ishetverzamelde gewasvanhet
gehele nettoveldje tebemonsterenmeteenvoordatgewas geschikte
monsterboor.Bijgrasbijvoorbeeld isditeeneenvoudigewerkwijze.
Bijenkele gewassen zalhetmogelijk zijnomhetgeoogste product
meteenhakselmolenteverkleinen endaarnatebemonsteren.Maar
bijeenaantal gewassen isookditonuitvoerbaar.Het zaldannoodzakelijk zijnomtochalleplantenvanhetnettoveldje gezamenlijk
alsmonster tenemen.Ditkan zelfseenmotief zijnomhetnettoveldje nietaltegroottenemen.
Indienernochmeteenmonsterboor,nochmeteen hakselmolen
gewerktkanwordenenindienook nietalleplanten gezamenlijk
genomen kunnenworden,moetmenplantenvolgens een lotinguithet
nettoveldje nemen (hetopstellenvan lotingenwordt in3.1.2.
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besproken).Eerstkrijgen alleplantenvanhetnettoveldjeeen
volgnummer.Daarnakiestmendenummersvandeinhetmonster opte
nemenplantenmetbehulpvaneen loting.Dezewerkwijzemoetvoor
iederveldjewordenherhaaldmetvooriederveldjeeennieuwe
loting.Dat isveelwerk,maarhetisdeenigegoedewerkwijze.
Inplaatsdaarvanwordenvaakeenvoudiger -maarmindergoedemethodentoegepast omeenmonsterteverkrijgen.Het isvolslagen
onjuistomsystematisch eenopeenbepaaldewijze gesitueerde
monsterplekuitallenettoveldjes alsmonsterstebestempelen.
Daarmeegaatdelanggerektevormvandeveldjesverlorenendaardoorgaat zeerveel reedsuitgevoerdwerkverloren.Ietsminder
onjuist ishetomtweevan zulkemonsterplekken,die zover
mogelijkvanelkaar afliggen,tenemen.Weer ietsminder onjuist
ishetoméénrij (ofenkelerijen)planten,dieindelange
richtingvanhetveldje ligt (liggen)alsmonstertenemen.Helaas
gooitmenvaakhetwerkvanvelevoorgaandemaandenwegdooreen
onjuistebemonstering tijdens deoogstvaneenproefveld. Hetis
verstandiger ombetrekkelijk kleinenettoveldjes tenemen,diemen
bijdeoogstgoedkanverwerken,danditsoort foutentemaken.
2.6.Enkele potproblemen
Hetgrootsteprobleem,dat zichvoordoetbijpotproeven,isde
onverwacht groteheterogeniteit vandeplekken ineenplantenkasof
klimaatruimte.Indatopzicht ishetvoordelig alsmeneenproef
buiten kannemen.Maargewoonlijkverrichtmenhetonderzoek in
potten,wanneermenomstandigheden zoekt,diebuiten niet gevonden
kunnenworden.Het isdannoodzakelijk,datmende heterogeniteit
vandebinnenruimte enerzijds accepteert endatmener anderzijds
deskundigmeeomgaat.Inhetvolgendewordendeproblemen alleen
genoemd. In3.5.zalworden besproken,hoe zulkeproblemen doorhet
handig inrichtenvan schema'swordenopgevangen.
2.6.1. 'Randen';datwil zeggen beschermpotten
Potten zijngewoonlijk zokleintenopzichtevandeplantgrootte,
datergeenmogelijkheid isomeenrand inaanmerkingtenemen,
zoalsbijveldjes.Meestalmoetendeplanten ineenpotgezien
worden alsafzonderlijkeplanten ennietalseengewas.Datgeldt
ookalsermeerdanéénplant ineenpot staat.Vaak komtdaarnog
bij, datdepotten niet zoveruiteen (kunnen)worden gezet,datde
plantenwerkelijk alleenstaan.Erisdannoch sprakevaneen
gewas,nochvanindividueleplanten.Derandwerking bovengronds is
bijpotproevendanookvaakeen lastigenonmeetbaar probleem.De
uitkomstenvandewaarnemingen aaneenpotplant zullentendele
afhangenvandeobjectenvandeplanteninbuurpotten.
Inveelgevallen zouhetookonjuist zijnomdepotten zoveruiteen
tezetten,datdeplantenvannaastelkaar staandepotten 'elkaar
nietmerken'.Wantdedingen,diemenonderzoekt,moetenvaakenige
geldigheid hebbenvoorgewassen.Daarvoor ishetdantochnodig,
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datdeproefpotten ondanksdegenoemderandwerking betrekkelijk
dichtbijelkaar staanendat zebovendienworden ingesloten door
eencordonvanbeschermpotten.Opdiewijzewordtvoorkomen,dat
planten insommigeproefpotten zeergroteafwijkingen inrandeffect
zullenhebbentenopzichtevanandere.
Bijkiemproeven,waarmendeplantennietuit laatgroeien,zijn
beschermpotten somsoverbodig.Hethangtervanafwanneereen
kiemproefbeëindigdwordt.Wanneermendekiemplantenbovende
wandenvandepotten laatuitgroeien,zijnerbeschermpotten nodig.
Wanneermendeproefwerkelijk totkiemingbeperkt,zullende
kiemplanten geeninvloedvanplanten inbuurpottenondervinden.
Erisdangeensprakevaneengewas.
Tenonrechteworden 'beschermpotten'wel 'randpotten'genoemd.In
deomschrijving vanbegrippen,vóórinditboek,komthetbegrip
'randpot'echternietvoor.

Alle planten in een potproef ondervinden randeffecten.
Alleen
extreme randeffecten
ten gevolge van lege ruimte kunnen vermeden
worden door
beschermpotten.
2.6.2.Variabiliteit tengevolgevandepotplaatsing
Hetdichtbijelkaarplaatsenvanpottengarandeert nogopgeen
enkelewijze,datdeplantenmetopelkaar gelijkendeniet-tebeheersen-omstandigheden temakenhebben.Doorhetplaatsenvan
beschermpotten zijnmaarweinigverstoringen teverhelpen,wantde
plaatselijke heterogeniteit ineenplantenkas ofklimaatruimte is
daarvoortegrootentegrillig.Ookgaathet indit soortproefruimtenmaarnauwelijks op,datde niet-te-beheersen-omstandigheden
eenminofmeerregelmatigverloop hebben.Integendeel,erzijn
veel abrupteovergangenvandeenesoortomstandigheden naarde
andere.Omstandigheden optafels,diemidden ineenruimtestaan,
zijn zeldenvergelijkbaarmetomstandigheden optafels,dieaande
wandvaneenruimte staan.Dakspantenenkozijnenvankassen
veroorzaken kleinschalige,maarsomssterkeverschillen van
omstandigheden doorschaduwwerking en/ofdoorbeïnvloeding vande
ventilatiewind.Onderanderedaardoor kunnenopkorte afstand
veranderingenvantemperatuur optreden,zowelbovengronds als
ondergronds. Insamenhangmettemperatuur enwind kandeluchtvochtigheid,waarmeeeen (deelvaneen)planttemaken heeft,sterk
beïnvloedworden.
Hetisdanooknietuitgesloten,datplanten invervanelkaar
staandepotten somsmeeropelkaar gelijkende niet-te-beheersenomstandighedentreffendandichtbijelkaarstaande.
Hetisdaaromnodigomineenkasofklimaatruimteeen indrukte
krijgenvaneenpatroonvanniet-te-beheersen-omstandigheden. Het
kanergmoeilijk zijnomvergelijkbare plaatsen te (her)kennen.Hoe
meermendaarin slaagt,hoebeterdepotproef kanwordenopgezet.
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Hetkandanook zinhebbenomvooraf plaatselijkmetingente
verrichten onderanderevan lichtintensiteit,ventilatiewind,
relatievevochtigheid,endergelijke.Vaak zullenmaarweinig
pottenonderlingvergelijkbare plaatsen kunnenkrijgen.Dekennis,
diemenvooraf overeenkasofklimaatruimteverzamelt,kanmen
benuttenbijdeopstellingvanhetschema.Voorpotproeven krijgt
dit in3.5.specialeaandacht.
Verrijdbareopstellingen (karren)kunnen,onopgemerktdoorde
betrokkenonderzoeker,opeen zeeringrijpendewijzeeenandere
plaats krijgen.Maardeonderzoeker zelfkandoorhetverrijdenvan
karrenbewerken,datdestructuurvandegrond indepottenmetde
tijdverandert.Daarmeewordenniet-te-^-beheersen-omstandigheden
veroorzaakt,dieeventueeldirect gekoppeld zijnaan sommigeobjecten.Endatveroorzaakt danmiswijzingeninsommige objectgemiddelden.Hetisteneerstenodig,datkarrenwordenopgenomen inde
organisatievanhet schema (speciaalvoorpotproeven in 3.5.). Ten
tweede ishetvanbelang,datdekarreneenonderling vergelijkbare
'wegligging'hebben.Tenderdeiseengoed uitgebalanceerd
rijschemanodig,waarbijallekarrenevenvaakenevenverrijden.
Ookbijniet-verrijdbareopstellingenwordendepotten somsregelmatigverplaatst inverbandmetwatervoorziening oftenbehoevevan
hetverrichtenvanwaarnemingen.Het isdanvangrootbelangomde
pottenallemaal evenvaakteverplaatsen envooral zeervoorzichtig.Destructuurvandepotgrondwordtgewijzigd doorpotten,die
ineenvasteopstelling staan,evenheenenweerterijdennaareen
andergebouw,waareenbepaaldemeetapparatuur isopgesteld. Indien
diewerkwijzeonvermijdelijkis,zaldatwelmet allepottenvan
eenproef evenvaakmoeten gebeurenomtevermijden,dat sommige
objecten inditopzichtgewijzigdwordenenandere niet.Hetis
zelfsdenkbaar,datmendezeverstoringdoelbewust alsobjectin
eenproefopneemt.

Voordat men de opzet van een potproef kan ontwerpen, is een
grondige bestudering van de
niet-te-beheersen-omstandigheden
in de proefruimte
noodzakelijk.
2.6.3.Variabiliteit tengevolgevandewijzevanverzorging
Bijpottenwordtopeenkunstmatigewijzevoorzien inde
verstrekking vangrond,water,lucht,licht,endergelijke.
Bijsommigepotproevenwordtmetgrond gewerkt.Het isvanbelang
omdegrond inallepotteneven stevig aantedrukken.Daarnaast
kanmeninveelgevallen zorgen,datdegrond zorgvuldig gemengd
wordtenhomogeenvan samenstelling is.Dit ismeteen speciale
mengmolenvoortreffelijktebereiken,wanneerdiewordt ingezetom
degrondvanallepottentegelijkoftelkensvooreendeeldaarvan
temengen. (Zieook 3.6.1.voordeorganisatievande verzorging.)
Hoeweldestructuurvandegronddoorhetgebruikvaneenmengmolen
ingrijpend wordt gewijzigd,wordtwelvermeden,datergrote
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verschillen zijninwateropnemend vermogenvandegrond envande
beluchting.Dezetwee factoren kunnen zeergroteverschillen in
niet-te-beheersen-omstandigheden teweegbrengen,terwijl zeeigenlijkwelbeheerst kunnenworden.
Hetplaatsenvanenigepotten ineenondiepebakomzeopeen
handigeenvlottewijzevanwatertevoorzien,veroorzaakt dateen
dergelijk stelpotteneeneenheidvormt indatopzicht.Potten,die
opeenanderebakstaan,vormeneenandereeenheid.Hetvergelijken
vanpottenvandeenebakmetdievaneenanderebakkandaarbij
verstoordwordendooreenaanzienlijkverschil inniet-te-beheersen-omstandigheden.
Indienmenpottenmet kunstlichtbijverlicht (ombeïnvloeding van
dedaglengteendergelijketeverkrijgen),zullenplanten,die
dichtbijeen lampstaan,veelmeer lichtkrijgendanandere
planten.Hetligtaandeonderlinge afstandvandelampenenvande
potten inwelkematehierdooreen zeergrilligeeneventueel grote
heterogeniteit ontstaat.Doorminofmeerpuntvormige lichtbronnen
tevermijdenendoorenigszins spiegelendewanden ineenklimaatruimteaantebrengen,kanmenditeffect inhogematevermijden.
Doorhetbijplaatsen ineenkasofklimaatruimtevan apparatuur
voor luchtbevochtiging kaneengrilligeengrote heterogeniteit
optreden inrelatievevochtigheid, inventilatiewind endaardoor
danook intemperatuurvanplantendelenofgeheleplanten.Indien
deluchtbevochtiging indealgemene luchtvoorziening wordtopgenomenkunnenermeergelijkmatige niet-te-beheersen-omstandigheden
wordenverwacht.
Alsdevariabiliteit van zulke niet-te-beheersen-omstandigheden
ernstigevormen aanneemt,kanmen zichterecht afvragenof sommige
proefopstellingenwelbruikbare resultaten kunnenopleveren.

De wijze van verzorging van potproeven veroorzaakt vaak
effecten
van niet-te-beheersen-omstandigheden,
die groter zijn dan de
effecten van de te onderzoeken
objecten.
2.6.4.Plantdichtheid endeafmetingenvanpotten
Potproevenworden nietgenomenomveldproeven tevervangen,maarom
proeventenemen,dieophetveldonuitvoerbaar zijn.Toch dienen
potproevenomkennisteverzamelen overplanten,diegewoonlijkop
eenveldverbouwdworden.Eenvandebelangrijksteverschillenis,
datopeenveldeengewasvanmetelkaarconcurrerende planten
staatendatinpotten slechts zelden sprakeisvaneengewas.
Meestalgaathetomindividueleplanten perpot.Daardoor heefteen
onderzoeker bijeenpotproef vaakveel lastvande individuele
plantvariabiliteit endaaromprobeertmendanommeerdanéénplant
perpottegebruiken.Hiermeewordteenproef tenaanzienvande
plantvariabiliteit weinig,maarwellichtmerkbaar,verbeterd.In
feite zoumenveelplantenperpotmoetengebruiken,wel 25of
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meer,omdelastvandeindividueleplantvariabiliteit voldoendete
onderdrukken.Datisvrijwelnooitmogelijk.Maardezeterechte
wens leidtvaaktothetprobleem,datteweinigplantentocheente
dichte stand hebben.Wantterwijlhetaantalplantenperpotnog
veeltelaagisomdelastvandeindividuelevariabiliteitvande
plantenenigszinstematigen,isdeplantdichtheid alveelgroter
danooitineengewasoptreedt.Bijiedereproefopzetopnieuwmoet
menafwegen:enerzijdshoeergdeindividueleplantvariabiliteitde
proefresultaten verstoortenanderzijdshoesterkdeafwijkende
'gewasomstandigheden' zijnwaarindeplanteninpottenverkeren.
Bij potproeven met één plant per pot dragen de variabiliteit
door
niet-te-beheersen-omstandigheden
en de variabiliteit
van de
individuele planten gelijkelijk
bij aan de variabiliteit
van de proef. In
potproeven met meer dan één plant per pot is de standdichtheid
vaak
te groot.
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2.7.Vraagstukken
Hetisdebedoeling,datdelezer zichbijdebeantwoording vande
vragen zoveelmogelijk inleeft ineenwerkelijke gangvan zakenen
vandaaruiteenantwoord formuleert.Zo'nantwoord kandussoms
twijfelof zelfsongenoegen uitdrukkenomtrentdevoorgelegde
situatieendathoortafentoebijeenwerkelijkegangvanzaken.
Deschrijverheeftnietgestreefd naarsterielevragen,waaropeven
sterieleantwoordenpassen.
Vraagstuk 2.7.1.
Eenonderzoeker neemttweeproevenmetP-giften. Deobjectenin
dezeproevenzijn:
P 0 =geenP-gift
P x = 40kg/ha
P 3= 120kg/ha
P 2 = 80kg/ha
P 4= 160kg/ha
Voordetegebruikenmestsoort sluithijzichaanbijdeter
plaatse gangbarepraktijk.Eénvandezebeideproeven ligt inde
Betuwe;daargebruiktmen superfosfaat.Deandere ligtopde
Veluwe;waarmenslakkenmeelgebruikt.
Beantwoord enlichttoe:
Gevendezeproeven inzicht indeinteractievanP-soorten
P-hoeveelheid.
Vraagstuk2.7.2.
Specievoormetselwerkbevatglobaal 30%cement+kalken 70%zand.
Uitdepraktijk blijkt,datdebreeksterktevanhetmetselwerk
wordtbeïnvloed doordeverhoudingvancementenkalk.
Praktisch bruikbareverhoudingen liggentussen:30%cement+0%
kalken 6%cement+24%kalk.Daaromheeftmeneen oriënterende
proef uitgevoerd,waarindevolgendedrieobjecten zijnonderzocht:
ObjectA =30%cement+ 0%kalk
ObjectB= 18%cement+ 12%kalk
ObjectC= 6%cement +24%kalk
Debreeksterktevanhetmetselwerk heeftmenbijdieobjecten
gemeten,doorkleinestandaardmuurtjesmeteen speciale breekbank
tebreken.Degemiddelde resultatenzijn:
Xß= 125kg
x B = 95kg
x c = 80kg
Ineennieuweproefwilmennauwkeuriger bepalenwelke verhouding
vancementenkalkhetsterkstemetselwerkoplevert.Menwilonder
andereeengedetailleerde grafiektekenenvandebreeksterkte tegen
deverhoudingvancement enkalk.
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Beantwoord en lichttoe:
a.Noemdefactor(en)vanonderzoek,dieindezeproefvanbelang
is (zijn).
b. Kiesnieuweobjectenvoordenieuweproef.Geefereen
omschrijvingvan.
c.Hoeveelparallellen zijnminstensnodig.
Vraagstuk 2.7.3.
Ineengraslandproef wilmenheteffectvanN-bemesting opde
opbrengst onderzoeken.NietallesoortenN-meststoffenzullenbij
eengelijkeN-gifteenzelfderesultaat geven.Eriseenperceelter
beschikkingmetvierakkers,die 10mbreeden zeerlang zijn.Het
isbekend,daterduidelijkeverschillen invruchtbaarheid zijn
tussendeakkersonderling. Indelengterichting vandeakkersis
een zwakvruchtbaarheidsverloop.Hetisdebedoeling ommeteen
motormaaier,meteenmaaibalkvan 1,50mbreed,in6snedende
jaaropbrengst tebepalen.Deproefwordtvoororiëntatieopgezet.
Beantwoord enlichttoe:
a.Welke factorenvanonderzoek neemtuindeproefop.
b. Kiesvariantenvoordeze factorenengeefereen omschrijving
van.
c.Welkeobjecten neemtuindeproefop.
d.Hoeveelparallellen zijnnodig.
e.Welkeveldjesafmetingen pastutoe,zowelbrutoalsnetto.
Vraagstuk2.7.4.
Uwilteenveldproef uitvoerenvooronderzoek naarheteffectvan
rijenafstandenopdeopbrengstvaneengraan.De interessante
rijenafstanden zijn:25cm,331/3 cmen40cm.Uverwacht eeno(x)
van 5%vandegemiddeldeopbrengstvanalleobjecten.Tijdensde
proefopzet neemtuaan,datdetoekomstige S(x)daaraan gelijk zal
zijn.Bijeenbetrouwbaarheid van 99%wiltugraagdeconclusie
kunnentrekken 'erisverschil',indienhetbesteobjecttenminste
7%meeropbrengtdanhetminsteobject.
Eriseenperceelterbeschikking,datvoldoende groot isomde
proef aante leggen.Hetisgedraineerdmetdrainbuizen,dieinde
lengterichting lopenendieopeenonderlinge afstand vanongeveer
12m liggen.Indie lengterichting treedteen zwakverloop inde
vruchtbaarheid op.Langséénvandekorte zijden loopteensloot.
Beantwoord enlichttoe:
a.Welke zijn juisteafmetingenvandeveldjes (brutoen netto).
b. Hoeveelparallellen zijnnodig.
c.Hoesitueertudeveldjesopditperceel.Geefde juiste
afmetingenvandegeheleproef.Denkhierbijaandebenodigde
keerruimtetenbehoevevan landbouwmachines.Maak eventueel
eentekening.
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3.HETSCHEMA
Het schemaishetbelangrijkstemiddelomdeinvloedvandeniette-beheersen-omstandigheden enerzijdstebeteugelen en anderzijds
ineengewenstebaanteleiden.Deprincipes,waarmee schema's
bedacht zijn,stammenuitveldonderzoek.Daarom zaldeconstructie
van schema'sworden ingeleidmetbehulpvanveldproeven.Vervolgens
zalin 3.4.en 3.5.wordenbezienhoedeschema'swordentoegepast,
zowelbijveldproeven alsbijpotproeven.
Doorhetkiezenvaneengeschikt schemawordternaargestreefd om
tevoldoen aandein 1.4.1.genoemdenivellering,aanhet in 1.4.2.
genoemde inbrengenvaneentoevals-aspect,aanhetin 1.4.3.
genoemde schattenvanongewenste effecten.Tenslotte leidtdekeuze
vaneen schematotdein 1.4.4.genoemdedoeltreffendheid,maar
bovendien kanmendiedoeltreffendheid somsbinneneen gekozen
schema nogbeïnvloeden.
Het kiezenvaneen schemavereist,datdeontwerpervaneenproef
zichterdegeverdiept indeplaatselijk aanwezige structuur vande
niet-te-beheersen-omstandigheden. Bijdebespreking vandeveldproblemenin2.5.iseenenanderaangegevenbetreffendeveelvoorkomende structurenophetveld.Bijdebesprekingvandepotproblemenin2.6.bleek,dathetontdekkenvaneen structuurdaarveel
moeilijker ligt,omdaterweinig algemene structuren zijn.Het
kiezenvaneen schema iszobelangrijk,omdatmendaarmee,alin
eenheelvroeg stadiumvan hetonderzoek,eenmodelvastlegt voor
een (statistische)analysevandetezijnertijdteverkrijgen
resultaten.Datmodel zaldandoeltreffend moeten zijntenaanzien
vandevoorkomende structuurvanniet-te-beheersen-omstandigheden.
Het isdanookonmogelijk omeersteen schematekiezenenna
voltooienvandeproef eenanderanalyse-model.

Door het kiezen van een schema, legt men het model voor de
vast. Achteraf is geen nieuwe keus
mogelijk.

analyse

Dithoofdstuk geefteenglobaal inzicht inenkele schema's.In
hoofdstuk 4wordtdesamenhang tussen schemaen analyse-model
uitgewerkt.
3.1.Systeem of loting
Het isnoggeen 100jaargeleden,datonderzoekers probeerdenom
metbehulpvanslimmeenvaak ingewikkelde systematische rangschikkingen vanobjecteneenbeteugelingvandeniet-te-beheersenomstandighedentebereiken.Uiteraard luktedatgedeeltelijk.Maar
degebrekenvaneen systematische rangschikking vandeobjecten in
eenproefzijn:
a.dein 1.4.1.genoemde nivellering vindtopeennietteachterhalenwijzeplaats.
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b.het in 1.4.2.genoemdetoevals-aspectwordt nietaangebrachten
daaromontstaatergeenmaatvoordevariabiliteit noch inhet
algemeen,nochvoordegemiddelden.Het feit,datdeberekening
vaneenstandaardafwijking uiteraard uitgevoerd kanworden
veranderd hieraan niets,omdat zulkrekenwerk geen fundament
heeft,waaraandebetekeniservanontleend kanworden.
c.dein 1.4.3.genoemdeongewenste effecten kunnennietworden
geschat,omdat zevermengd zijnmeteffectenvandeobjecten.
d.dein 1.4.4.genoemdedoeltreffendheidvandeproef kannietvia
hetschemabeïnvloedworden,omdatdeberekeningvandevariabiliteitnietmogelijkis.
Bijalle systemen,hoevernuftig danookenhoeefficiënt danook,
isdebetrouwbaarheid onbekend,omdatdebasisvooreenkansberekening altijdontbreekt.
3.1.1.Debetekenisvan loten
Iniederbloken/of subblokvaneenproefwordentelkenstwee
structuren overelkaar heengeplaatstendaardoor aanelkaar
gekoppeld.
-Deene,geenszinstoevallige,structuurwordtgevormd doorde
niet-te-beheersen-omstandigheden opeenveld,ineenkasof
klimaatruimte.Iedereffectdaarvan heefteenoorzaak,diebij
intensief onderzoekwellicht teachterhalen valt.Maar gewoonlijk
zijndieoorzakenenhuneffectenvooreenproef nietinteressant.Zevormenvoordeonderzoeker eenballast,diehijgraag
zouwillenvermijden.
- Deandere,doordeonderzoeker bedachte structuur,wordt gevormd
doordeobjecten,waarvandeeffecten bestudeerd zullenworden.
Deinteressante effectenwordendaaromaltijdvertroebeld door
niet-interessanteeffecten.
Dooreen (beperkte)lotingwordendezetweestructuren opeen
aselectewijze aanelkaar gekoppeld.Wanneerdeonderzoeker kansberekening (zie1.5.1.2.)toepastbijdeanalysevandeproefresultaten,kanhijdiekoppeling gedeeltelijkverbreken.Daardoorkan
hijonderscheid makentussendedoorhemteonderzoeken effectenen
deeffectenvandeniet-te-beheersen-omstandigheden. Zieooknog
4.2.1.3.,waardebetekenisvan lotenvoordeinterpretatievande
proefresultatentersprakekomt.Bovendienkandeberekening vande
variabiliteitworden uitgevoerd, zodatkanworden aangegeven hoe
betrouwbaareenconclusie is,dieuitdeproefresultatenvolgt.
Zonder loten isdevariabiliteit vandeproef endaardoorde
betrouwbaarheid vandeconclusies onbekend.Menkan zelf overtuigd
zijnvande juistheidvanconclusies,maarmen zaleenander nooit
eenmaatvoordegeloofwaardigheid aankunnenbieden.

51
3.1.2.Hetopstellenvaneenloting
Erzijnindeliteratuuropdiverseplaatsen goede,enminder goede
lotingstabellentevinden.Sommigetabellengevendirect rangschikkingenvaneengroepgetallen.Dietabellen zijngewoonlijk nogal
beperktvanomvang,zodathetveelvuldig gebruikervan leidt
tot
hetgebruikenvaneenbeperkt gedeeltevanallemogelijkerangschikkingen.Anderetabellen geveneengrootaantalgelotegetallen,waaruitmen zelf,dooreenbepaaldeprocedurevanwerken,
geloterangschikkingen kanverkrijgen.Indienmen zorgvuldigenmet
eengoedeprocedure getallenuit zo'ntabelgebruiktisdateen
goedemethodeomlotingenoptestellen.
Een lotingstabel,waaruitmen zelfgeloterangschikkingen opstelt
bevatbijvoorbeeld gelotegetallenvantweecijfers.Inzo'ntabel
komendegetallen,00totenmet 99,iedereengrootaantalmalen
voor.Zestaanniettelkens gegroepeerdvan00totenmet 99;maar
zestaaninééngelotevolgordeallemaaldoorelkaar.
Metdeonderstaande procedureverkrijgtmendaaruit lotingenvan
ngetallen.Daarbijmoeten,inpunt4,detabelwaardendoor
een
gekozendeler 'd'worden gedeeld.Wanneerddeelbaarisop100,
zijnalletabelwaarden acceptabel.Wanneerdnietdeelbaarisop
100,berekendan 100/d=q.Kapqafopeengeheelgetal.
De
tabelwaardenvanafq*dtotenmet99zijnnunietacceptabel.
(Voorbeeld:Alsd=6,isq=16;danzijn 96,97,98
en99niet
acceptabel.)Het
isheteenvoudigstomddeelbaarop100tekiezen.
Dus 2,4,
5,10,20,25,50of100.
Procedure voor het opstellen van lotingen vann
getallen:
1. kies een deler d, diegelijkisaannofgroterdann
2. bepaal een beginplaats
in
detabel,zonder zoeken
3. stel een richting
vast, waarinmendetabeldoorlopenwil
4. deel de tabelwaarde, die aan de beurt is, door d,
alsdietabelwaarde acceptabelis
5. schrijf de rest van de deling op,
alsderestkleinerisdann
6. vervang iedere rest 0 door n
1. herhaal de punten 4 t/m 6,
totdat allenverschillende restenminstenséénmaal voorkomen
8. schrap van voor af alle dubbelen uit de reeks resten,
hiermeeisééngelote rangschikking vanngetallenklaar
9. ga verder bij punt 4
alsernogmeerrangschikkingen vanngetallen nodigzijn.
Ingevalvannood kanmengeloterangschikkingen verkrijgen uiteen
telefoonboek vaneenplaatsmetminstens 10000abonné's.Daaruit
wordendelaatstetweecijfersvandetelefoonnummers opgevat
als
tabelvangelote getallen,diemendanmetbehulpvaneengoede
werkprocedure gebruikt.Dit
iseenbetrekkelijk slechtemethode,
maartochishetbeterdanhetgeknoeimetgescheurde stukjes
papier,die
ineenbusofdoosworden geschud.
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Eengoedemethodeomgelote rangschikkingen teverkrijgen isvia
een lotingsprogramma uiteencomputer.Maardaarbijmoetmenzich
welovertuigen,dathetprogramma goedwerkt.Alle lotingsprocedure'svancomputers gevenbijeenonjuisteprogrammering voortdurenddezelfderangschikkingen.Erisdandusgeensprakevanloten.
Menkanzichhiervanovertuigendoorenkelemaleneenzelfderangschikkingoptevragenendaartussenintelkenseengeheel andere
opdrachtaandecomputertegeven.Deverkregen rangschikkingen
zullenverschillend moetenzijn.
3.2.Viereenvoudige schema's
3.2.1.Volledige loting
Hetontwerpenvaneenschemageschiedtvanuiteenvolledigeen
systematischeopsommingvanallevoorkomendeveldjesofpotten (een
bepaald systeem dus). Zo'nopsommingwordteenbasisschema genoemd.
Intabel 3.1.staateenvoorbeeld vaneenbasisschemavooreen
proefmetvierobjecten,iedermet zesparallellen. Inditbasisschemastaande Ieparallellenvandeobjectenbijelkaar,vervolgens staande2eparallellen bijelkaar,enz.Dezetabel zalals
uitgangspuntdienenvoorhetontwerpenvaneen 'volledige loting'
enlaterin 3.2.2.vaneen 'blokkenproef'.
Eenschemameteenvolledig geloterangschikkingwordt verkregen
doorbijhetbasisschemavantabel 3.1.develdjenummersof
potnummersineendoor lotingverkregenvolgordebijteschrijven.
Daaruitontstaattabel 3.2.entenslotte figuur3.1.
Ineenvolledige loting isdenivellering (1.4.1.)afhankelijk van
hettoeval (=de loting):Deniet-te-beheersen-omstandigheden en,
TABEL 3.1.Hetbasisschema voor
eenvolledige lotingenvooreenblokkenproef
par

I

II

obj

A B C D

A B C D

III

IV

V

VI

A B C D

A B C D

A B C D

TABEL 3 . 2 . Een v o l l e d i g g e l o o t s c h e m a

par

I

II

obj
lot

A B C D
22 23 17 18

par

IV

obj
lot

A
2

B C
7 16

A B
19 10

III

C D
8 12
V

D
4

A B C
6 24 15

A B C
5 13 11

D
1

VI
D
9

A B C
21 14 20

D
3

A B C D
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FIGUUR 3.1.
De plattegrond
afgeleid uit
tabel 3.2.

FIGUUR 3.2.
Regelmatig
verlopende
omstandigheden

FIGUUR 3.3.
Onregelmatig
verlopende
omstandigheden

voor zoveraanwezig,derandwerking beïnvloeden degemiddeldenop
eentoevalligewijze.Ditgeldtookwanneerdeniet-te-beheersenomstandigheden een speciaalpatroonvormen,zoalsdeinfiguur3.2.
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en figuur 3.3.voorgesteldevruchtbaarheidsverlopen. Erkaneen
standaardafwijking berekendworden (1.4.2.)zodatdevariabiliteit
vandegemiddelden bekend is.Bijdit schemakanmenongewenste
effecten nietschatten (1.4.3.)enkanmendedoeltreffendheid
(1.4.4.)nietbeïnvloeden.Daarom iseenvolledige loting niet
altijd eenbruikbaar schema.Opeenveldvoldoethet gewoonlijk
niet;bijpotten somswel.
3.2.2.Blokkenproef
Doornietvolledig te lotenmaarbeperkt,kanmeneenmeerbruikbaarschemaontwerpen.Het systeemvanhetbasisschema blijftten
delebehoudendoorintabel 3.1.degroeperingvandeparallellen
tehandhaven.De Ieparallellenvandevierobjecten noemtmenblok
1,de2eparallellen blok 2,enz.Iederblokbevatdustelkens vier
objecten.Vervolgenswordtdevolgordevandeobjecten inieder
blokgeloot.Ditschemanoemtmeneen 'blokkenproef'.Aldus ontstaattabel 3.3.entenslotte figuur 3.4.enfiguur 3.5.
TABEL 3.3.Eenblokkenproef schema
par

I

II

III

IV

obj
lot

A B CD
2 14 3

A B CD
12 3 4

A BCD
2 14 3

A B CD
2 4 3 1

V
A BCD
13 2 4

VI
A B CD
14 2 3

Erisnubereikt,dattussendeblokken alsgeheel uitsluitend
verschillen inniet-te-beheersen-omstandigheden voorkomen.Terwijl
binnendeblokken zowelverschillen tussendeobjecten alsverschillen inniet-te-beheersen-omstandigheden voorkomen.Mogelijke
vruchtbaarheidsverlopen zoals inde figuren 3.2.en 3.3.komen
grotendeels totuitingindeblokeffecten.Daarnaastvormen zevoor
eenkleindeelniet-te-beheersen-omstandigheden binnendeblokken.
Dezegedachtengang gaatop zolangmenkanverwachten,datde
verschillen inniet-te-beheersen-omstandigheden tussendeblokken
groter zijndanbinnendeblokken.Naarmateerechtermeer veldjes
ofpottenperblok zijn,kandatsteedsminderverwachtwordenen
danverliezen deblokken hunbetekenis (zieverder 3.4.3.en
3.5.3.).
Ineenblokkenproef isdenivellering (1.4.1.)afhankelijk vanhet
toeval:Deniet-te-beheersen-omstandigheden en,voor zoveraanwezig,derandwerking beïnvloedendegemiddeldenopeentoevallige
wijze.Bijdeblokkenproef wordendegemiddelden inhet algemeen
minderbeïnvloed doordeniet-te-beheersen-omstandigheden danbij
devolledige loting.Devariabiliteit vandegemiddelden isbekend
omdatereen standaardafwijkingberekend kanworden (1.4.2.).In
eenblokkenproef zijndeniet-te-beheersen-omstandigheden perblok
gegroepeerd.Heteffectervan,datvoorhetonderzoek ongewenst is
(1.4.3.),wordt geschat indeblokeffecten,diedannietmeermee
tellenbijdeberekening vandestandaardafwijking. Daardoor
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FIGUUR 3.6.Een plattegrond voor eenblokkenproef bijtwee factoren:
Rassen en N-giften

verwachtmenbijeenblokkenproef eenkleinerestandaardafwijking
danbijeenvolledige lotingendaaromverwachtmen scherpere
conclusies.Dein 1.4.4.genoemdedoeltreffendheid kanmenbijde
blokkenproef nietbeïnvloeden.
Deobjecten ineenproef kunnentotéén factorbehoren. Inbovengenoemdevoorbeeldenmetvierobjecten kunnenerbijvoorbeeld vier
rassenofvierhoeveelheden zijn.Maardeobjecten kunnenooktot
twee (ofmeer) factorenbehoren.Indeproef van figuur 3.6.komen
de factorenRassen (variantenR-^enR2)enN-giften (variantenN^,
N
2 ' N 3 e n N 4)v o o r - D e objecten omvattendanalleacht combinaties
vandevarianten.Bijdeinrichtingvanhetschemawordtgeen
rekening gehoudenmet het feit,datdezeachtobjecten tottwee
factorenbehoren.Erwordenduslotingenvan8gebruikt omde
rangschikking iniederbloktebepalen.
3.2.3.Blokkenproef 2A
Wanneermen ineenproef tweeofmeer factorenopneemt,zullener
vaakveelobjecten zijn.Alsdeblokken daardoor hunbetekenis
verliezen iseenblokkenproef geengeschikt schemaenvoldoeteen
blokkenproef 2Abeter.Hettoevoegsel '2A'indenaamvandit
schemageeft aan,dathetomtweegenesteblokkenproeven gaat. (Zie
verder 5.2.1.)Eenenander isaandehandvaneenvoorbeeld het
bestduidelijk temaken.Veronderstel dateenonderzoek driemestsoorten (S]_,S 2 ,S3)iedermetvijf trappen (HQ, H^,H 2 ,H3,H 4)
omvat.Alleobjecten hebbenvierparallellen. Indeblokkenproef 2A
wordt de lotingvoordeene factorandersbeperktdanvoorde
andere.Ditheefttweegevolgen:Teneerstewordendetwee factoren
nietopeengelijkewijze indeproef opgenomen.Tentweedeworden
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detwee factorentezijnertijdooknietopeengelijkewijze
geanalyseerd.
Menverkrijgt eengoed inzicht indeconstructie van zo'nproef als
men zichrealiseert,dateralshetwaretweeblokkenproeven binnen
elkaarwordenopgesteld.Bijhetprobleem,datmenwil onderzoeken
inhetgenoemdevoorbeeld,kandenadruk liggenoponderzoekvande
factorhoeveelheden,terwijlde factor soorten indetweedeplaats
komt.Maarookkandenadruk liggenoponderzoekvande factor
soorten,terwijlde factorhoeveelheden indetweedeplaatskomt.
Hethangtvanhetverbandmet anderonderzoekafwelkenadrukmen
willeggen.
Veronderstel,datmen inditvoorbeeld denadruk legtopde factor
hoeveelheden endatdaarnaast gevraagdwordtwelke soortdebeste
is. Danisdaarmeevastgesteld,datdefactor 'hoeveelheden'de
belangrijkste factorvanonderzoek isendefactor 'soorten'de
minderbelangrijke factor.Menontwerptdaneerstvoordeminder
belangrijke factoreenblokkenproef.Datiseenproefmetdrie
soorten invier-voud. Zie figuur 3.7.,waar iniedervandevier
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FIGUUR 3.7.De opstelling van subblokkenvoor de factor soorten
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FIGUUR 3.8.Eenplattegrond voor eenblokkenproef 2Amet soorten in subblokken
en hoeveelheden in veldjes

blokken,telkensdedriesoorten zijnverloot (dustwaalf veldjes
voordriemestsoorteninvier-voud).
Vervolgenswordendetwaalf 'veldjes'vandezeproef subblokken
genoemd entegelijkopgevat alsdeblokkenvaneen blokkenproef
voordebelangrijke factor.Datiseenproefvoorvijf hoeveelheden
intwaalf-voud,diemenopsteltbinnendeproefvoordemestsoorten. Infiguur 3.8.isiedervandetwaalf subblokken ingedeeld in
vijfveldjes,waarindoor lotingdevijf hoeveelheden telkens zijn
verdeeld.Hiermee zijndesubblokkendeveldjesvandeeerste,
grove,blokkenproef entegelijkertijd deblokkenvoordetweede,
nauwkeurige,blokkenproef.
Doordebeperking indelotingvoordebeide factoren zoverschillendtekiezen isde inrichtingvanditschemaongunstig voorhet
onderzoekvande factormestsoorten,maargunstigvoorhetonderzoekvande factormesthoeveelheden. (En,zoals in4.2.4.2. nog zal
blijken,eveneens gunstigvoorhetonderzoekvandeinteractie hoeveelheden persoort.)Ditisooknualduidelijk alsmenbedenkt,
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FIGUUR 3.9. Eenplattegrond voor eenblokkenproef 2Amet hoeveelheden in
subblokken en soorten in veldjes

datdegroveproef voordesoorten slechts twaalfveldjesheeft,
terwijldenauwkeurigeproefvoordehoeveelheden zestig veldjes
heeft.Hiermeepastdezeopzetdanuitstekend bijdenadruk,die
men inditonderzoekwenstteleggen.Deinvloed vandeniet-tebeheersen-omstandighedenzalimmersgroter zijnbinnen hetgrove
deelvandeproef (weinigvierkanteveldjes inlanggerekte blokken)
danbinnen hetnauwkeurigedeelvandeproef (veelkleineveldjes
invierkante blokken).Menverwachtdanookdatde betrouwbaarheid
bijdeconclusies betreffendemestsoorten lager zal zijndanbijde
conclusies betreffendemesthoeveelhedenofdehoeveelheden per
soort.
Alshetbelangvandebeide factorenvoorhetonderzoek andersom
gelegen zouhebben,danhadmenbijdeinrichtingvanhet schemade
volgordevande factoren andersommoeten nemen.Dit isuitgewerkt
infiguur 3.9.Daar ligtdenadrukvanhetonderzoek opde factor
soorten.
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Bijopzetvandit zelfdeonderzoek (vanmestsoortenenmesthoeveelheden)alsblokkenproef mettwee factoren zouweliswaareen
beterevenwichttenaanzienvandebeide factoren inhetonderzoek
optreden.Maarbijzo'nblokkenproef zoueenbetrekkelijk lage
betrouwbaarheid vandeconclusiesverwachtmoetenworden,omdatde
blokkentegroot zijnendaardoorweinigbetekenis hebben.Alsde
nadrukvanhetonderzoekduidelijkopéénvanbeide factorenligt,
isdeblokkenproef 2Adusmeerdoeltreffend.Tochmoetmenbijdit
schemaookoppassen,datdeveronderstellingen omtrentdeniet-tebeheersen-omstandighedengeloofwaardig blijven (ditzal in4.2.4.
en5.2.1.verderduidelijkworden). Daaromzijnzéérveelobjecten
inditschemaóóknietgewenst,wantdanverliezendeblokkenen/of
desubblokkenhunbetekenis.Gewoonlijk kunnenerwelveelmeer
objecten zijndanbijeenblokkenproef.
Metditschemawordtvoldaanaandein 1.4.1.totenmet 1.4.4.
beoogdedoelstellingen vandeproeftechnischevoorbereiding.Wat
betreftdein 1.4.4.genoemdedoeltreffendheidblijktbovendien,
datdetweemogelijke inrichtingenvanhetschemagebruiktworden
om zogoedmogelijk aantesluitenbijdebedoelingvanhetonderzoek.Welmoetwordenvastgesteld,datdehogere nauwkeurigheid
voordebelangrijke factorisverkregentenkostevandenauwkeurigheidvandeminderbelangrijkefactor.
3.2.4.Latijnsvierkant
Develdjesopeenveldofdepotten ineenkasofklimaatruimte kan
menopenkelebanennaastelkaaraanbrengen,inplaats vanopéén
baanachterelkaar.Intabel 3.1.,in 3.2.1.,ishetbasisschema
vandeobjectenmethunparallellen indevormvaneenregelweergegeven.Maarmenkandatbasisschema ookineenvlakweergeven,
waarin zoweleenhorizontale alseenverticale richtingonderscheidenwordt.Mendenktdanaantweeonderling loodrechterichtingen,waarindeniet-te-beheersen-omstandigheden variëren.Deze
overwegingen leidentothetlatijnsvierkant,waarin alshetware
tegelijkertijd blokken intweerichtingenoptreden.Om theoretische
TABEL 3.4.Een 3*3 latijnsvierkant
A
C
B

B
A
C

C
B
A

TABEL 3.5.Vierverschillende 4*4 latijnsvierkanten
A
D
C
B

B
A
D
C

C
B
A
D

D
C
B
A

A
B
C
D

B
A
D
C

C
D
A
B

D
C
B
A

A
B
C
D

B
A
D
C

C
D
B
A

D
C
A
B

A
B
C
D

B
D
A
C

C
A
D
B

D
C
B
A
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FIGUUR 3.10.Eenplattegrond voor een 4*4 latijns vierkant met twee vierkanten

redenenmoet inditschemahetaantalparallellen evengroot zijn
alshetaantalobjecten.Vandaardenaam 'vierkant'.Menkan ineen
proefmeerdanéénvierkanttegelijkgebruikenendanishetaantal
parallellen eenveelvoud vanhetaantalobjecten.Indetabellen
3.4.,3.5.en 3.6.wordenenkelebasisvierkantenweergegeven.
Vaneen 3*3 latijnsvierkantbestaat slechtséénbasisvierkant,
waaruitmendoor lotingallemogelijke 3*3 latijnsevierkanten kan
verkrijgen.Deloting geschiedtdoordekolommenenrijenvantabel
3.4.ineengelotevolgordeteplaatsen.
Vaneen4*4 latijnsvierkantbestaanvierbasisvierkanten (dieniet
door loting uitelkaar kunnenwordenverkregen); zestaanallevier
intabel 3.5.Daaruit kanmendoor loting allemogelijke 4*4
latijnsevierkantenverkijgen.Deloting geschiedtdooreerstéén
vandezebasisvierkanten telotenendaarnadekolommenvandat
basisvierkant ineengelotevolgordeteplaatsen.Daarmee ontstaat
eentussenvorm.Tenslotteplaatstmenderijenvandetussenvormin
eengelotevolgorde.
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Figuur 3.10.toonteenplattegrondvooreenproef,metvierobjecteninachtvoud,intwee4*4 latijnsevierkanten.Het isverkregen
uitde lotingen:3; 1,3,4,2;4,1,3,2en2;2,4,3,1;2,1,4,3.Met
heteerstenummerkiestmeneenbasisvierkant;daarna zijneerstde
kolommenendanderijen ineengelotevolgorde geplaatst.In
figuur 3.10.zijndelettersA,B,CenD,zonder loting,vervangen
doordeobjectaanduidingenrespectievelijk S-^,S2,S3en S4.
TABEL 3.6.Een 5*5 latijnsvierkant
A
E
D
C
B

B
A
E
D
C

C
B
A
E
D

D
C
B
A
E

E
D
C
B
A

Van 5*5 latijnsvierkantenbestaateengrootaantal basisvierkanten
(dienietdoor lotinguitelkaarkunnenworden verkregen),waarvan
éénintabel 3.6.wordtweergegeven.Door loting kanmen daaruit
zeerveel,maarnietallemogelijke,5*5 latijnsevierkantenverkrijgen.De loting geschiedtdooreerstdekolommenenderijenin
eengelotevolgordeteplaatsenendaarnadelettersA,B,C,Den
E ineengelotevolgordetevervangendoorde objectaanduidingen
N-> e n N/i
N 0' aNl>
N"2'
Figuur 3.11.toonteenplattegrondvooreenproefmetvijf objecten
invijfvoud ineen 5*5 latijnsvierkant.Het isverkregenuitde
lotingen:5,1,4,3,2;2,1,4,3,5en5,4,3,1,2,waarmeeachtereenvolgensdekolommen,derijenendeletters zijngerangschikt.
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FIGUUR 3.11.Eenplattegrond voor een 5*5 latijns vierkant
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Latijnsevierkanten vangrotereafmetingen steltmenopeensoortgelijkewijzeopalseen 5*5 latijnsvierkant.Debeschouwing van
tabel 3.6.toontaan,datheteenvoudig isomzelfeendergelijk
basisvierkant optestellen.
Metdit schemawordtvoldaan aandein 1.4.1.totenmet 1.4.4.
beoogdedoelstellingen vandeproeftechnischvoorbereiding. Daarbij
wordenbijdeberekeningvandestandaardafwijking (1.4.2.)deeffectenvandeniet-te-beheersen-omstandigheden inbeide richtingen
buitenbeschouwing gelaten,omdathetschattenvanongewenste
effecten inbeide richtingenwordtuitgevoerd (1.4.3.). Indat
opzicht ishetschemadanookergkrachtig,maardaarin zittevens
hetbezwaar.Erwordt alshetware zoveelaandachtgeschonkenaan
dieeffecten,daterweinigoverblijftvoorhet schattenvande
standaardafwijking zelf.Hetisdanookalleendemoeitewaarddit
schemategebruiken alsdekrachtervanwerkelijk benutwordt.In
4.2.5.3.wordt hiernaderopingegaan.
3.3.Andereschema's
Inveelgevallen zalmengoedeproefopzetten kunnenmakenmetdein
3.2.besproken schema's.Daarbijmoetmenhetschemakiezen,dat
hetmeestdoeltreffend is,zoweltenaanzienvandeniet-te-beheersen-omstandigheden,alstenaanzienvanhetdoelvandeproef.Maar
nietaltijd zaleenvandezevierschema'seenbevredigende opzet
verschaffen;erbestaandanook nogveleandere.
Hettoepassenvaneenverkeerd schemakantotgevolg hebben,dat
menonjuisteconclusies verkrijgt.Vaak isdeonjuistheid vandie
conclusies gelegen inhet feit,datverschillen tussen gemiddelden
alsonbelangrijkwordengezien,terwijl zeinfeitewel belangrijk
zijn.Menkan zulkeproblemenvoorkómendooreenproeftechnicus te
raadplegen,diealsspecialist opditgebied,eengrootaantal
schema's terbeschikking heeft.Bijsommigevandeze schema's
kunnendooringewikkelde constructies opeffectievewijzeeffecten
van niet-te-beheersen-omstandigheden bijdeberekeningvande
standaardafwijking buitenbeschouwing gelatenworden.Bovendien
bestaat somsdemogelijkheid omdeeffectenvandeobjecten
enigszins tecorrigerenvoordeeffectenvande niet-te-beheersenomstandigheden. Zieverderhoofdstuk 5.
Eenvruchtbaar gesprekmeteenproeftechnicuswordtbevorderd door
zoveelmogelijk kennisomtrent hetveldofdekasof klimaatruimte
indebespreking tebetrekken.Vooraldaardoor zaldeproeftechnicuseenwetenschappelijkverantwoord advieskunnengeven.In
hoofdstuk 5zaleen inzichtworden gegeven indevelemogelijkheden,diedeproeftechnicus terbeschikkingstaan.
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3.4.Een schema kiezenvooreenveldproef
Inhetvolgendewordtdetheoretischeuiteenzetting van 3.2.aangevuldmetenkelepraktische zaken,dievoorveldproevenvanbelang
zijn.
3.4.1.Algemeneopmerkingen bijveldproeven
Wanneermeneenschemavooreenveldproefwilkiezen ishetvan
belang zoveelmogelijk kennistehebbenvande niet-te-beheersenomstandighedenvanhetveld,waarmenmeetemaken heeft.Hetis
vanbelang,datmenallerleibijzonderhedenweet,zoalsderichting
waaringewoonlijk geploegdwordt,hetvoorkomenvandrainreeksen en
derichtingdaarvan.Ookmoetmeninzichthebben indegrondwaterstand,hethumusgehalte,dechemische samenstelling enz.,vooral
alsdezeveldeigenschappen eenverloop hebben,of onregelmatig
zijn.Tenslottemoetmenopdehoogte zijnvaneventueleverstoringen,dieoptreden,bijvoorbeeld tengevolgevaneenvroegeresloot,
eenvroegereweg,enz.
Ineenveldproef zijngewoonlijkpadennodig,maarals zevermeden
kunnenwordenheeftdatdevoorkeur.Padenmogen nietvoorkomen:
-binneneenvolledige loting
-binnendeblokkenvaneenblokkenproef
- binnendesubblokkenvaneenblokkenproef 2A.
Het loontdemoeiteompadentevermijden:
-binnendeblokkenvaneenblokkenproef 2A
-binneneenlatijnsvierkant.
Hetheeftdevoorkeur,datopeenpadhetproefgewasstaat.Toch
kanhetsomsgunstig zijnvoordeproef,dateenpad leeg is.Maar
danmoetertussenhetlegepadendeveldjesvandeproef een
beschermstrookliggen,waarophetproefgewaswèlstaat.
3.4.2.Eenvolledige loting alsveldproef
Voorveldproeven iseenvolledige loting slechts zeldeneen
geschikt schema.Omdatdeniet-te-beheersen-omstandigheden meestal
enigeregelmaaten/of eenverloophebben,zijnschema's,diedaar
rekeningmeehoudengunstiger.
3.4.3.Eenblokkenproef alsveldproef
Opeenveld kaneenblokkenproef vaakeengunstig schema zijn.Het
isnietnoodzakelijk,datdeblokkentenopzichtevanelkaar
aaneengesloten liggen.Tussentweeblokkenmagmeneeneventueel
aanwezige afwijkende plekoverslaan.Develdjesvan iederblok
moetenonderlingwelaaneengesloten liggen.Blokkenmogen naast
elkaar liggenofachterelkaar,maarook zowelnaastalsachter
elkaar.Welmoetendeblokkenonderling dezelfde richting hebbenin
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verbandmetdegewoonlijkvoorkomende structuurvandeniet-tebeheersen-omstandigheden (zie2.5.1.3.)•
Inverbandmetafwijkende plekken (2.5.1.2.)eninverbandmethet
vruchtbaarheidsverloop tengevolgevanhetploegen (2.5.1.3.)heeft
het zinomeenblokenigszinsvierkanttemaken.Daarbijmagmen
bovendienverwachten,dateenproef alsinfiguur 3.4.,met lange
veldjesdwarsopdeploegrichting,scherpereconclusies zalgeven
daneenproefvolgens figuur3.5.Bijbetrekkelijkveelobjecten
zoals infiguur 3.6.isdatinfeitenietterealiseren.Welwordt
danrekening gehoudenmethetvruchtbaarheidsverloop tengevolgevan
hetploegen,doordeveldjesmetdelange zijdendwarsopde
ploegrichting teleggen (2.5.1.3.).

Blokkenproeven worden op het veld niet opgezet met meer dan
ongeveer 10 objecten, want dan worden de blokken zo groot, dat
ze meestal hun betekenis gaan
verliezen.
3.4.4.Eenblokkenproef 2Aalsveldproef
Opeenveld kaneenblokkenproef 2Avaakeengunstig schemazijn.
Somskanéénvandebeide factoren,doorzijnaard,alleenop
betrekkelijk groteoppervlakken gerealiseerdworden.Die factorkan
mendanniet inveldjes,maarwel insubblokken aanbrengen.Datis
eenmotief omdeblokkenproef 2Atekiezen.Maaralsdatdebelangrijkste factorvandetweeis,ontstaatereen tegenstrijdigheid.
Menkandandegewenste rangordevandefactoren nietaanbrengen.
Hetgevolg is,datmenófgenoegen genomenmoetnemenmeteen
praktischuitvoerbareproef,dieniet (geheel)voldoet aanhet
beoogdedoelvanhetonderzoek,ófdatmendeproef opdatmoment
alsonuitvoerbaarbeschouwt.

Wanneer er meer dan 30 objecten voorkomen, wordt de
van de blokken en/of subblokken
twijfelachtig.

betekenis

3.4.5.Een latijnsvierkant alsveldproef
Opeenveld kaneen latijnsvierkant slechtsdaneengoed schema
zijn,indienhetpatroonvanniet-te-beheersen-omstandigheden daar
duidelijk aanleiding toegeeft.Voorbeeld:Veronderstel,dateen
veld gedraineerd isendatdeploegrichting dwarsopdedrainreeksenligt.Dedrainreeksenveroorzaken daneenpatroonvanafwisselendebanenevenwijdigaanderichtingvandedrainsenhet
ploegenveroorzaakt banen,diedaar loodrechtopliggen.Inzulke
situaties heefteen latijnsvierkantdevoorkeur.
3.5.Een schemakiezenvooreenpotproef
Inhetvolgendewordtdetheoretischeuiteenzetting van3.2.
aangevuldmetenkelepraktische zaken,dievoorpotproevenvan
belang zijn.
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3.5.1.Algemene opmerkingen bijpotproeven
Wanneermeneenschemavooreenpotproefwilkiezen ishetvan
belang zoveelmogelijk kennistehebbenvandeniet-te-beheersenomstandighedenvandekasofklimaatruimtewaarmenmeetemaken
heeft.Dathoudt in,datmen zichgrondigverdiept heeftinde
plaatselijke structuurvanderuimtezelfenvandeopstellingen,
dieerstaanofnogmoetenkomen.In2.6.2.en2.6.3.zijneen
aantalbijzonderhedengenoemd,dieookbijdekeuzevaneen schema
vanbelang kunnen zijn.Deinventiviteitvandeontwerpervande
proef ishierbijbelangrijk omtoteengoed schematekomen.

Bij een potproef moet, in gedachten, de
plaatselijke
structuur van de niet-te-beheersen-omstandigheden
in
betrekkelijk
homogene vakken verdeeld worden.
De afmetingen van die, soms denkbeeldige,
vakken bepalen,
hoe de potten in een (sub)blok
passen.
Hierdoorwordtenerzijds hetaantalobjectenper (sub)blokbeperkt.
Anderzijds kanhetverstandig zijnomeendenkbeeldig vak (bijvoorbeeld eenbakofeenkar)metextra (bescherm)pottenaantevullen,
alshetaantalobjectenklein istenopzichtevandebeschikbare
ruimte.
Vaakbedenktmenwerkbesparende constructies,waarvan hetdoelis,
dateengroepjepottengezamenlijkverzorgd kanworden.Het
plaatsenvangroepjespotteninondiepebakkentenbehoevevande
watervoorziening isdaarvaneenveelvoorkomendvoorbeeld (zieook
2.6.3.). Ookkanhetvoordeverzorgingvandeproef handig zijnom
groepjespottenopkarrenteplaatsen.Inhet schemamoeteengroep
pottenineenbakofopeenkaraltijdeenblokofeen subblokvormen.Daarmee isdeomvangvaneenblokof subblokvastgelegd zonder
metdegekozenobjecten rekening tehouden.Indesubblokkenvan
eenblokkenproef 2Aontstaatdaarmeebovendien eenkoppeling tussen
deonbelangrijke factorendewatervoorziening ofeenandereverzorging.Datiswellicht gewoonacceptabel,maarditmoetmenwèl
verifiëren.Opdezewijzewordtdeonderzoeker somsverleid omeen
blokof subblokteaccepteren,datnietpastbijzijnproefopzet.
Ditkanhetnodigmakenomtekiezen:ofaangenaamwerken ôfde
proef uitvoeren zoalsdatvoordedoeltreffendheidvanhetonderzoekgewenstis.
Eénvandeconstructies,dieenormbijdragenaanhetbeteugelenvan
deniet-te-beheersen-omstandigheden zijndedraaitafels.Uitdaarop
gerichtonderzoek isgebleken,datpottengeplaatst intweecirkels
opeendraaitafel een zeerhomogenegroepvormen.Alsde afmetingen
vandepottennietaltegroot zijn,ishetsomsmogelijk,dateen
geheleproefopééndraaitafel kan.Daardoor hebbenallepottenmet
ongeveerdezelfdeniet-te-beheersen-omstandigheden temaken.Een
nadeelvandezeopstelling is,datallepotten langseenvrije
ruimtestaan,terwijlergeenplaatsmeer isvoor beschermpotten.
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3.5.2.Eenvolledige loting alspotproef
Alleen alsdeproef inzijngeheelopééndraaitafelpast,iseen
volledige lotingeengeschiktschemavooreenpotproef.
3.5.3.Eenblokkenproef alspotproef
Iniederepotproef opnieuwmoetmendestructuurvandeniet-tebeheersen-omstandigheden beoordelen,omuittemakenwelke plaatsen
tezameneenblok zullenvormen (zie2.6.2.en 2.6.3.).Erzijn
weinig algemenerichtlijnen tegeven.Hetisnietvanbelang,dat
deplaatsen,dieonderling éénblokvormen,aaneengesloten liggen.
Hetisvoldoende als zeopelkaarlijken.
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FIGUUR 3.12.Een onverwachte opstelling vaneenblokkenproef met potten op een
tafel, zonder beschermpotten

Ditkantoteenenigszinsonverwachteproefopzet leiden.Infiguur
3.12.iseenproefopstellingweergegeven,waarintienobjectenin
viervoud staanopgesteld ineenpotproefmet achtrijenvan ieder
vijf potten.Blok 1wordtgevormd doorderijen 2en 3;blok 2door
derijen 4en 5;blok 3doorderijen 6en 7.Maarblok 4wordt
gevormddoorderijen 1en8.Deblokken 1,2en 3bestaan ieder
uiteenaaneengesloten groeppotten.Blok 4daarentegenwordt
gevormd doortweerijen,dievervanelkaar af liggen.Dezeopstelling heeft zinalsdepottenvanblok 4opdebeide randenvaneen
tafel staanenalsmendaarbijkanverwachten,datde randwerking
langsderandvandetafelgeen interactie geeftmetdeobjecten.
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Zokanerookeenmotief zijnomdeblokken nietalle indezelfde
richting teplaatsen.
Alsmendeblokkengroterneemtdandedenkbeeldigevakken,ofals
mendeblokkenoverdegrenzenvandedenkbeeldigevakken heen
plaatst,verliezendeblokkenhunbetekenis.Deblokkenproef isdan
geengoedschema.Erkangeenmaximumaantalpottenperblokworden
genoemd, zolangmendedenkbeeldigevakkennietkent.
3.5.4.Eenblokkenproef 2Aalspotproef
Bijeenblokkenproef 2Aalspotproef geldt,datdesubblokkenmoetenpassenbinnendedenkbeeldigevakken.Indienmende subblokken
grotermaakt,ofonjuistplaatst,verliezen zehunbetekenis.Ook
hierishetmaximumaantalpottenper (sub)blokafhankelijk vande
afmetingenvandedenkbeeldigevakken.
3.5.5.Een latijnsvierkantalspotproef
Bijpotproeven kaneenlatijnsvierkant slechtsdaneengoed schema
zijn,indienhetpatroonvande niet-te-beheersen-omstandigheden
daarduidelijk aanleiding toegeeft.Voorbeeld:Veronderstel,dat
deventilatiewind ineenklimaatruimtevanvoornaarachterbeweegt
endatdelichtintensiteit hetsterkstvarieertvan linksnaar
rechts.Deventilatiewind neemtonderwegvochtopvandeverdampendeplanten,verandertdaardoorvantemperatuur enverandertdus
vanrelatievevochtigheid. Hierdoorontstaateen geleidelijk
verloopvanvoornaarachter.Datwil zeggen:banendievan links
naarrechts lopen.Devariaties indelichtintensiteit veroorzaken
banendievanvoornaarachter lopen.Inzulkesituaties heefteen
latijnsvierkant devoorkeur.
3.6.Eigenbijdragen aan niet-te-beheersen-omstandigheden
Doordeuitvoeringvandeproefdraagtdeonderzoeker invelevormen zelfbijaandeniet-te-beheersen-omstandigheden. Ditgebeurt,
ondanksdatmen.hetnietwenstenondanksdatmeneenveld,ofeen
kasofeenklimaatruimte zoekt,waarvanmendenktdatdeeffecten
vandeniet-te-beheersen-omstandigheden klein zijn (Zieook 1.1.,
waaronderandere,mogelijke bijdragen zijnopgenoemd).Demate
waarinmen zelfbijdraagt,moetbovendien nietonderschatworden.
Hetismogelijk,datdeeffectenvandeobjecten overvleugeld
wordendoordeeffectenvandeeigenbijdragen aandeniet-tebeheersen-omstandigheden.
Dezebijdragenontstaantengevolgevandeproefverzorging enten
gevolgevantijdsverschillen bijhetverrichten vanwaarnemingen.
Deverstoringen,dieoptredendoordeproefverzorging,kanmen
beperkendoor zoregelmatigmogelijktewerken.Deverstoringen,
dieoptredendoortijdsverschillenbijhetverrichtenvanwaarnemingen,kanmenbeperkendoorsneltewerken.Maarhet isonmogelijkomeenreekswaarnemingen opéénmomentteverrichten.De
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grootstemoeilijkheden tredenop,wanneerdeverzorgingenhet
verrichtenvanwaarnemingen onjuistgeorganiseerd zijn.
3.6.1.Deorganisatievandeverzorging
Menmoetallewerk zorgvuldig organiseren.Vanaf hetvoorbereiden
vandeveldjesofpottentotenmetdeoogsten zelfsdaarnanog
(bijdechemischeen/of botanischeanalysevanresultaten)isdie
organisatie nodig.

'Het schema met de loting'
worden bij de organisatie
aan de geoogste producten

moet als werkpatroon
gebruikt
van alle werk aan een proef, of
ervan.

- Bijeenvolledige lotingmoetmenallewerkverrichten inde
volgorde,waarindepottenofveldjesvoorkomen.
- Bijeenblokkenproef moetmenallewerkperblokverrichten.
Binnen iederblokmoetmenwerken indevolgorde,waarinde
pottenofveldjesvoorkomen.
- Bijeenblokkenproef 2Amoetmenallewerk perblokendaarbinnen
persubblokverrichten.Binneniederblokmoetmenwerken inde
volgorde,waarin desubblokkenvoorkomen.Binnen ieder subblok
moetmenwerken indevolgorde,waarindepottenofveldjesvoorkómen.
- Bijeen latijnsvierkantgeldthetzelfdealsbijeenblokkenproef,maarmenheeftdekeusuitrijenofkolommen.
3.6.2.Voorbeeldenvanproblemenbijdeverzorging
Eerstevoorbeeld:
Hetpotenvanaardappelen ineenrassenproef vindtplaats optwee
opvolgende dagen.Veronderstel,dathet indetussen liggende nacht
hardenveelregent.Hetgevolgdaarvan kanzijn,datdeopkomst
meteentussentijd vanenkeledagenplaatsvindtendatdeeerst
opgekomen plantenwèlteleidenhebbenvaneennachtvorst,maarde
laatstopgekomenplantenniet.Dezeverstoring kannog laat inhet
seizoen aanwijsbaar blijven.Bijrasvoorraspoten (eenonjuiste
organisatie)kanheteneobjectvandenachtvorst geleden hebbenen
hetandereniet.Erisdaneenduidelijkemiswijzingveroorzaakt in
deobjecteffecten.Dithadmenkunnenvoorkomendoorblokvoorblok
tepoten (eengoedeorganisatie:gebruikmakenvan het schema).
Tweedevoorbeeld:
Bijhettrekkenvanvlasoptweeopvolgende dagen,iseenklein
beetjeregenalvoldoende omdekwaliteitvanhet lint sterkte
beïnvloeden.Deinheteerstevoorbeeld genoemde verstoringen
tredendaaralheelsnelop.Doorgebruiktemakenvanhetschema,
bijhettrekkenvan hetvlas,kanmen zulkeeffecten tussende
blokken latenoptredenenniettussendeobjecten.
Derdevoorbeeld:
Bijpotproevenwordenvaakmetingengedaanaaneen (deelvaneen)
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plantterwijlereensnelleverandering aandegang is.Veronderstel,datmenvan individuele plantenhet 4eblad gebruiktvooreen
meting alsdatblad 2dagenoud is.Eendeelvandemetingendoet
mens'morgens,eneendeels'middags.Debladeren,waaraanmen
s'middagsmeet,zijndanmerkbaarouderdandebladeren,waaraan
s'morgensisgemeten.Eenonjuisteorganisatievandevolgorde,
waarindemetingenplaatsvinden,kantotgevolghebben,dater
miswijzingenontstaan indeobjecteffecten.Bijeengoedeorganisatietreedtdittussendeblokkenop.
3.6.3.Heteffectvaneengoedeorganisatie
Bijeenvolledige loting zullendeverstoringen eengrotestandaardafwijkingveroorzaken.Bijdeandere schema'sveroorzakende
verstoringen,metenig geluk,eenblokeffect (eensubblokeffect,
eenrijeffectofeenkolomeffect)of,metminder geluk,grotendeelseendergelijk effectenvoorhetoverigetócheengrote
standaardafwijking.Dekanseven-wel,datdeobjecteffectenereen
miswijzingvan zullenondervinden isbijalleschema's kleinen
bovendientoevallig,wanterisgeloot.
Menmoet hierbijbedenken,dathetgebruikvaneenschema ineen
proef juistbedoeld isvoordit soortlastigeeffecten.Te zijner
tijd,indeanalyse,zullendeblokken (endergelijke)een
'vuilnisbak'vormen,waarindezeverstorende effecten grotendeels
terechtbehorentekomen.Deonderzoeker houdt zedanbuitende
objecteffectenenwellicht grotendeels buitendeberekening vande
variabiliteit.Bovendien geldtditnietalleenvoordeeffecten,
diedeonderzoeker onderkent,maarookvooreffecten,diehijniet
onderkent,maardiewèldoordeuitvoeringvandeproef veroorzaakt
zijn.
Dooreengoedeorganisatievandeproefuitvoering bereiktmenin
hogemate,datdeproefvoldoetaan:
- eengoede nivellering (1.4.1.),
- hetgoed inbrengenvaneentoevals-aspect (1.4.2.),
- het schattenvan zoveelmogelijk ongewenste effecten (1.4.3.)
- het zoveelmogelijk tot zijnrechtkomenvandedoeltreffendheid
vanhet schema (1.4.4.).
3.6.4.Opmerkingen over landbouwmachines
Naastdebovengenoemde bijdragen aandeniet-te-beheersenomstandigheden kunnenmachines nogweeranderebijdragen leveren.
Inhetalgemeen ishetookbijmachines nodigomaandehandvan
hetschematewerken.
Deregelmaat,waarmeemachineswerken,isnietaltijd zogoedals
nodig is.Soms zalhetdemoeitewaard zijneenanderemachinete
zoeken,diehetwerkopeenmeerbevredigendewijzedoet.Een
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machine,dievrijsnellewisselingen inprestatiegeeft,veroorzaaktonregelmatigheden binnenveldjes.Datkan inhetalgemeen
bezwaarlijk zijn,maarproeftechnischishetnietaltijderg.
Proeftechnisch ishetbezwaarlijk alseenmachine langzaamwisselt
inprestatieenalsdaardoorgeheleveldjes (ofgroepenveldjes)
onderling onregelmatigworden.
Bijhetafstellenvaneenmachinekanmendegewenste afstelling
nietaltijd preciesbereiken.Dittreedtopbijzaaimachines,bij
meststrooiersendergelijke.Hetisdanveelal noodzakelijk omop
temetenmetwelkehoeveelheid demachinewerkelijk heeftgewerkt
enhetobjectdaarmeeteomschrijven.Bijdevergelijking van
objectenuitverschillende proeven iseenobjectomschrijving,die
metdewerkelijkheid overeenkomtonmisbaar.
Hetafstellenvanmachinesperobject isfout,omdatdeverschillendeveldjesvanéénobject indàtopzichtdangeen parallellen
vanelkaarmeer zijn,maaridentiekworden.Zezijnalleen indat
éneopzicht identiek;inalleandereopzichtenblijven hetparallellen.Tochkosthetafstellenvanmachines soms zoveeltijden/of
moeite,dathetgehelewerkbijdegoedeorganisatie langduurten
dat juistdaardoorongewenste effectenoptreden.Hetkandanzin
hebbenomaftewijkenvandein 3.6.1.gegevenorganisatievande
verzorging.Hetafstellenperobject isweliswaar fout,maar
veroorzaakt dàn,dathetgehelewerkveel korterduurtendat
daardoorminder andereongewensteeffectenoptreden.Menmoetzich
echterniet latenverleidenomhierbijdegemakkelijkstewegte
volgen.Eriseen zorgvuldige afweging nodig,wantmen kiesttussen
een fouteeneenongunstigemethode.
3.7.Het herstellen van ineen schemagemaakte fouten
Hetisonmogelijk omhetmakenvanfoutenaltijd geheeltevermijden.Vroegof laat zalmenduseenfoutkunnenontdekken,dieonplezierige gevolgenvooreenproef kanhebben.Echter,slechtsin
enkele gevallen zalmen zelf inzienhoeeen fouthersteldmoetworden.Meestal isdehulpvaneenproeftechnicusofeen statisticus
noodzakelijk.
Alsmeneen foutontdekttijdens hetinrichtenvaneenproef,moet
die inrichting direct gestaaktworden.Eenproeftechnicuskandan
vaakdooreenkleinewijziging oftoevoeging aandeproef de fout
herstellen.Wordtdeinrichtingvandeproef nahetontdekkenvan
een foutnogverdervoortgezet,dan isherstelvaaknietmeer (op
eeneenvoudigewijze)mogelijk.
Ontdektmeneen fout laterofachteraf,dankaneen statisticus
vaakdegevolgenvande foutminimaalmaken.Hijkandaneen
specialeof andere analyse-techniek toepassen.Ditvaltverder
buitenhetkadervanditboek. (Inhoofdstuk 5vindtmen inde
vraagstukken 5.6.1.en5.6.6.enkelevoorbeelden van gemakkelijk
temaken fouten.)
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Conclusie: Als het niet héél duidelijk
is, hoe een gemaakte vergissing hersteld kan worden, dan is de hulp van een proeftechnicus
of
een statisticus
onontbeerlijk.
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3.8.Vraagstukken
Het isdebedoeling,datdelezer zichbijdebeantwoording
vandevragen zoveelmogelijk inleeft ineenwerkelijke gang
van zakenenvandaaruiteenantwoord formuleert.Zo'n
antwoord kandus somstwijfelof zelfsongenoegen uitdrukken
omtrentdevoorgelegde situatieendathoortafentoebijeen
werkelijke gangvan zaken.Deschrijver heeftnietgestreefd
naarsterielevragen,waaropevensterieleantwoordenpassen.
Tevens isernietaltijdmaaréénantwoord goedenookdat
hoortafentoebijeenwerkelijke gangvanzaken.
Vraagstuk 3.8.1.
Opeentafel ineenplantenkaswordteenpotproef genomen,waarin
menheteffectvan 3vochtvoorzieningen onderzoekt.Detafeldie
ruimtebiedtvoor 7potten indebreedteen 15potten indelengte,
isgeheelterbeschikkingvoordezeproef.Depotgrond ishomogeen
van samenstelling.Ookdelichtvoorziening,temperatuur,winden
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luchtvochtigheid zijnhomogeen,behalve langsderandenvande
tafel.Dezeproefwordtvoororiëntatieopgezet.
Beantwoord enlichttoe:
a.Hoeveelparallellen zijnnodig.
b.Hoeveelpottenplaatstuopdetafel.
c.Zijnerbezwarentegenrangschikking ineenvolledige loting.
d.Hoeplaatstudepottenopdetafel.Maakdeplaatsingvanalle
pottenduidelijk;doedateventueelmeteentekening.
Vraagstuk3.8.2.
Infiguur 3.13.iseenplattegrondweergegevenvaneen blokkenproef
met 3mestsoorten (S 1# S 2 enS 3 )en5mesthoeveelheden (HQ, H]_,H 2 ,
H3en H 4 ) . Deproeven infiguur 3.13.,infiguur 3.8.en in figuur
3.9.kunnen nuonderlingvergelekenworden.
Beantwoord enlichttoe:
a.Indienbijhetonderzoekdenadruk ligtopde factorhoeveelheden,geefdandevolgordeaanvandezedrieproefopzetten,
naartoenemende inlichtingen betreffendedezefactor.
b. Indienbijhetonderzoekdenadruk ligtopde interactievan
soortenenhoeveelheden,geefdandevolgorde aanvandezedrie
proefopzetten naartoenemende inlichtingen betreffendedeze
interactie.
Vraagstuk 3.8.3.
Wegensbijzondere,maaronontkoombaremoeilijkheden bentugedwongeneenproefveld opeenhoekvaneenperceelteleggenalsin
figuur 3.14.Deze ligging isinderdaad verrevan ideaal,temeer
omdatuvoordeproef debeschikbare ruimtetochwel grotendeels
nodig zulthebben.Deinvloedvandehoutwalreiktongeveertotop
dehelftvanhetstuk,deinvloedvandeslootreiktnogwel
verder.

sloot
FIGUUR 3.14.De situering van hetperceel bijvraagstuk 3.8.3.
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Beantwoord en lichttoe:
a.Aanwelk schemadenktunureeds.
Ermoetvoordatperceeleenproefwordenopgezet,waarinmende
invloedvanP-giften opdeopbrengstvantuinbonenonderzoekt.De
gebruikelijkeP-giften liggentussen 60en 130kg/ha.Deoogstis
ergbewerkelijk,omdatmeneenoogstanalysevanhetgewas zaluitvoeren.Daaromkunnenerhooguit 10veldjesperdagwordengeoogst.
Deproef zaleenoriënterend karakterhebben.
Beantwoord enlichttoe:
b.l.Hoeveelvarianten kiestu.
b.2.Welkevarianten kiestu.
b.3.Handhaaft uvoordezeproefopzet uwantwoord opvraag a.
Vraagstuk 3.8.4.
Ineenonderzoeksruimte staateentafel,diemenmetTL-buizenverlicht (ziefiguur 3.15.).Deruimtewordtverwarmd doormiddelvan
eenluchtcirculatie,dietussendetafelendeTL-buizenderichtingvandepijlen heeft.Deluchtstroom ishomogeenvantemperatuurenvochtigheid enheefteen lagesnelheid. Zodramenplanten
opdetafelplaatst,ishetmogelijk,dat zoweldetemperatuur als
devochtigheid vandeluchtstroomdoordeplantenworden beïnvloed.
Het lichtvandeTL-buizen straaltuiteraard nietalleenrechtnaar
beneden,maarook schuin.Daarom iserlangsallerandenvande
tafelwatminder lichtdaninhetmidden.

FIGUUR 3.15. Een tafelmet TL-verlichting
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Opdetafelpassen 6potten indebreedteen 10inde lengte.Men
plaatstereenpotproef opmetplanten,die zeergevoelig zijnvoor
luchtvochtigheid enlichtsterkte.Deproef omvat 6objecten.De
potgrond ishomogeenvansamenstelling.Dewarmte,dievande
lampenvrijkomt,kanmenbuitenbeschouwing laten,wantdiewordt
dooreenglazenplaat afgeschermd.
Beantwoord enlichttoe:
a.Wat ishetmeestgeschikte schemavoordezeproef.
b.AlsdeTL-buizeneenkwartslagwordengedraaid,terwijlde
luchtcirculatie onveranderd blijft,beantwoordt uvraaga.dan
nogopdezelfdewijze.
Vraagstuk 3.8.5.
Ineenbewaarproefwilmendehoudbaarheid van 8aardappelrassen
vergelijken,door zeenigetijdongestoord ineenkoelceltebewaren.Menheeftbeslotenom6parallellentenemen.Voordezeproef
wordendus 48aardappelkistjesindekoelcelgeplaatst.Deomstandigheden indecel zijnniethomogeen,wantdetemperatuur verloopt
vanbeneden (5,8°C)naarboven (6,6°C).Vooraldeonderste zonevan
15tot20cmiswat laagintemperatuur.
Beantwoord enlichttoe:
a.Welk schema isinditgevalgeschikt.
b.Geef nauwkeurig aanhoedeplaatsingvandekistjes inde
koelcelvolgensditschema is.Maakeventueeleentekening.Het
isvoldoende alsaangegevenwordt,waargelotevolgorden nodig
zijn.Hetloten zelfkanachterwegeblijven.
c.Wanneermen,inplaatsvan 8rassen,25rassenonderzoekt,hoe
beantwoord udana.
Vraagstuk 3.8.6.
Tervergelijking van 6scholenwordt hetniveauvankennisvande
leerlingenonderzocht.Omdevergelijking uittevoeren,moeteen
aantalkandidaten dezelfdeexamencpgavenmaken.Hiervoor iseen
zaaltjeterbeschikking,waarinhoogstens 10kandidaten tegelijk
een schriftelijkwerk kunnenmaken.Iedereschool zendt 7kandidatenuit.Erzijndus 42kandidaten inhetgeheel.Omdathet
zaaltje zokleinis,werktmen ingroepen.
Beantwoord en lichttoe:
a.Watisdefactorvanonderzoek.
b.Hoeveelvarianten heeftdezefactor.
c.Welk schemaachtuvantoepassing.
d.Steleenwerkschema opvooruitvoering vandeproef.Vermeldwat
gelootmoetworden,maarvoerdelotingen nietuit.
e.Hoeveelverschillende opgaven zijnvooréénbepaaldvaknodig.
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Vraagstuk 3.8.7.
Uwilteenproefuitvoerenvooronkruidbestrijding in suikerbieten
met 5bestrijdingsmiddelen en 3spuittijdstippen.Omdatueen
interactieverwacht vandemiddelenmetrassen,kiestutevens
3 rassen.Uneemt4parallellen.
Beantwoord enlichttoe:
a.Hoeveel factorenvanonderzoek zijner.
b.Opwelke factor(en)ligtdenadrukvanhetonderzoek.
c.Hoeveelobjecten heeftdezeproef.
d.Welk schemaisvantoepassing.
Vraagstuk 3.8.8.
Devereniging tot 'bevorderingvanhetgebruikvanrumbonen'is
verontrust omtrent haarmeestprincipiëledoelstelling.Menvraagt
zichaf:Ishetgebruikvanrumbonen indezeeeuwvan snelverkeer
nogwel aanvaardbaar? Na langnachtelijkvergaderen heeft zelfseen
kringvanwijzemannen geenanderebedenking kunnenopperendan,
dathetdrinkenvanbierenhetconsumerenvanrumbonentezamen
wellicht nietgeadviseerdmoetworden.
Ineenmassale ledenbijeenkomstrijpteenideetot zelfkritiek.Men
wil hetgebruikvandeonvolprezen delicatesse aaneenexperiment
onderwerpen.Proefpersonen,dieverschillende doseringen bonen
hebbengenoten,wilmen laten fietsenop 30cmbredeen 100m lange
kalkstrepenopeengazon.Men zaldanmetenhoever zevanafhet
startpunt kunnenrijden,zonderbuitendestreeptegeraken.Omde
wijzemannenteerenismentevens zeergeïnteresseerd ineen
interactiemet hetmisbruikvanbier.
Tervoorkomingvanuitspattingenwordteenmaximumvan 20bonenen
2glazenbiergesteld.Devoorzitter steltwelwillend zijngazon
terbeschikking.Erisplaatsvoortenhoogste 5kalkstrepen.
Tevens zijner5fietsenterbeschikking.Dewijzemannen,diede
opdracht hebbengekregenhetexperimentvoortebereidenenuitte
voeren,besluitenhetexperimenteenoriënterend karaktertegeven
ennaafloopverdertezien.
Zijrichten zichtotumetdevolgendevragenenubegrijptwel,
datwijzemannen geenongemotiveerde antwoorden accepteren:
a.Welke factorenmoetenwijonderzoeken.
b.Welkevarianten zullenwijkiezen.
c.Welkeobjectenmoetenwijopnemen.
d.Hoeveelparallellen zijnnodig.
e.Welk schemaisvantoepassing.
f.Hoeveel kalkstrepen zijnerophetgazonnodig.
g.Hoeveelpersonenmoeten aanhetexperimentdeelnemen,
h.Hoegaathetuitvoeringsprogramma eruitzien.
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Vraagstuk 3.8.9.
Voordevergelijking vandriewijzenvanvoerenvanvarkenswilmen
eenproefmetdierennemen.Menverwacht,datdedierentengevolge
vandeverschillendewijzenvanvoerenverschillend ingewicht
zullentoenemen.Gedurende 14dagenvoordeaanvangvandeproef
worden 40dierenonderdezelfdeomstandigheden bijeen gebrachten
opdezelfdewijzegevoerd.Aanhetbeginenheteindvandezevoorperiodewordenalledierengewogen.Intabel 3.7.staandebegineneind-gewichten.
Daarnabegintdeproefperiode,diezeswekenduurt.Aan heteind
daarvan zalmendeproefdieren nogmaalswegen.Hetisvanpraktischebetekenis alsdegewichtstoenamevandedierenbijhetbeste
objectminstens 12%groter isdandegewichtstoename vandedieren
bijhetminsteobject.Indatgevalwilmen,bijeenbetrouwbaarheidvan 95%,deconclusiekunnentrekken 'erisverschil'.Uit
soortgelijkeonderzoekingen isbekend,datmenrekeningmoet houden
meteenS(x)= 10%vandegemiddelde gewichtstoename vanalle
dieren.
TABEL 3.7.Gewichtenvanvarkensaanbegin
eneindvandevoorperiode (inkgperdier)
gewichten

gewichten
dier

begin

eind

begin

eind

1
2
3
4
5

40
40
40
40
40

42
43
39
39
40

21
22
23
24
25

49
50
50
50
50

48
50
51
51
52

6
7
8
9
10

41
42
42
42
43

45
43
43
43
44

26
27
28
29
30

50
50
50
50
52

51
51
51
51
52

11
12
13
14
15

43
44
44
44
44

42
45
46
45
45

31
32
33
34
35

52
53
53
53
53

51
53
53
53
53

16
17
18
19
20

44
44
44
'45
48

46
45
45
47
48

36
37
38
39
40

53
53
53
53
57

53
54
54
54
59

dier
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FIGUUR 3.16.De situering en de afmetingen vanhet perceel
bijvraagstuk 3.8.10.
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Beantwoord enlichttoe:
a.Wat isdefactorvanonderzoek.
b.Hoeveelvarianten heeftdezefactor.
c.Hoeveelparallellen zijnnodig.
d.Welk schemaisvantoepassing.
e.Welkedierenworden indeproefbetrokken.
Vraagstuk 3.8.10.
Eenperceel land ligtopeenhelling,zoalsin figuur 3.16.is
geschetst.Opditperceelwordenaardappelenverbouwd opruggenmet
eenonderlinge afstandvan 60cm.Inderuggenstaandeplantenop
eenonderling afstandvan40cm.Uwiltopditstuklandeenproef
nemen,waarindeinvloedvanK-bemesting opdedrogestof opbrengst
vandeknollenwordtonderzocht.Depraktijkgift indestreekis
150kg/ha K 2 0. Eenoriënterendeproefvindtuvoorlopigvoldoende.
Beantwoordenlichttoe:
a.Welke factoronderzoektu.
b.Welkeobjecten kiestu.
c.Hoeveelparallellen zijnnodig.
d.Geefdeafmetingenvandeveldjesnauwkeurig op,wanneer uvoor
éénopbrengst bepalingminstens 30planten nodighebt.
e.Welk schemapastutoe.
f.Tekeneenplattegrond voordezeproef.Geef zorgvuldig aanhoeu
deproef ophetperceel legten zorg,dathetvooralleveldjes
duidelijk ishoe zeliggen.
Vraagstuk 3.8.11.
Vooreenonderzoek naardebesteoogsttijd vanaardappelen neemt
meneenproefmet 7oogsttijden.Omdatnietiederrasdezelfde
besteoogsttijd behoefttehebben,betrektmentweerassen,die
nogaluiteenlopen,inhetonderzoek.Deproefwordt in3-voud
genomen.Ermoeten 168plantenbrutoopeenveldjekomenineen
plantverband van 50*50cm2.
Erstaateenhoekvaneenperceelterbeschikking zoals infiguur
3.17.isaangegeven.Menneemtaan,datdeinvloedvandehoutwal
ongeveer 25mverreiktendeinvloedvandesloothoogstens 15m.
Hetperceel isgedraineerd zoals inde figuur isaangegeven.Alleen
ophetbeschikbare stukworden aardappelenverbouwd,opderestvan
hetperceeleenandergewas.
Beantwoord enlichttoe:
a.Noemde factoren indezeproef.
b.Welkeobjectenmoetmenopnemen.
c.Welk schemaisvantoepassing.
d.Geefde juisteafmetingenvandeveldjes (brutoen netto).
e.Tekeneenplattegrond voordezeproef.Geef daarbij zorgvuldig
aanhoeudeproefophetperceel legten zorg,dathetvoor
alleveldjesduidelijk ishoezeliggen.
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FIGUUR 3 . 1 7 . De s i t u e r i n g en de afmetingen van het p e r c e e l
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Vraagstuk 3 . 8 . 1 2 .
Inhetprocesvandewolfabricage tredentweeopvolgendeverwerkingenop:het zogenaamde voorspinnen
enheteigenlijkespinnen.
Eenmachinevoorvoorspinnen legtderuwewolvezels ingrotebundels achterennaastelkaar,zodatallevezels zoveelmogelijkin
dezelfde richting komenteliggen.Hiernakomtdanheteigenlijke
spinnen ineenmachine,diekleinebundelsverder richtentegelijkertijd inelkaardraait totdraden.
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Indepraktijkverlopenbeideverwerkingenmet grotehoeveelheden,
maarvooreenproefwilmennatuurlijk kleinehoeveelhedenverwerken.Dekleinsteportiediemenbijhetvoorspinnen kanverwerken
isechterenigemalen groterdanbijhetspinnen.
Menverwacht,datdesterktevandedradenbeïnvloedwordtdoorde
relatievevochtigheid tijdensdezebeideverwerkingen.Daaromwil
meneenproef nemen,waarbijderelatievevochtigheid tijdenshet
voorspinnenentijdenshetspinnenwordtgevarieerd.
Tijdensbeideverwerkingen kanmenderelatievevochtigheidvariërentussen 50%en70%.Men isvoornamelijk geïnteresseerd inde
interactievandezebeidevochtvoorzieningen.Hetisnog nietde
bedoeling omeengedetailleerde conclusieteverkrijgen,een
oriëntatie isvoldoende.
Omdeproduktievandefabrieknietteveelteverstoren,iser
slechtséénmaalperweekgelegenheid omproeventennemenenwelop
dinsdagochtend. Indieochtend kanmenongeveer zesportieswolbij
diverserelatievevochtighedenvoorspinnen.Hetspinnen gaatveel
snellerenmenkanaannemen,datopdiezelfdedinsdagochtend dan
ooknogeengrootaantal (uiteraard kleinere)porties voorgesponnen
woltotdradengesponnen kunnenworden.
Beantwoord enlichttoe:
a.Noemde factorenvanonderzoek indezeproef.
b.Kiesvariantenvoordiefactoren.
c.Welkeobjectenmoetmenonderzoeken.
d.Hoeveelparallellen zijnnodig.
e.Welk schema isgeschikt.
f.Maakeenoverzichtvanhetuitvoeringsprogramma,datuzich
voorsteltengeefereenkortebeschrijving van.Lichtonder
anderedevolgordevanhetverwerkenvanportiesendergelijke
toe.Vermeldwatergelootmoetworden,maarvoerde lotingen
nietuit. (Geentaakverdeling voorpersonen opstellen!).
Vraagstuk 3.8.13.
Indespinnerijvaneen fabriekvoorkunstgarenswordteenspinvloeistof dooreen zeerkleineopening geperst (ziefiguur 3.18.).
Despinvloeistof verhardttoteendraad ineenbak,diegevuldis
metverdund zuur.Degevormdedraadwordtonmiddellijk opgerold.De
verharding begintbijaanrakingmethet zuurenstopt zodrade
draad het zuurverlaat.Ditprocesduurtenkele honderdsten seconden.Depompdiedespinvloeistof doordeopening perst,werktmet
eenconstante snelheid.Dedraadroltrektdedraadmeteenconstantesnelheidvan 1m/secdoordevloeistof omhoog.Erzijntwaalf
apparaten,zoals indefiguurgeschetst,voorproeventerbeschikking.Deapparatenvertonenuiteraard onderling geringe
afwijkingen.
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FIGUUR 3.18.Een apparaat voor het spinnen vaneen draad

Deverhardingvandespinvloeistof toteendraad kanoptweewijzen
wordenbeïnvloed.Teneerstedoordeconcentratievanhet zuurte
variëren.Bruikbareconcentraties vanhet zuurliggentussen 15%en
30%.Tentweedewordtdeverharding beïnvloed doordetijdtevariëren,waarinmendedraad doorhet zuuromhoogtrekt.Dezevariatie
steltmen indoordebaktoteenbepaaldehoogtetevullen.De
kortstetijdwaarindeverharding kanverlopen is0,02 secende
langstetijd is0,15 sec.Bijlangeretijdenwordtdedraad zo
bros,dathetoprollen reedsbreukengeeft.Hetbereidenvande
benodigdeconcentratiesvanhet zuurenhetopdegewenste hoogte
vullenvandebakken,kanmensnelen zeernauwkeuriguitvoeren.
Inde fabriekwilmeneenoriënterende proef nemenomde invloed
vandeconcentratievanhet zuurendeinvloedvanhetvulniveau
vandebakkenopdeverkregen garenstebestuderen.Deze invloeden
onderzoektmendoordetreksterkte,debuigsterkte endeveerkracht
vandegarenstemeten.
Beantwoord en lichttoe:
a.Wat zijnde factorenvanonderzoek.
b.Kiesvariantenvoordie factorenenschrijf een lijstvande
objectenuit.
c.Hoeveelparallellen zijnnodig.
d.Opwelke factorvanonderzoek ligtdenadruk.
e.Ukuntzuurvaneenbenodigdeconcentratie klaarmakenvoortelkenséén 'veldje'tegelijkofvooreenserievantweeofmeer
'veldjes'.Watadviseertu.
f.Welk schemavindtuvantoepassing inverbandmetuwantwoord
opdevragenvandepuntend.ene.
g.Vermeldwelke lotingen nodig zijn,maarvoer zenietuit.
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Vraagstuk 3.8.14.
N.B.Ditvraagstuk,speciaaldebeantwoording vanpuntd., iseen
uitdaging voorde lezer,dieAANHANGSELAnognietgelezenheeft.
Ineenstreekwilmendewerkingvan4middelenvoor bestrijding
vanonkruid inaardappelenonderzoeken.Voorditonderzoekworden
8proefveldenmetdezelfdeobjecten aangelegd.Hetgebruikelijke
plantverband indestreekis50cmbij50cm.
Beantwoord enlichttoe:
a.Hoeveelparallellen perproefveld zijnnodig.
b.Welk schemaisgeschikt.
c.Tekeneenplattegrondvooréénvandeachtproefvelden.Vermeld
watgelootmoetwordenenvoerdie lotingenuit.Vermeld inde
plattegrond deafmetingenvoordebrutoveldjes;houddaarbij
rekeningmethetplantverband enmetdewerkbreedtevante
gebruikenapparatuur.
d.Probeeraantegevenwater,inhetdooruopgesteldeontwerp,
voor iedervande zevenandereproefvelden opnieuwmoet gebeuren
enwateronveranderd vantoepassing isopalleproefvelden.
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4.DEPROEFOPZET ISHETBEGINVAN DEANALYSE
4.1.Hetmodel
Vaakwordt hetmodel 'analyse-model'genoemd.Diebenaming isniet
onwaar,maargaatvoorbijaaneenessentieelpunt.Hetmodelwordt
infeiteopgesteld bijdeproefopzet;wiskundig gezien isdeproefopzetereensoortuitwerkingvan.Daaruitvolgt,datmendatmodel
bijdeanalysemoetgebruiken.Hetkannietanders;het zoudwaas
zijneenproefoptezettenvolgens hetenemodelenhetuiteindelijkteanalyserenvolgenseenandermodel.
Inhetvorige hoofdstuk zijnenkele schema'sbesproken zonder
daarbijhetmodelbijnametenoemen.Indithoofdstukwordtdat
aangevuld. In 1.5. zijndestatistische begrippentoegelicht.
4.1.1.Hetbegripmodel

Definitie:
Met het model geeft men aan welke wiskundige
beschouwing men van toepassing acht op een stel
waarnemingen.
Bijwaarnemingen uitéénpopulatie,behoorteen zeereenvoudig
model. Indatmodelverondersteltmen,dat iederewaarneming Xiis
samengesteld uittweecomponenten:
-eenpopulatie-niveau;aangeduidmet \i (zieook1.5.1.)
- eenplaatseffect;aangeduidmet n^_.
Ineen formulekandatalduswordenuitgedrukt:
x^= [i +Jt^
waarinx^dewaarnemingen voorstellen (i= 1,2,
n ) .De
plaatseffectenwordenveroorzaaktdooreenveelheid vanfactoren,
die in 1.2.denaamniet-te-beheersen-omstandigheden hebben
gekregen.

Veronderstellingen:
de plaatseffecten
n±
a. zijn onderling
onafhankelijk,
b. hebben alle dezelfde normale kansverdeling
populatie-niveau
0
c. en met standaardafwijking
o.

met

Alseenonderzoeker zinvolle statistischebewerkingenwiluitvoeren,zoals hetberekenenvaneengemiddelde, (hetgeenheel iets
anders isdanhetuitvoerenvaneenrekenspelletje:optellenen
dooraantalwaarnemingen delen;zie1.5.1.)danmoethijdeveronderstellingen a,bencalseisenhanteren.Dat levert gewoonlijk
geengroteproblemenop,want:
- Deonderlinge onafhankelijkheid vandeplaatseffectenbereiktmen
dooreen loting.

86
- In 1.5.1.1.isbesproken,datdeeffectenvandeniet-tebeheersen-omstandighedeneennormaleverdelinghebben.
- Hetpopulatie-niveau vandeplaatseffectenis0doorde
definitie.
-Alleplaatseffectenhebbendezelfde standaardafwijking oalsin
debeschouwing geenplaatsenbetrokkenworden,diekennelijktot
eenanderepopulatiebehoren.
Voorbeeld:hetopbrengst niveauvangerstop zandgrondmoetmen
alleenop zandgrond onderzoeken,nietopklei,ook niettendele.
4.1.2.Warewaardenengeschattewaarden
Hetbovenstaandemodeldruktuit,datmenvaniederewaarneming een
opbouwuittweewarecomponentenveronderstelt: \ien n^. Degrootte
vandiecomponenten kanmenechter nietmeten. (Alleenbijeen zeer
kleinepopulatie zoudatmogelijk zijn.Zie 1.5.1.2.)Men kanechterschattingenvan \ienJt^verkrijgen,alsdewaarnemingen Xivoldoenaandeveronderstellingen a,benc.Opgronddaarvanwordtin
eenberekening iederewaarneming gesplitst intweegeschattecomponenten:xeneenresteffect e^,dieveellijkenopdewarecomponenten.Voordeplaatseffecteninteresseert hetonsniethoegoed
deovereenkomst is,maarvoor \idestemeer.
Uitdedefinitievanhetmodelvolgt,dathetwaregemiddeldevan
alleplaatseffectennulis.Bijeenreeks steekproeven isslechts
eendeelvandeplaatseffectenvandepopulatiebetrokken.Het
gemiddelde daarvan isnietnul;het isH.Tochwordt ineenberekening hetgemiddelde vanderesteffecten,diemetdezeplaatseffectenovereenkomen,wèlgelijknulgenomen.Dus
5=0
Daardoorwijkenderesteffectenafvandeplaatseffecten,waar ze
bijhoren,maardaardoorwijktookxafvan \i:

enook:
x = \i + K

Voorbeeld:Opeenperceel is \i=396.Menverkrijgtopaselect
gekozenplekkendewaarnemingen 410,388,389en405.Iedere
waarneming isvolgens hetmodelopgebouwd uit \ien n^. Datis:

ïi~ M* = Züi
410-396=+14
388-396= -8
389-396= -7
405-396= +9
Deonderzoeker kentdewaarden 396,+14,-8,-7en+9niet,maar
pasthetmodeltoeopdewaarnemingen.Hijberekent xenkrijgt
daardoor:
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410
388
389
405

- X

= ai

- 398
- 398
- 398
- 398

=+12
=-10
= -9
= +7

Hijvindtdusnoch \x, noch JI^,maaralleenschattingendaarvan.Hij
heeftx=398endaardoorderesteffecten+12,-10,-9en+7.Deze
resultaten zijnslechtseenbenaderingvandewerkelijkheid.
4.1.3.Hetbegrip 'gradenvanvrijheid'
Bijeenaselectekeuzevandesteekproeven zijnalleplaatseffectenonafhankelijkvanelkaar.Maaromdatmenhetgemiddeldevande
resteffecten gelijknulneemt,zijnderesteffecten nietmeeronafhankelijkvanelkaar.Erzijnernogmaar (n-1)onderlingonafhankelijk,den-de isafhankelijkvandieeerste (n-1). In4.1.2.is
aangetoond,datditontstaat,doordathetdeel nvandeplaatseffectennietbijderesteffectenwordt gerekend,maarbijdeschattingvanhetpopulatie-niveau x.Zulkeonafhankelijkheden worden
aangeduidmetdetermgradenvanvrijheid ofvrijheidsgraden
(afgekort:g.v.v.). Dengradenvanvrijheidvandeonbekende
plaatseffectenzijn,doordezewijzevanrekenen,intweeporties
verdeeld: 1g.v.v. voorhetgemiddelde enn-1 g.v.v. voorden
resteffecten.Deze redenering heetanalysevangradenvan vrijheid.
Hiermee iseen fundamentgegeven aanhetverschiltussendetwee
formulesvoorberekeningvandestandaardafwijking,dierespectievelijkstaanin 1.5.1.1.en 1.5.1.2.
Hetgemiddeldevanwaarnemingen uiteenstelaselecte steekproeven
uiteenpopulatie heeftééngraadvanvrijheid tenopzichtevanhet
populatie-niveau.Omdatdesteekproeven aselectuitdepopulatie
zijngenomen,isheteentoevalsgraadvanvrijheid.Hetsteekproevengemiddelde isdaaromrepresentatief voorhetpopulatie-niveau.
ZieverderAANHANGSELA;A.2.
Hetgemiddeldevaneengeheleproef heefteveneens ééngraadvan
vrijheid tenopzichtevandeomstandigheden,waaronder deproef
genomen is.Maaromdatdeveldjesofpottenvandeproef niet
aselectgenomen zijntenopzichtevandieomstandigheden, ishet
geentoevals graadvanvrijheid.Hetiseengraadvanvrijheid,die
bijdemiswijzingbehoort,waarmee hetproefgemiddeldeafwijktvan
hetpopulatie-niveau vanallesoortgelijke omstandigheden,waaronderdeproef genomenhadkunnenworden.Hetproefgemiddeldeisdus
nietrepresentatief voorhetpopulatie-niveau. Zieverder 4.2.1.2.
4.1.4.Schattingvande standaardafwijking
Dein 1.5.1.2.gegeven formulevoordeschattingvandestandaardafwijking isalleenbruikbaarbijhet in4.1.1.genoemdemodel.Met
behulpvanhetbegripgradenvanvrijheid kannueen zeeralgemeen
geldige formulewordenopgeschreven:
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S(x)=V((2ei2)/(g.v.v.))
Deze formulegeldtvooriederschema zoals inhetvolgendeverder
duidelijkwordt.
Voorbeeldvoordeberekeningvandeschatting vandestandaardafwijking:Opéénperceel zijnaselectvierplekkengekozen,waarop
deopbrengstvanhetgewas isgemeten.Demetingen zijn:
2£i=47kg,3£2= ->2kg,X3=51kgenX4= 54kg.Indeze situatie
geldthetmodelvan4.1.1.Dusx=51kg.Daaruitvolgt:e^=-4,
e 2 =+1,£3=0ene 4 =+3.Dat levertS(x)=V(26/3) = 2 , 9
4.1.5.Nauwkeurigheid vandegeschatte standaardafwijking
In 1.5.1.3. isduidelijk geworden,dateengemiddelde nauwkeuriger
isnaarmateereenkleinereS(x)bijhoort.Datwil zeggen,dat"x
eenbetere schattingvan \xisnaarmateS(x)kleiner is.MaaraangezienS(x)zelfookeen schatting is (van o), spreekt hetvanzelf
datdaarookaandenauwkeurigheid gedachtmoetworden.Tabel 4.1.
laat zien,datdenauwkeurigheid vanS(x)samenhangtmet het aantal
gradenvanvrijheid,daterbijhoort.Hoemeergradenvan
vrijheid,hoenauwkeuriger S(x)is.
TABEL4.1. Betrouwbaarheidsgebieden
(95%)vanS(x)vooro=1
bijdiverseaantallen g.v.v.
g.v.v.
3
6
9
12
15
20
24
30
40
60
100

S(x)min

S(x)max

0,57
0,64
0,69
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,85
0,88

3,63
2,20
1,83
1,65
1,55
1,44
1,39
1,34
1,28
1,22
1,16

In 1.5.1.2.isdaaropvooruitgelopen doortestellen,dathet
aantalwaarnemingen,waaruitmeneenS(x)berekent nietmindermoet
zijndan 12à 15.Tabel4.1.laatzien,datS(x)bijminderdan
12g.v.v. geenerg nauwkeurige schattingvanois,want S(x)maxis
veelmeerdantweemaal zogrootalsS(x)min;bijongeveer 12à15
g.v.v. isdeschattingwatbeter;bijmeerdan 15g.v.v. isS(x)max
minderdantweemaal zogrootalsS(x)min.
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4.2.Deoptenementermen inhetmodel
Bepaaltmendeopbrengst vaneengewasoptweepercelenenkiest
mendaartoeopbeidepercelen aselecttweeplekken,danishet
modelvan 4.1.1.nietgoed,wantdeveronderstellingen a,benc
zijnnietmeerwaar.Ermoetnueentermbijgevoegdworden,diehet
verschil tussendepercelen karakteriseert.
Kiestmenechteropiedervanvierpercelentelkenséénplek
aselecten zijnbovendiendevierpercelen zelf aselect gekozenuit
alledaarvoor inaanmerking komendepercelendangeldthetmodel
van 4.1.1.wel.
Demodellenvandeschema's uit 3.2.zullennuwordenbesproken.
Daarbijwordt telkens aangegevenwelketermenmen inhetmodelmoet
opnemen.
4.2.1.Volledige loting
4.2.1.1.Hetmodel
Hetmodelvaneenvolledige lotingverkrijgtmendooraanhetmodel
van 4.1.1.eencomponent voorobjecteffectentoetevoegen.Objecteffectenwordengedefinieerd alsafwijkingentenopzichtevan(x.De
wareobjecteffectenworden aangeduidmetco.:;degeschatteobjecteffectenmeto.:.(Zie4.1.2.)Hetmodelis:
—ij= ^+ co -i + 5ij
Vandewaarnemingen Xi-jveronderstelt mendus,dat zezijnsamengesteld uitdriecomponenten:
-Hishetpopulatie-niveau;
- C0-;zijndeobjecteffectenen
-jCjjzijndeplaatseffecten.
Deproef van figuur 3.1.van 3.2.1.omvatvierobjecten,ni.A,B,
CenD (respectievelijk overeenkomend met j= 1,2, 3en4)enzes
parallellen perobject,iederobject komt zesmaalvoor (i= 1,2,
3,4,5en 6). Iederewaarneming kanmenmetien jidentificeren.
Deobjecteffecten zijngedefinieerd alsafwijkingen tenopzichte
van(x,omtezijnertijddenul-hypothesetekunnenstellen: 'Alle
objecteffecten zijnnul' (voornul-hypothese zie 2.4.2.3.).Voorde
plaatseffectenmoetendeveronderstellingen a,bencvan 4.1.1.
geldig zijn.
4.2.1.2.Analysevangradenvanvrijheid
Bijeenaaneengeslotenreeksveldjesofbijeenaaneengesloten
groeppottenmoetwordenopgemerkt,dat zenietaselectuiteen
populatie gekozen zijn.Deplaatseffecten zijndus nietonafhankelijkvanelkaar.Naastelkaargelegenveldjesofpotten zullen
wellicht onderling samenhangende plaatseffectenhebben (ziefiguur

90
3.2.en figuur 3.3.),maardelotingverbreektdiesamenhangopeen
aselectewijze.Menkaninhetschemavan 3.2.1.dustochuitgaan
van24gradenvanvrijheidvande24veldjes,waarvaneréénbij
hetgemiddeldevanalleplaatseffectenbehoort.Dit ishetgemiddelde,datdein4.1.3.genoemdemiswijzingveroorzaaktvanhet
proefgemiddeldetenopzichtevanhetpopulatie-niveau.Deoverige
23vrijheidsgraden behoren inprincipebijde24veldje-effecten.
Deobjecteffectenco^zijngedefinieerdalsafwijkingenvanjx;
daar-om zijn zesamennulendusonderling afhankelijk.Datwil
zeggendrie zijnonderlingonafhankelijk endevierdevormteen
sluitposttenopzichtevandeanderedrie.Zehebbendus3
vrijheidsgraden;geen4.
Omdatdeplaatseffecten doordeloting 6aan 6gekoppeld zijnaan
deobjecteffecten zullendeschattingeno-;wat afwijkenvandeware
waardenu>-:.Degemiddeld teverwachtenwaardevan iederplaatseffectisnulendan isookdegemiddeld teverwachtenwaardevan
gemiddeldenvan 6plaatseffectennul,mitsdegroepenvan zesmet
behulpvaneenloting zijngevormd.Deschattingeno-;zullendaarom
geenmiswijzing hebben,maarslechts eentoevallige afwijking.De
standaardafwijking vandezeafwijkingen isS(x)=S(x)/V6.
Doordekoppelingvandeplaatseffectenaandeobjecteffectengaan
ervande 23gradenvanvrijheid voorderesteffecten nogweer3
af.Erblijvenvoorde 24resteffecten dan nogmaar 20gradenvan
vrijheid over.Vierresteffecten zijnafhankelijkvandeandere.
Deanalysevangradenvanvrijheid,diebehoortbijhet schemavan
figuur 3.1.staatintabel4.2.
TABEL4.2.Analysevan g.v.v.
bijdeproefvan figuur3.1.
Variatiebron

g.v.v.

Niveau
Objecten
Rest

1
3
20

Totaal

24

4.2.1.3.Debetekenisvan lotenvoorde interpretatievande
proefresultaten
In3.1.1.isinhetalgemeendezinvanhet lotenaangetoond.Aan
dehandvanbovenstaande beschouwing kannunogworden opgemerkt
dat:
-dé 20vrijeresteffecten pasdoorde lotingvrijzijngeworden;
- delotingvoorkomt,datdekoppelingvandeplaatseffectenaande
objecteffectenleidttotmiswijzing.
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Dit laatsteargument geldtaltijd,ookvooreenproef inenkelvoud;
ookbijandereschema's;ookwanneermenderesultatenvaneen
proef nietstatistisch analyseert;ookwanneermenderesultaten
alleenvisueelwaarneemtendaarbijzelfsnietopschrijft.
4.2.1.4.Eenreconstructievandeberekeningvaneffecten
Dooreenomvangrijkvoorbeeldmetgetallenkanmendegeheleuiteenzettingvan4.2.1.1.en4.2.1.2.wellichtmeergaandoorzien.
Inhetvolgendewordteen 'spel'uitgevoerdmetdewarewaardenen
dedaaruit geschattewaarden.Daartoe isintabel 4.3.eenreeks
plaatseffectenopgesteld.
Werknueerstopdracht 4.3.1.uitenleesdanpasverder.
TABEL4.3.Gefingeerde plaatseffectenvoor24veldjes
veldjenr

effect

veldjenr

effect

veldjienr

effect

24
23
22
21
20
19
18
17

+5
+3
+3
+2
+2
+3
0
+2

16
15
14
13
12
11
10
9

0
+1
+2
0
0

8
7
6
5
4
3
2
1

0
-1
-1
-1
-2
-2
-3
-3

+1
0
+1

Erwordt eenpopulatie-niveau \i=40aangenomen.Er zijnvier
objecteffecten:coA=+4,coB=+3,œ c =-2endan iscoD=-5,omdat
hettotaalvandezeeffecten nulmoetzijn.
Intabel 4.4.is,indeeerstetweekolommen,het schemavan figuur
3.1.intabelvorm gebracht.Indedaaropvolgendedriekolommen
zijndewarewaardenopgenomen.Eerst(x.Vervolgensco.jinovereenstemmingmetdeloting.Tenslottedeplaatseffecten JT-^-Juittabel
4.3.inovereenstemming metdeveldjenummers.Inde zesdekolom
zijndewaarnemingenopgebouwd uitdewarewaardenvolgenshet
modelvan 4.2.1.1.
Delaatstetweekolommengevendegeschattewaarden,diemendoor
toepassingvanhetmodelberekent:deobjectgemiddelden enderesteffecten. (N.B.Objectgemiddelden zijndesamenvoeging vanproefgemiddeldeenobjecteffecten.)Metbehulpvanhetzelfdemodel is
aldus intabel 4.4.deopbouw (diewordtgedacht)endedaarbij
passende splitsing (diewordtberekend)gedemonstreerd. Het
benodigde rekenwerkomeenenanderterealiseren staatintabel
4.5.Deberekening levertdewarewaarden nietterug,maarwel
waarden,dieeroplijken.Deonderlingeafhankelijkheidvande
resteffecten inde laatstekolom isgemakkelijk nategaan.
Probeer nuopdracht 4.3.2.uittewerken.
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TABEL 4.4.Gefingeerdewaarden ineenvolledige loting
ware waarden

schema
vldno obj
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

B
B
A
A
C
A
D
C
C
C
B
B
D
C
B
D
C
B
A
A
D
D
A
D

waarneming

geschatte waarden

H

COj

2ij

ïij

ïj

êij

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

+3
+3
+4
+4
-2
+4
-5
-2
-2
-2
+3
+3
-5
-2
+3
-5
-2
+3
+4
+4
-5
-5
+4
-5

+5
+3
+3
+2
+2
+3
0
+2
0
+1
+2
0
0
+1
0
+1
0
-1
-1
-1
-2
-2
-3
-3

48
46
47
46
40
47
35
40
38
39
45
43
35
39
43
36
38
42
43
43
33
33
41
32

44,5
44,5
44,5
44,5
39,0
44,5
34,0
39,0
39,0
39,0
44,5
44,5
34,0
39,0
44,5
34,0
39,0
44,5
44,5
44,5
34,0
34,0
44,5
34,0

+3,5
+1,5
+2,5
+1,5
+1,0
+2,5
+1,0
+1,0
-1,0
0,
+0,5
-1,5
+1,0

o,
-1,5
+2,0
-1,0
-2,5
-1,5
-1,5
-1,0
-1,0
-3,5
-2,0

TABEL4.5.Rekenwerk bijtabel4.4,
obj
j=A
B
C
D

waarnemingen
474647434341
484645434342
404038393938
353536 333332

objtot
267
267
234
204

(Ü-;

gem
44,5
44,5
39,0
34,0

972 40,5

+4
+3
-2
-5

+4,
+4,
-1,5
-6,5
\i=40

Uitderesteffectenwordteen schattingvanoberekend:
S(x)=V((2eij2)/g.v.v.)=V(73/20)=V3,65 = 1,91
endaaruit:
S(x)=S(x)/Vn =1,91/^6=0,78 - 0,8

- 1,9
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4.2.2.Blokkenproef
4.2.2.1.Hetmodel
Hetmodelvaneenblokkenproef verkrijgtmendooraanhetmodelvan
eenvolledige lotingeencomponentvoorblokeffectentoetevoegen.
Blokeffectenworden gedefinieerdalsafwijkingen tenopzichtevan
\i', zewordenaangeduidmet ß^. Hetmodelvandeblokkenproef is
dan:
*ij= \i+ßi+coj+Bij
VandewaarnemingenX;Mverondersteltmendus,dat zezijnsamengesteld uitviercomponenten:
- Hishetpopulatie-niveau;
- ß^ zijndeblokeffecten;
-co-jzijndeobjecteffectenen
-0ji zijnderesterendeveldje-effectenofpoteffecten.
Deresterendeveldje-effectenofpoteffecten ende blokeffecten
tezamenvormendeplaatseffecten K^A.
Deproef van figuur 3.4.endeproefvan figuur 3.5.van3.2.2.
omvatten iedervierobjecten,nl.A,B,CenD (overeenkomend met
j= 1,2,3en 4). Er zijnzesparallellen perobject,dienuin
zesblokken gegroepeerd zijn (overeenkomend met i= 1,2,3,4,5
en 6). Deobjecteffecten,evenalsdeblokeffecten,zijngedefinieerdalsafwijkingen tenopzichtevan nomtezijnertijdvoor
iederdenulhypothesetekunnenstellen: 'Dezeeffecten zijnnul'.
Deveronderstellingen a,bencvan 4.1.1.moetenvoordeplaatseffecten geldig zijn.Zezijndantevensgeldigvoorde resterende
veldje-effectenofpoteffecten.
Zoalsuitde formulevoordestandaardafwijking in4.1.4.blijkt,
zijnerinhetalgemeentweedingendiekunnen leidentoteen
kleineS(x):teneerstegemiddeld kleinegetallen e-j^ententweede
veel g.v.v. Inovereenstemming met 3.2.2.worden inditmodelde
plaatseffecteniedergesplitst ineenblokeffecteneen resterend
veldje-effectofpoteffect.Daaruitvolgt,datdeveldje-effecten
ofpoteffectenwellicht kleiner zullen zijndandeplaatseffecten.
Indeanalysetredenweerresteffecten ophetgeen hier schattingen
zijnvanderesterendeveldje-effectenofpoteffecten ennietvan
devermoedelijk grotereplaatseffecten.Menverwacht bijdit schema
duseenkleinereo(x)danbijeenvolledige lotingendanookeen
kleinere o(x). Hettoepassenvanhetmodel inberekeningen verloopt
zoeenvoudigmogelijk alsdeblokeffecten nietworden beïnvloed
doordeobjecteffecten.Datkan,als iederblokalleobjecten juist
éénmaalbevat.
Eenbelangrijk nieuwaspectbijdit schema ishetvolgende.
Beschouwhetverschilvantweewaarnemingen inéénblok.
Bijvoorbeeld inblok 1hetverschilvandewaarnemingenvande
objectenAenC (jisrespectievelijk 1en3 ) :
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£ n - £i3 = n - n + ßi - ßi + co! - Ü>3 + e n - e 1 3
of

£ n - £i3 = co! - co3 + e n - e 1 3
Beschouwhetzelfdeverschilook inblok2:
£21 -£23=w l -œ 3 + §21-§23
Zoalsteverwachtenwas,bevattendergelijkeuitdrukkingen noch
\inoch ß^.Bijditschemaenbijveleandere schema'smoeteen
nieuweveronderstelling naastdeveronderstellingen a,bencvan
4.1.1.gemaaktworden:

Veronderstelling
: De onderlinge verschillen
van de ware
objecteffecten
CO-J zijn van blok tot blok
gelijk.
Vaak isdezeveronderstelling juist,maarsomsniet.Erkannamelijkeeninteractie optredenvande factor,diemenindeobjecten
bestudeert,meteenvande factoren,dietotdeniet-te-beheersenomstandighedenwordtgerekend.Hieraan kaneenonderzoeker niets
doen.Alsmenditontdekt isdeproefmislukt.
4.2.2.2.Analysevangradenvanvrijheid
Nadebespreking in4.2.1.2.ishetbijditmodel gemakkelijk inte
zienhoemendegradenvanvrijheid vindtindeblokkenproef vande
figuren 3.4.en 3.5.van 3.2.2.Uitdedefinitievandeobjecteffectenvolgtwederom,dat ze3g.v.v. hebben.Uitdedefinitievan
deblokeffectenvolgt,dat ze5g.v.v. hebben.Vande 24plaatseffecten zijner23onafhankelijk.Maarinderesteffectenworden,
doordekoppelingenmetdeobjecteffecten,nog 3andereafhankelijkhedenaangebrachtendoordekoppelingenmetdeblokeffecten
nogeens 5.Daarmeeblijvenerslechts 15vrijeresteffecten over
naast 9afhankelijke.Deanalysevangradenvanvrijheid,die
behoortbijdezeblokkenproef staatintabel 4.6.
TABEL4.6.Analysevang.v.v. bij
deproefvanfiguur 3.4.en3.5.
Variatiebron

g.v.v.

Niveau
Blokken
Objecten
Rest

1
5
3
15

Totaal

24
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4.2.2.3.Eenreconstructievandeberekeningvaneffecten
Ookvoordeblokkenproef wordteen 'spel'uitgevoerdmetdeware
waardenendedaaruitgeschattewaarden.Erkanvandezelfdegefingeerdeplaatseffectenuittabel 4.3.gebruik gemaaktworden.Verder
kunnenhetzelfdepopulatie-niveau endezelfdeobjecteffectenvan
tabel 4.4.gebruiktworden.Maaralleswordtnuinhetschemavan
figuur 3.4.toegepast.
Intabel 4.7.is,indeeerstedriekolommen,hetschemavan figuur
3.4.intabelvorm gebracht.Indedaaropvolgendedriekolommen
zijndewarewaardenweeropgenomen.Eerst \i. Vervolgens co-jin
overeenstemming metdeloting.Tenslottede JC^J uittabel 4.3.in
overeenstemming metdeveldjenummers.Inde zevendekolomzijnde
waarnemingen opgebouwd uitdewarewaardenvolgens hetmodelvan
4.2.2.1.
Delaatstedriekolommengevendegeschattewaarden,diemendoor
toepassingvanhetmodelberekent:deobjectgemiddelden,deblokeffectenenderesteffecten. (N.B.Objectgemiddelden zijnde
samenvoeging vanproefgemiddeldeenobjecteffecten.)Hetmodelis
daarmeeweereerstgebruiktomdeveronderstelde opbouwvande
waarnemingenuittevoerenendaarnadedaaruit voortkomende
splitsing.Hetrekenwerk,datvoordeopstellingvantabel4.7.
nodig is,vindtmen intabel 4.8.Erkangeconstateerdworden,dat
deberekendewaardenwat afwijkenvandewarewaarden,maardatze
erinderdaad op lijken.Deonderlinge afhankelijkheid vanderesteffectentreedtnuoptweemanierenop.
Probeernuopdracht 4.3.3.uittewerken.
Uitderesteffectenwordteenschattingvanoberekend:
S(x)= V((2eij2)/g.v.v.) =V(12/15)=^0,80=0,89 - 0,9
endaaruit:
S(x)=S(x)/Vn=0,89/V6=0,365- 0,4
Tenzijdeonderzoeker blokeffectenheeftaangebracht (zie 3.6.),
komendeblokeffectenalszodanig ineenproef nietvoor.Zeontstaantengevolgevaneenproeftechnischdenkpatroon.Metbehulp
vaneenweloverwogen proefopzet trachtmendegezochteobjecteffecten nauwkeurig teschattenen/of tetesten.Daartoe gebruikt
menindeproeftechniek (bijdeblokkenproef enveleandere
schema's)handigheden,zoals:het indelenvandeaanwezigeplaatseffecten ingroepen.Ditopentdemogelijkheid ominhetmodel (en
dus indeanalyse) zulke,door indelingontstane,effecten afte
zonderenuitdeplaatseffecten.Deresteffectenwordendaardoor
relatief klein.EndaaruitberekentmendestandaardafwijkingS(x).
Opdezewijzeverkrijgtmeneenrelatief grotenauwkeurigheid van
deteschattenobjecteffecten.

96
TABEL4.7.Gefingeerdewaardenineenblokkenproef
schema
vldno bl obj
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

waarneming

ware waarden

6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

j

Hij

-2
+3
-5
+4
-5
+3
-2
+4
+4
-2
-5
+3
-2
-5
+4
+3
-5
-2
+3
+4
-2
-5
+4
+3

+5
+3
+3
+2
+2
+3
0
+2
0
+1
+2
0
0
+1
0
+1
0
-1
-1
-1
-2
-2
-3
-3

œ

C
B
D
A
D
B
C
A
A
C
D
B
C
D
A
B
D
C
B
A
C
D
A
B

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

geschattewaarden
b

43
46
38
46
37
46
38
46
44
39
37
43
38
36
44
44
35
37
42
43
36
33
41
40

38,5
43,5
36,0
44,0
36,0
43,5
38,5
44,0
44,0
38,5
36,0
43,5
38,5
36,0
44,0
43,5
36,0
38,5
43,5
44,0
38,5
36,0
44,0
43,5

i

Sij

+2,75
+2,75
+2,75
+2,75
+1,25
+1,25
+1,25
+1,25
+0,25
+0,25
+0,25
+0,25
0,
0,
0,
0,
-1,25
-1,25
-1,25
-1,25
-3,
-3,
-3,
-3,

+1,75
-0,25
-0,75
-0,75
-0,25
+1,25
-1,75
+0,75
-0,25
+0,25
+0,75
-0,75
-0,5
0,

o,

+0,5
+0,25
-0,25
-0,25
+0,25
+0,5

o,
0,
-0,5

TABEL4.8.Rekenwerkbijtabel4.7.
obj

j=A
B
C
D
tot
bi

waarnemingen per blok
i=6

5

4

3

2

1

obj tot

gem

°j

COj

46
46
43
38

46
46
38
37

44
43
39
37

44
44
38
36

43
42
37
35

41
40
36
33

264
261
231
216

44,0
43,5
38,5
36,0

+3,5
+3,0
-2,0
-4,5

+4

162
157
0,- 1,25

150
-3,

972

40,5

173 167 163
2,75 1,25 0,25

+3

-2
-5

[i

= 40

4.2.2.4. E f f i c i ë n t i e v a n blokkenproef t.o.v. v o l l e d i g e loting
In d e b o v e n s t a a n d e r e c o n s t r u c t i e ' s v a nde b e r e k e n i n g v a n e f f e c t e n
w a s , b i jh e tin t a b e l 4.3.g e f i n g e e r d e stel p l a a t s e f f e c t e n , een
b l o k k e n p r o e f v o o r d e l i g e r d a neenv o l l e d i g e loting. Zo'n demonstra-
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tie zegtop zichzelf niets,maardit isbijveldonderzoekweleen
proeftechnischervaringsfeit. Inhetalgemeenkanmenverwachten,
dateenblokkenproef efficiënter zalzijndaneenvolledige loting
alsdereductievanZe^ relatief groterisdandereductievan
gradenvanvrijheid. Indiverse handboekenbetreffende schema's
zijnhieroververdereberekeningen tevinden.
Eenbelangrijkvoordeelvandeblokkenproef is,datde onderzoeker
demogelijkheid heeftombijalleverzorgendewerkzaamheden aaneen
proef deblokindeling tegebruiken.Erwordendanweliswaarblokeffectenaangebracht (datwil zeggenerwordteenongewenste factor
aangebracht),maar zolangergeeninteractieoptreedtvaneente
onderzoeken factormetdeaangebrachte factor,iseralleenmaar
voordeel.
Probeeropdracht 4.3.4.uittewerken enleesdanpasverder.
4.2.3. Interactie ineenmodel
Inhetvoorbeeldvan figuur 3.6.van 3.2.2.iseen blokkenproef
weergegevenmettwee factoren.DevariantenRjenR2vertegenwoordigendaarinde factorRassen.Alsgewoonlijkwordendewareraseffectena^en(X2gedefinieerdtenopzichtevan \i. Devarianten Nj,
N 2 , N3enN 4 vertegenwoordigen defactorN-giften.DewareN-gifteffecteny^,Y2,Y3e n Y4wordeneveneens gedefinieerdtenopzichte
van (x.Deeffectenvandeobjecten hebbennueen structuur,omdat
deobjectencombinaties zijnvandetweesoortenvarianten.In
wezengeldtwelhetzelfdemodelalsineenblokkenproef metéén
factor,maardeobjecteffectenkanmennusplitsen intwee soorten
effecten:hoofdeffecteneninteractie-effecten.Bovendien zijner
tweeverschillende hoofdeffecten.
œ

jk =a j +Yk+(aY)jk

Deobjecteffectenkanmen splitsen indriegroepen:
1.dehoofdeffectenvandefactorR; symbool:cu;
2.dehoofdeffectenvandefactorN;symbool:y^;
3.deeffectenvandeinteractieR,N;symbool: (ay).^.
• 4.2.3.1.Deberekeningvaninteractie-effecten
Ominzichttekrijgenwathoofdeffecteneninteractie-effecten
voorstellenwordt intabel 4.9.uitgegaanvande 8objecteffecten
oû-jjç,die inhunstructuur zijnweergegeven.Zeworden intwee
richtingenopgeteld,waardooropderegelsdedubbeleeffectenYk
ontstaanenindekolommendeviervoudige effectena.:.
Deinteractie-effectenberekentmendoorvandeobjecteffectende
raseffectenendeN-gifteffectenaftetrekken.Intabel 4.10.is
datuitgevoerd;deberekening isinmatrix-vormweergegeven.
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TABEL4.9.Hoofdeffectenvoorde
rassenenN-giftenvanfiguur3.6.
R2

Som

cou

0)21

2*Yi

w

12
«°13

co 2 2
w
23

2*v2

(ü14

ü)24

4*a^

4*a2

R

N

l
N2
N
3
N4
Som

l

2*Y 3
2*Y4
0

TABEL4.10.Deberekeningvaninteractie-effecten
a
u
a
a

l
l
l
l

a2
«2
a
2
«2

-

Yl
Y2
Y3
Y4

Yl
Y2
Y3
Y4

(«Y)ii (aY>21
(<XY)l2 (aY>22
— («Y)i3 (aY>23
(«Y)i4 (aY>24

Voernuopdracht 4.3.5.uit.Hetisintabel4.10.gemakkelijkin
tezien,dathettotaalvandeinteractie-effecten (ay)-:knul is.
Bijdezesplitsingvandeobjecteffectenkanhetvolgendeworden
opgemerkt:
1.DehoofdeffectenvandefactorR,datwilzeggenderaseffecten
(x^ena 2 zijndegemiddelde effectenoverdevierN-giften.
2.DehoofdeffectenvandefactorN,datwilzeggendeN-gifteffectenYit/mY4zijndegemiddeldeeffectenoverdebeiderassen.
3.Deinteractie-effecten (ay);Qt/m(ay)24zijndeafwijkende
effectenbijderas-Ncombinatiestenopzichtevandegemiddelde
raseffectenendegemiddeldeN-gifteffecten.
4.Indienhetblijkt,datdeinteractie-effecten (ctY)-jk:verwaarloosbaarklein zijn,danvolgtuitdeberekening,datctu^erg
veel lijktopeu+Yjç«Ditbetekent,dathetverschilvande
raseffecten constantisvoordeN-giften;ofandersom beschouwd,
datdeN-gifteffectenhetzelfde zijnvoorderassen.Vergelijk
ditmetfiguur 2.2.van2.2.3.,waardezesituatieoptreedtbij
tweerassenenvijfkali-giften.
5.Indienhetblijkt,datderaseffectenentevensdeN-gifteffectenverwaarloosbaar klein zijn,danvolgtuitdeberekening,dat
co-jkergveel lijktop(ccY)ik*Ditbetekentdat,ondanksdatde
raseffectenentevensdeN-gifteffectenvrijwelnulzijn,toch
iederraseeneigenbehoefte heeftaanN-bemesting. Vergelijk
ditmetfiguur2.3.van2.2.3.,waardezesituatieoptreedtbij
tweerassenenvijfkali-giften.
Probeernuopdracht 4.3.6.uittewerken.

99
4.2.3.2.Analysevangradenvanvrijheidbijinteractie
Evenalsin4.2.1.2.zijndeobjecteffectenco-j^gedefinieerdals
afwijkingenvan \i. Huntotaalisdusnulendaarom zijnze onderlingafhankelijk.Deobjecteffectenhebbenhier7g.v.v.Maar,
omdat zowelderaseffectenalsookdeN-gifteffectengedefinieerd
zijntenopzichtevan \iishettotaalvanderaseffecten dj
en
tevenshettotaalvandeN-gifteffecteny^nul.Detwee raseffecten
zijndusonderling afhankelijkenhebbendaarom1g.v.v.Ookde
vierN-gifteffectenzijnonderling afhankelijkenhebbendaarom
3 g.v.v.Danblijvenervoordeinteractie-effectennog3g.v.v.
over.
Ditzelfdekanmenookmetbehulpvaneenbeschouwingvandeinteractie-effectenzelf formuleren:
(ciY)il+(<*Y)21=
°'
(ay)i2+ («Y)22=°'
(aY)l3+ (aY>23=°e n °°'c
(«Y)l4+ («Y)24=°'
hetgeenbetekent,datervandeinteractie-effecten4vrij zouden
zijnen
4afhankelijk.Omdatechterookgeldt:
(«Y)n+(«Y)l2+ (aY)l3+ <aY)l4=°en
( a v ) 2 i + (aY>22 + ( a Y > 2 3 + (aY>24 = °'
zijnernogmaar3vrije interactie-effecten (zietabel 4.11.).
4.2.3.3.Modelvaneenblokkenproefmetinteractie-effecten
Inhetmodelvandeblokkkenproef,datin4.2.2.1.is gegeven:
*ij=(A
+ßi+<üj+Sij
wordtco-:vervangendoorco-j^(deindicesjen
kgevendestructuur
aan)envervolgenswordt co-jkvervangendoora^+y^+(ay)-^. Dat
leverthetvolledigemodel:
*ijk=^+ßi
+«j+Yk+ («Y)jk+§ijk
Vandewaarnemingen Xijkv e r o n d e r s t.eltmendus,datzezijnsamengestelduitzescomponenten:
-Hishetpopulatie-niveau;
- ß^ zijndeblokeffecten;
- aj. zijnderaseffecten;
- yjç zijn de N-giftef fecten;
- (ctyl-jkzijndeinteractie-effectenvanrassenenN-giften
en
-öjjjczijnderesterendeveldje-effectenofpoteffecten.
Deresterendeveldje-effectenofpoteffectenen
deblokeffecten
tezamenvormendeplaatseffectenJiij•
Deproefinfiguur3.6.omvatdrieblokken (overeenkomendmet
i=1,2en3), tweerassen (overeenkomendmetj=1
en2)envier
N-giften (overeenkomendmetk=1,2,3en4). Daarbijbehoort
de
analysevangradenvanvrijheid zoalsdieintabel4.11.isweergegeven.
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TABEL 4.11.Analysevan g.v.v.
bijdeproefvan figuur 3.6.
Variatiebron

g.v.v.

Niveau
Blokken
Rassen (R)
N-giften (N)
InteractieR, ,N
Rest

1
2
1
3
3
14

Totaal

24

Werk nueerstopdracht4.3.7.uit.
4.2.4.Blokkenproef 2A
4.2.4.1.Hetmodel
Hetmodel,datbehoortbijeenblokkenproef 2Aisveelgecompliceerderdandebovengenoemdemodellen.In3.2.3.isde constructie
vanditschemavoorgesteld alstweeblokkenproeven inelkaar,waarbijdesubblokkenalsveldjesvandegroveblokkenproef entegelijk
alsblokkenvandenauwkeurigeblokkenproef zijnopgevat.Indat
hoofdstukisalsvoorbeeld deproefvandefiguren 3.7.en3.8.
gebruikt.Dieomvatvierblokken (overeenkomend met i= 1,2,3
en 4 ) , driemestsoorten (overeenkomendmet j= 1,2en 3)envijf
mesthoeveelheden (overeenkomend metk= 1,2,3,4en 5 ) .Hetmodel
sluithiergeheelbijaan
*ijk=I*+ ßi+a j+SEij+Yk+ («Y)jk+ §ijk
Vandewaarnemingen Xijkveronderstelt mendus,dat zezijnsamengestelduit zevencomponenten:
-(xishetpopulatie-niveau;
- ß^zijndeblokeffecten;
-eu zijndemestsoort-effecten;
-g>ijzijnderesterende subblokeffecten;
-Y]çzijndemesthoeveelheid-effecten;
- (otyj-jkzijndeinteractie-effectenvansoortenhoeveelheid en
--iik zijnderesterendeveldje-effectenofpoteffecten.
Deresterende subblokeffectenendeblokeffecten tezamenvormende
gemiddeldeplaatseffectenpersubblok.Deresterendeveldje-effectenofpoteffecten,deresterende subblokeffectenendeblokeffectentezamenvormendeplaatseffectenn^-jfc.
Inovereenstemming metdegedachteaantweeblokkenproeven in
elkaar,zijnerinhetmodeldanooktweesoorten resteffecten:
(g-jienöjjfc.Daarbijzijn(£i-ideresteffectentussendesubblokken.
Dit zijnderesteffectenvandegroveblokkenproef.Enö^.;^zijnde
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resteffectenbinnendesubblokken,oftussendeveldjes.Dit zijn
deresteffectenvandenauwkeurigeblokkenproef.Deveronderstellingena,bencvan 4.1.1.moetengeldig zijnvoordeplaatseffecten.Zezijndantevens geldigvoorderesterendesubblokeffecten
envoorderesterendeveldje-effectenofpoteffecten.Ookmoetde
veronderstelling van 4.2.2.1.geldig zijnvoordeobjecteffecten.
Inhetalgemeenmoetmenverwachten,dat <£^-i groter zalzijndan
-ijk* D a t -"-s^ n v a n ^ ebelangrijksteeigenschappenvanditschema,
wantdaarmee kanmendedoeltreffendheidvanhetschematengunste
vanéénvandebeide factoren kiezen.Datisin 3.2.3.danookal
vermeld endaaraanwordendetermengrofennauwkeurig ontleend.
Verder zaldesamenhang,dietussendezebeide soorten resterende
effectenbestaat nietbesprokenworden.
4.2.4.2.Analysevangradenvanvrijheid
Het isnunietmoeilijkmeerom (intabel4.12.)deanalysevan
gradenvanvrijheid optestellen,diebehoortbijdeproefopzet
van figuur3.8.
TABEL4.12.Analysevan g.v.v.
bijdeproefvan figuur3.8.
Variatiebron
Niveau
Blokken
Mestsoorten (S)
Reste

g.v.v.
1
3
2
6

Subblokken
Mesthoeveelheden (H)
Interactie S,H
Restf

12
4
8
36

Totaal

60

Indezeproef zijndemestsoorten toegepast ophele subblokken.In
overeenstemming daarmeewordtdeanalysevandegroveblokkenproef
(ziefiguur 3.7.) gevormd doordebovenstevijf regelsvantabel
4.12.Destandaardafwijking voordeeffectenvanmestsoortenmoet
mendanookuit 'Reste'afleiden.Binnendesubblokkentredende
mesthoeveelheden opendeinteractie-effectenvansoortenhoeveelheid.Die staan inhettweededeelvandeanalyse,indenauwkeurigeblokkenproef.Destandaardafwijking voordieeffectenmoetmen
uit 'Rest f'afleiden.Deopbouwvanhetschemauittweegeneste
delenkomtindeanalysevang.v.v. duidelijktotuitdrukking.
Probeer nuopdracht 4.3.8.uittewerken.
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4.2.5. Latijns vierkant
4.2.5.1.Hetmodel
Ineenlatijnsvierkantwordentweeonderling loodrechte richtingen
indeplaatseffectenonderscheiden.Datkomt inhetmodeltot
uitingdoordateralshetwaretweesoortenblokkentegelijkoptreden.Horizontaleblokken,waarbijrijeffecten horenenverticale
blokken,waarbijkolomeffectenhoren.De figuren 3.10.en 3.11.in
3.2.4.gevenhiervanvoorbeelden. Infiguur 3.10.bestaatdeproefopzetuittweevierkanten,daarom ishetmodelvandieproefopzet
teingewikkeld omookhieralsvoorbeeld tedienen.Figuur 3.11.,
metéénvierkant,wordt inhetvolgendealsvoorbeeld genomen.Het
modelvandezeproef is:
x i j k =(x+a ± +ßj+cok+8 i j k
Vandewaarnemingen Xiikveronderstelt mendus,dat zezijnsamengesteld uitvijfcomponenten:
- (xishetpopulatie-niveau;
-a^zijnderijeffecten;
- ßjzijndekolomeffecten;
-(Okzijndeobjecteffectenen
- 6ji k zijnderesterendeveldje-effectenofpoteffecten.
Deresterendeveldje-effectenofpoteffecten,derijeffecten ende
kolomeffectentezamenvormendeplaatseffectenJtjifc.
Deproef inditvoorbeeld heeftvijf rijen (overeenkomend met
i = 1,2,3,4en 5), vijf kolommen (overeenkomend met j= 1,2,3,
4 en5)envijfobjecten (overeenkomendmetk= 1,2,3,4en5 ) .
Deveronderstellingen a,bencvan 4.1.1.moetenvoordeplaatseffectengeldig zijn.Zezijndantevens geldigvoorde resterende
veldje-effectenofpoteffecten.Ookmoetvoordeobjecteffectende
veronderstelling van4.2.2.1.geldigzijn.
Probeer nuopdracht 4.3.9.uittewerken.
4.2.5.2.Analysevangradenvanvrijheid
TABEL 4.13.Analysevan g.v.v.
bijdeproefvan figuur 3.11.
Variatiebron

g.v.v.

Niveau
Rijen
Kolommen
Objecten
Rest

1
4
4
4
12

Totaal

25
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Zowelrijen,alskolommen,alsobjectenhebbenvijfvarianten,dus
vijfeffecten,dietelkensgedefinieerdwordentenopzichtevan \x.
Daarvan zijnerdustelkensvieronafhankelijkenéénafhankelijk.
Zehebbendaarom ieder4g.v.v. Intabel 4.13.wordtdeanalysevan
gradenvanvrijheidweergegeven.
4.2.5.3.Efficiëntievaneen latijnsvierkant tenopzichtevan
eenvolledige lotingenvaneen blokkenproef
Devergelijking vandetabellen 4.2.,4.6.en4.13.toont,dater
uitdeplaatseffectentelkensmeerblokeffectenworden afgezonderd.
Maarook,daterdaardoor steedsmeerg.v.v. aande resteffecten
wordenonttrokken.DatisefficiëntzolangdereductievanZe^
relatief groter isdandereductievangradenvanvrijheid.
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4.3.Opdrachten
Opdracht 4.3.1.
Bereken schattingenvoorhetgemiddeldeenvoordestandaardafwijkingvandeplaatseffectenintabel 4.3.
Opdracht 4.3.2.
Telintabel 4.4.deresteffectenperobjectop.
Opdracht 4.3.3.
Telintabel 4.7.deresteffecten eerstperobjectenvervolgens
perblokop.
Opdracht 4.3.4.
Wijzigdeplaatseffectenvandeveldjes 1t/m 4intabel 4.3.
doorbijiederplaatseffect 2optetellen.
Voerhiermeedeopdrachten 4.3.1.,4.3.2.en4.3.3.opnieuwuit
enwerkookdetabellen4.4.,4.5.,4.7.en4.8.opnieuwdoor.
Vermeldwatdaargebeurtenberekendestandaardafwijkinguitde
tabellen 4.4.en4.7.opnieuw.
Opdracht 4.3.5.
Vergelijk deberekeningvandeinteractie-effectenintabel
4.10.metdeberekeningvanderesteffecten intabel 4.7.Wat
valtuop?
Opdracht 4.3.6.
Bekijk figuur 2.4.van 2.2.3.enbrengdeoptredende
hoofdeffecteneninteractie-effectenonderwoorden.
Opdracht 4.3.7.
a.LichttoeNwat hetverschil istussenobjectgemiddelden en
objecteffecten.
b.TABEL 4.14.Gemiddelden uiteen
proefmetmiddelenenconcentraties
Concentratie
Middel 1
2

1

2

3

90 99 117
90 103 101
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Tabel 4.14.bevatdeobjectgemiddelden,dieverkregen zijnuit
eenproefmettweemiddelenvoor zaadbehandeling, iederindrie
concentratiestoegepast.
Voerhiervooreenberekening inmatrix-vormuit zoals inde
tabellen 4.9.en4.10.isgedaan.Drukdehoofdeffectenende
interactie-effectenvandebeide factorenuitineenmatrixvorm,diebijtabel 4.14.past.
Opdracht 4.3.8.
a.Beredeneer intabel 4.12.datmestsoorteneencomponent ismet
2 g.v.v.
b.Beredeneer intabel 4.12.datmesthoeveelhedeneencomponentis
met 4g.v.v.
c.Beredeneer intabel 4.12.datdeinteractievan soorten enhoeveelheden eencomponent ismet 8g.v.v.
d. Beredeneer intabel 4.12.dat 'Reste'eencomponent ismet
6 g.v.v.
e.Beredeneer intabel 4.12.dat 'Restf'eencomponent ismet
36 g.v.v.
f.Steleentabelopvoordeanalysevan g.v.v. voordeproefvan
figuur 3.9.
g.Gaindetabelvanopdracht fnadat indezeproefopzet de
nadruk ligtopde factorsoorten.
h.Maak eenproefopzet,waarbijdeproefmet 3mestsoortenen
5mesthoeveelheden in4-voudalsblokkenproef isuitgevoerd.
Steldetabelvoordeanalysevang.v.v. voordezeproefop.
i.Vergelijk deanalysevang.v.v.vantabel 4.12.endievan
opdracht fendievanopdracht h.Watvalthierop?
Opdracht 4.3.9.
Voeg aantabel 4.3.veldnummer25toemeteenplaatseffect+4.
Neemvervolgens CÜ(NQ) =-5,CD(N-L)=-1,co(N2)= +1» W ( N 3 ) =+3,
ensteldaarmeeeenreconstructie opvandeberekening van
effectenvandeproef infiguur 3.11.Bereken tevens destandaardafwijkingvandeobjectgemiddelden.
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4.4.Vraagstukken
Vraagstuk 4.4.1.
Ineenonderzoekstationvoorbloemisterijproblemenwileenonderzoeker zadenvaneensierplant latenkiemen.Nahetkiemenmoeten
deplanten sneltoteenverkoopbare hoogteopgroeien.Gewoonlijk
duurthettweemaandenvoordat hijdeplantenop 15cmhoogteheeft
voordehandel.Doorhetgebruikvaneengroeimiddelhoopt hijde
tijd,waarindeplantenkunnenworden 'geproduceerd',tehalveren.
VoorditdoelheefthijkeusuitdetweegroeimiddelenFix 15en
Topwinst,diekortnahetkiemenkunnenwordengespoten.
Hijweetnietwelkeconcentratie gespotenmoetworden,omdathij
debeidemiddelen nog zeerslechtkent.Uitde literatuur ishem
bekend,dateenconcentratievan 0,5%bijbeidemiddelen noggeen
enkeleffectheeft.Bijeenconcentratievan 4,0%vanFix 15worden
deplanten lelijkensliertig,terwijleenconcentratievan4,5%
vanTopwinstdebloeiernstigvertraagt.Hijwileenproef opzetten
metenkele nietaltehogeconcentraties vanbeidemiddelen.
Hijkan zijnproef echter nergens kwijt,omdathijte laat ismet
zijnplannen.Zijncollega'shebbenreedsallebeschikbareproefruimtebezet.Omdathijookgeen zinheeftditonderzoek enkele
maanden stilte leggen,komthijophet ideeomdeproef uitte
voeren inzijnwerkkamer.Daarbevinden zich langseenmuur zeven
boekenplanken bovenelkaar,diehijtochnietgebruikt (ziefiguur
4.1.).Vanafde linkerkant valterdooreenraam lichtop,maar
nietoveralevenveel.Voor zijnplezierheefthijdaarwelvaker
eenpaarplantenopgezetenookdesierplant,diehijnuwil
onderzoeken groeidedaaraltijdgoed.
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FIGUUR4.1.Deboekenplankenbijhetraamindewerkkamer
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Hijvermoedt,datereentemperatuurverloop zalzijnvanbeneden
naarboven,omdatdeplankenvanvrijlaagtotvrijhoogaande
muur zijnbevestigd.Opiedereplankpassen 8pottenopeenrij,
zodathijmaximaal 56pottenopdeplanken kwijtkan.
Beantwoord en lichttoe:
a.Wat zijndefactorenvanonderzoek.
b.Welkeobjectenwordenopgenomen indeproef.
c.Hoeveelparallellen zijnminstensnodig.
d.Welk schemaadviseertu.
e.Beschrijf deopstelling ineenpaarregels.
f.Teelfderurekomthijophetidee9mhetraamteverduisteren
enonderiedereplankeenTL-lampteplaatsen,zodathijniet
langerafhankelijk isvanhet zijdelings invallendelicht.
Adviseert ununoghetzelfde schemaals ind.Vermeld zonodig
welk schemaunuadviseert.
Vraagstuk 4.4.2.
Eencollegavanuheefteenproef opgezetenuitgevoerdmetenkele
middelenvooronkruidbestrijding inwintertarwe.Bijdeopzetheeft
hijuterloops geraadpleegd overhetopnemenvanéénofmeeronbehandeldeobjecten.Hetwasutoenduidelijk,dathijindeeerste
plaats iederebehandelingwildevergelijkenmetonbehandeld.En
datvoorhemdevergelijking vanbehandelingen onderling pas inde
tweedeplaats kwam.Verder isdeproefopzet geheelbuitenuom
gegaan.
Beantwoord en lichttoe:
a.Waarom hebtuuwcollega aangeradenommeerdanéénonbehandeld
objecttenemen.
Indeplattegrond van figuur 4.2.zietunüpaswelke behandelde
objecten indeproefvoorkomen.
Lijstvanobjectenbijfiguur4.2.:
A =Nortron 7,5 1eind september
B=Nortron 10 1eind september
C =Nortron 7,5 1halfoktober
D =Nortron 10 1halfoktober
E=Nortron 7,5 1begin november
F =Nortron 10 1begin november
G =Nortron 7,5 1begindecember
H =Nortron 10 1begindecember
J =TCA 7kg half oktober
K=TCA 7kgbegindecember
L =TCA 7kgmaart
O =Onbehandeld (3*)
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FIGUUR 4.2.Eenplattegrond van een proef voor onkruidbestrijding in
wintertarwe

Beantwoord:
b.Welk schemaheeftuwcollegatoegepast.
Deproef isinmiddels geoogstenopiederveldje iseentelling
verrichtvanhetaantal halmen/m2.Uiteenanalysevandegehele
proef zijnonderanderedevolgende resultaten bekend:
S(x)= 15halmen/m2 en
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x 0 =290halmen/m2
x T =300halmen/m2
x K =303halmen/mz
x L =285halmen/m2
Bijdeopzetvandeproef haduwcollega hetvermoeden,datde
objecten J,KenLeenongeveer gelijkaantalhalmen/m2 zouden
hebben.Bovendienvermoedde hij,datdieobjecteneenhogeraantal
halmen/m2 zoudenhebbendanOnbehandeld.Daaromheeft hijnüde
wens om,enerzijds J,KenLtezamenenanderzijds Onbehandeld,in
ééntekeningmet kansfiguren tevergelijken.
Beantwoord en lichttoe:
c l . Berekendegemiddelden,dienodigzijn.
c.2.Ophoeveelg.v.v. berust S(x)= 15halmen/m2.
c 3 . Berekendestandaardafwijkingen S(x), dienodigzijn.
c.4.Lijkendeveronderstellingen achteraf nogjuist.
Daarnaast lijkthet zinvolomeenanalysetemakenvanhetdeelvan
deproef,datdeobjectenAt/m Hbevat (alsofdeandere objecten
vandeproef niet bestaan).
Beantwoord en lichttoe:
d.i.Welke factorenvanonderzoek bevattendieobjecten?
d.2.Schrijfdevolledigeanalysevang.v.v.uit.
Vraagstuk 4.4.3.
Straatgras kanonderanderebestredenwordenmetdemiddelen
Tribunil,EptapurenPrebetox.Menvraagt zichafofVeldbeemdgras
voordezemiddelenongevoelig is,zodatStraatgras hierin bestreden
kanworden.Er zijntweeonderzoekers opverschillende plaatsen
bezigmetditprobleem:deherenKleikampenSeidringen. (Iedere
vergelijkingmetbestaande situatiesenpersonen isvolkomen
gegrond.)
Kleikamp neemtdemiddelenTribunil,EptapurenOnbehandeld opin
eenpotproef.Zijnproef heefteenvolledig geloot schemaen6
parallellen.Maarhelaasgaaterbijdeoogstvandepottenéénpot
metEptapurenéénonbehandeldepotverloren.Uiteen statistische
analysevandeverseopbrengstvanVeldbeemdgras verkrijgt hij
onderandereeenS(x)=8,0gram/pot.
Beantwoord enlichttoe:
a.l.Steldeanalysevang.v.v. opwanneer geenoogstgegevensverloren zouden zijngegaan.
a.2.Steldeanalysevang.v.v. opvoordeaanwezigegegevens.
a.3.Hoegroot isS(x)voor iederobject.
a.4. Indienergeengegevensverloren zouden zijngegaan,hoegroot
wasdanS(x)vooriederobjectgeweest.
NeemaandatS(x)=8,0 gram/potookdan zougelden.
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Seidringen neemtineenpotproef hetmiddelTribunil in5-voudop;
EptapurenPrebetoxneemthijiederin6-voudopenOnbehandeld in
8-voud.Hijgebruikteenvolledig geloot schema.Ook Seidringen
voerteen statistische analyseuitvandeverseopbrengstvan
Veldbeemdgras van zijnpottenenhijverkrijgt daaruitonderandere
eenS(x)= 7 , 3 gram/pot.
Beantwoord enlichttoe:
b.l.Hoeveelpottenomvatdeproef.
b.2. Steldeanalysevang.v.v.op.
b.3.HoegrootisS(x)voor iederobject.
Erkannueenvergelijking vandezeproeven gemaaktworden.
Beantwoord enlichttoe:
c l . Beide herenwerkentoevalligmetdezelfde soortpottenen
voerenookdeverzorgingvandeproef opeen soortgelijke
wijzeuit.Wieheeftdenauwkeurigste schattingvande
standaardafwijking.
c.2.ZowelKleikampalsSeidringenhebbeneenschatting vande
gemiddeldeverseopbrengstbijhetmiddelTribunil.Wievan
dezeherenheeftdenauwkeurigste schatting.
Vraagstuk 4.4.4.
Een fabrikantvankleineinstrumentjeswileen sterkeverbinding
vantweeonderdelenverkrijgen doortesolderenmettin.Daarbij
gebruikt hijeen zogenaamd vloeimiddel.Er zijndiversemerken
vloeimiddelen indehandel.Sommige zijnvloeibaar,andere zijnin
pastavormener zijnookpoeders.Hetisdefabrikant nietbekend,
welkmiddelhetbestepastbijhettypetinsoldeer,dathijgebruikt.Enook ishemnietbekend,welkmiddel hetbestepastbij
hetmateriaalvandeonderdelen,dieaanelkaarbevestigd moeten
worden.Reedsenige jarengebruikthijdenogaldurepasta
'Prominent',diehemgoedbevalt.
Deleverancier van 'Prominent'vindtditmiddelechter verouderd.
Erzijn intussenvelenieuweengoedkoperemogelijkheden danindertijd,toendepastawerd gekozen.Defabrikant iswel geneigd om
zichopnieuweenoordeeltevormen.Hijheeftdaaromeenexperiment
opgezetenuitgevoerd,waarin 4voorhemonbekendemiddelenworden
vergelekenmet zijnvertrouwdepasta.
Deproef omvatdevolgende 5middelen:
S depasta 'Prominent'
Adevloeistof 'Muurvast'
Bdepasta 'Muurvast'
Cdepasta 'Taai-Taai'
Ddevloeistof 'Koppelaar'
DemiddelenA,B,CenDzijnieder in5-voudinhet experiment
opgenomen,hetstandaardmiddel in 10-voud.Desterktevande
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verbindingvandetweebedoeldeonderdelen isvan zodanigbelang,
datde fabrikanteenspecialetrekbankheeftaangeschaft,waarmee
hijdegesoldeerdeverbinding kanlostrekken.Dedaarbijbenodigde
kracht isopeenschaalafte lezen.Eenstatistische analyse
leverthemonderanderedevolgenderesultaten:
S(x)=2,24 kg
Xg= 138,4kg
Ï A = 1 4 1 , ,6
Ï B = 1 3 2 , ,5
2£c = 1 3 3 , ,2
*D = 1 4 0 , ,4

kg
kg
kg
kg

Beantwoord en lichttoe:
a.l.BerekendeS(x)vooriederobject.
N.B. V5 =2,24 ^10=3,16 Vl5=3,87 V20= 4,47
a.2. Indienuaanneemt,datdeproef alsblokkenproef isopgezet,
ophoeveelg.v.v. berustdandeverstrekteS(x).
Volgensdeleveranciervandevloeimiddelenwasaldezerompslomp
overbodig.Hetonderling gescheiden houdenvandemetingenvoorA,
B,CenDvindthijonzin.Zijns inziens ishetvoldoendeoméén
gemiddeldetegebruiken,datgeldtvoorallenieuwemiddelen;en
dàttevergelijkenmet hetgemiddeldevoorhetverouderdemiddel.
Beantwoord enlichttoe:
b.l.Bereken nudegemiddeldetreksterktevandemiddelenA,B,C
enDtezamenendedaarbijbehorende S(x).
b.2. Heefthet zinomdezegemiddeldetreksterkte teberekenen.
b.3. Indiendezevergelijking eenbetrouwbaarverschiltussende
gemiddelden laat zien,heeftdezeproefdanhetbewijsvoor
deopvattingvandeleverancier geleverd.
De fabrikant laat zichnietvandewijsbrengenenbekijkt zijn
5gemiddelden opnieuw.Hijkomtophetideeomdegroepvloeistoffentevergelijkenmetdegroeppasta's.
Beantwoord enlichttoe:
c l . Berekenvoordegroepvloeistoffenenvoordegroeppasta's
degemiddeldetreksterkte endedaarbijbehorendeS(x).
c.2.Heefthet zinomdegemiddeldetreksterktenvandezetwee
groepenmiddelenteberekenen.
c.3.Indiendezevergelijking eenbetrouwbaarverschiltussende
gemiddelden laat zien,heeftdezeproefdanhetbewijsvoor
dit ideevande fabrikant geleverd.
Vraagstuk 4.4.5.
Ineenproefbakkerijvoorbanketwilmeneenonderzoek doennaar
deinvloedvanhet suikergehalteopdehardheidvangebak.Voorde
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vergelijkingvandehardheidvaneenbepaald soortgebakjes bij
viersuikergehaltenvraagtmenuomeenproeftechnischadvies.
Indezeproefbakkerijzijntweedeegkneders terbeschikking.DeegknederAmeteencapaciteitvanminimaal 40enmaximaal 350gebakjesendeegkneder Bmeteencapaciteitvanminimaal 25enmaximaal
120gebakjes.Eriseenovenbeschikbaar,waarinmaximaal 150gebakjestegelijkpassen.Vooréénhardheidsmeting vanhetgebak zijn
tenminste30gebakjestegelijknodig.
Omdatmen intijdnood,geldnoodeninnogveleandere noden
verkeert,vraagtmenueenminimaleproefopzet,waarintócheen
voldoende nauwkeurige schattingvano(x)kanwordenverkregen.
Beantwoord enlichttoe:
a.1.Welk schemagebruiktu.
a.2.Hoeveelparallellenvindtunoodzakelijk.
a.3.Welkedeegkneder gebruiktu.
a.4.Hoeveelgebakjesplaatstutegelijk indeoven.
Volenthousiasmeoveruwmedelevenmetdevelenodenvraagtmenu
ofmenbijuwproefopzetvoor iederobjecteenS(x)=2,8 kanveronderstellen.Opnavraaguwerzijdsverteltmen,datuopgrondvan
voorgaande soortgelijkeproevenopeenS(x)=8,4 moetrekenen.
Beantwoord enlichttoe:
b.l.Voldoetuwproefopzet aandeveronderstelling S(x)= 2,8?
Zo ja,sladanb.2.,b.3.enb.4. overengaverdermetvraag
c l . vanditvraagstuk.
Zonee,gadandoormetvraagb.2.
b.2.Welkewijzigingenbrengtuaaninuwproefopzet.
b.3.Kuntununogweldezelfdedeegknedergebruiken.
b.4.Ubentklaarmetditvraagstuk.
Indienuwproefopzetvoor 'Rest'45g.v.v. zouhebbenende
toekomstigeS(x)=8,4 zouzijn,beantwoorddanenlichttoe:
c l . WelkeS(x)kanmenveronderstellen.
c 2 . Kuntununog steedsdezelfdedeegknedergebruiken.
c 3 . Ubentklaarmetditvraagstuk.
Vraagstuk 4.4.6.
Ineenbanketfabriek baktmenkoekjes gewoonlijkmeteenmeelsoortA. Indevakliteratuurwordteennieuwemeelsoort Bvermeld.
Hiervanwordtbeweerd,datdehardheidvankoekjesgelijkblijft
bijsterkuiteenlopende suikergehalten.Menvraagt zichafofdeze
meelsoortvoorde fabriekaantrekkelijker isdanmeelsoortA.
Gewoonlijk (onderanderebijmeelsoortA)neemtdehardheidvan
koekjes sterktoe,naarmatehetsuikergehaltestijgt.
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FIGUUR 4.3. Deresultaten van eenproef met gebakjes

Menheefteennietalteingewikkelde proef genomen,waarindefactorenmeelsoorten ensuikergehalten zijnopgenomen (soortenAenB,
gehalten 20%,25%,30%,35%en 40%). Deresultatenvandezeproef
zijninfiguur4.3.weergegeven.Opdezewijzehooptmentekunnen
nagaanofdenieuwemeelsoort inderdaad eenruimerevariatiein
suikergehaltetoelaatdandetotophedengebruikte.
Beantwoord en lichttoe:
a.Schrijfeenlijstuitvanalleobjecten.
b. Ishetproeftechnischgezien juist,datmenhetsuikergehalte in
deproef zowelvoormeelsoortAalsvoormeelsoort Bheeft
gevarieerd.
c.Welkeverschillende soorteneffectentreden indezeproefop.
d.Brengdehoofdeffectenvandemeelsoorten onderwoorden.
e.Brengdehoofdeffectenvandesuikergehalten onderwoorden.
f.Brengde interactie-effectenvanmeelsoorten en suikergehalten
onderwoorden.
Vraagstuk 4.4.7.
Eengroothandelaar inzwembroeken heeftenigepartijenvandit
artikel invoorraad.Hijkanleveren:
- driematen
:groot,middenenklein,
- tweekleuren
:roodenblauw,
- tweemateriaalsoorten: 30%natuurvezel +70%kunstvezelen
50% natuurvezel+50%kunstvezel
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Hijlevertaantwee zwemverenigingen:
-VerenigingA kooptvandepartij:klein,blauw,30/70
envandepartij:midden,blauw,30/70
-VerenigingBkooptvandepartij:klein,rood,50/50
envandepartij:midden,rood,50/50
Aanenigewinkels leverthijeenaantalexemplarenvanallepartijen.
Ineenskrijgthijvanenkelewinkels
-veelklachtenoverdepartij :klein,rood,30/70
- enkeleklachtenoverdepartij:midden,rood, 30/70
- éénklachtovereenexemplaar :klein,blauw,50/50
Aldezeklachtenbetreffeneen zeeronvoldoendeelasticiteitvan
hetmateriaal.Onmiddellijk informeert hijbijdeverenigingen naar
mogelijke gebrekenbijdepartijen,waarvan zijgekochthebben.
Maardaarismen zeertevredenoverdegeleverde zwembroeken.
Hijziet slechtstweemogelijkheden omdeklachtenteverklaren:
Hetzijdooreenonjuistaankoopbeleid, hetzijdooreenmateriaalfout.Hijverwerptechterbijvoorbaatdegedachte,dathetfabricerenvaneenbepaaldemaatdeslechteelasticiteitveroorzaakt.
Verderachthijmateriaalfouteninprincipewelmogelijk.Een
slechteelasticiteit kanzijnsinziensoptreden:
1.bijeenvandebeidemateriaalsoorten
2.tengevolgevaneenkleuringsprocedé inhetalgemeen
3.bijéénvandemateriaalsoorten tengevolgevaneen
kleuringsprocedé.
Degroothandelaar besluitomineenproef nategaanoferonverhoopteenmateriaalfoutoptreedt,want hijisbangom zijngoede
reputatieteverliezen.Hijbeschiktgelukkig overeenapparaatom
deelasticiteitvanhetmateriaal temeten.Wanneeréénofenkele
partijeneenslechteelasticiteit blijkt (blijken)tehebben,dan
kanhijdieeventueel uitdehandel nemen.Levertdeproef echter
alsuitkomst: 'geenverschillen',danneemthijaan,daterverkeerd isaangekocht.Hijheeftgeen zinomdaareenverderonderzoeknaarintestellen.Hijachthetnamelijk zeergoedmogelijk,
datmeneenmaat heeftgekocht,dieveeltekleinisvoordete
verwachten inhoud.Deelasticiteitsgrens vanhetmateriaal isdan
directdrastisch overschreden.Maardaarvoelt hijzichalsgroothandelaarnietverantwoordelijkvoor.
Hijvraagtuhembehulpzaam tezijnbijeenproefopzet,diehemhet
gewenste inzichtverschaft.
Beantwoord enlichttoe:
a.Welke factorenvanonderzoekmoetenwordenopgenomen.
b.Welkevariantenmoetendaarvoorgekozenworden.
c.Geefeen lijstvandeoptenemenobjecten.
d.Welkeverschillende soorteneffectentreden indezeproefop.
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e.Voorwelkeeffecten zaldegroothandelaar straksdemeeste
belangstelling hebben.
f.Neemaan,datdeproef alsblokkenproef in7-voudmoetworden
opgezet.Steldandeanalysevang.v.v.op.
Vraagstuk 4.4.8.
Ineen fabriekwordentweeonderdelenvaneenapparaat aanelkaar
gesoldeerd.Omdesterktevandeverbindingteonderzoeken heeft
mendrietypensoldeer Sj, S 2enS3 (factorS)endrievloeimiddelenV-^,V 2 enV3 (factorV)ineenproefopgenomen.Menheeftde
proefuitgevoerd alsvolledige loting,in4-voud.Meteen speciale
trekbank zijnalleverbindingenweerlosgetrokken.Intabel 4.15.
zijndedaarbijgemeten gemiddeldetreksterkten (inkg)vermeld.
TABEL4.15.Degemeten treksterkten
(gemiddelden inkg)
vloeimiddelen

soldeertypen
s

v

l

v2
v

3

l

s

2

s

3

113 104 80
102 104 100
82 95 120

Beantwoord devolgendevragen:
a.Steldeanalysevang.v.v.op.
b.Wanneer gegeven is2(e^ )= 1728,berekendanS(x).
c.Bereken S(x)voordegemiddeldenvantabel 4.15.
d.BerekendehoofdeffectenvoordefactorV (opeenwijze zoalsin
opdracht 4.3.7.bijvraagb ) .
e.BerekendehoofdeffectenvoordefactorS.
f.Berekendeinteractie-effectenvanVenS.
g.BrengdehoofdeffectenVonderwoorden,
h.BrengdehoofdeffectenSonderwoorden.
i.Brengdeinteractie-effectenvanVenSonderwoorden.
Vraagstuk 4.4.9.
Eenonderzoekerwilvooreenplantensoortwetenofeenbepaalde
behandeling vande zadeneffect heeftopdekiemsnelheid.Hijkiest
vandeplantensoort tweerassen:eenmetgladde,bijnabolvormige,
zadeneneenmet ruwe,iets langwerpige,zaden.Debehandelingbestaatuithetonderdompelenvandezaden ineenvloeistof endaarna
zeersneldrogenineenwarme luchtstroom.
Het zaad,dathijvoordezeproef heeftaangeschaft,heefteen zeer
hogekiemkracht:97%.Omgeenhindertehebbenvanenigenietkiemendezadenmeet hijdekiemtijdalshettijdsverloop,waarin
3/4 vande zadenvaneenkiembakjegekiemdis.
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Beantwoord enlichttoe:
a.l.Welke factoren zijnbijditonderzoekbetrokken.
a.2.Welkevariantenmoetenwordenopgenomen.
a.3.Welkeobjectenmoetenwordenopgenomen.
Ineenonderzoekruimte heefthijdebeschikking overeenlangwerpigeplantentafelenoverééndraaitafel,diehijopdeplantentafelkan zetten.Hijkandeproefdusoptweewijzenuitvoeren:
directopdeplantentafel ineenvasteopstelling ofopdedraaitafel.Deruimte isnieterghomogeenvantemperatuur,vochtigheid
endergelijke.Indelengterichting vandetafeltreedteenduidelijkverloopop.
Bijdevasteopstelling heefthijruimtegenoeg.Opdetafelis
plaatsvoor 10kiembakjes indebreedteen20inde lengte.Maarde
variabiliteit isongunstig.Uiteigenervaring ishembekend,dat
hijmeteenS(x)vanongeveer 19uurrekeningmoet houden.Ontwerp
eenproefopzetvoordezeopstelling.Gauitvanuw beantwoording
vandevragen a.l.t/m a.3.enveranderdieniet.
Beantwoord nuen lichttoe:
b.l.Hoeveelparallellen adviseertu.
b.2.Welk schemaisvantoepassing.
b.3.Maakdeplaatsingvanallebakjesduidelijkenvermeldwat
gelootmoetworden.Maakeventueel eentekening.
b.4. Hoeveelg.v.v. krijgtuvoor 'Rest';schrijf degehele analyse
vang.v.v. op.
b.5.WelkeS(x)kanmenveronderstellen voordeobjectgemiddelden.
Opdedraaitafel isheelweinigruimte,erkunnen slechts 18kiembakjesop.MaardeS(x)zaldaarbijongeveer 12uur zijn.Devariabiliteit isdusveelbeter.Hetliefst zouhijdeproef opde
draaitafel intweeperioden nâelkaarwillenuitvoeren,maardaar
isgeentijdvoor.Hijmoetdeproef inéénkeerafwerken.Indien
hijdedraaitafel kiest,moetdeproefdusklein zijn.Ontwerp
hiervooreenproefopzet.Gauitvanuwbeantwoording vandevragen
a.l.t/m a.3.enveranderdieniet.
Beantwoord nuenlichttoe:
c l . Hoeveelparallellen zijnmogelijk.
c.2.Welk schema isvantoepassing.
c.3.Maakdeplaatsingvanallebakjesduidelijk envermeldwatgelootmoetworden.Maakeventueel eentekening.
c.4.Hoeveelg.v.v. krijgtuvoor 'Rest';schrijf degehele analyse
vang.v.v.op.
c.5.WelkeS(x)kanmenveronderstellen voordeobjectgemiddelden.
Voorbeideopstellingen isnueenproefopzet gemaakt.Hieruitkan
deonderzoekereendefinitieve opzetkiezen.Hijmoetdaarvoorenkelepuntenvergelijken.
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Beantwoord en lichttoe:
d.i.Welkeopzet,bofc,geeftdenauwkeurigste S(x).
d.2.Welkeopzet,bofc,geeftdenauwkeurigste gemiddeldenvoor
deobjecten.
d.3.Hoeveelbakjes zijnnodigvoor iedervandezeproefopzetten.
d.4. Ishetmogelijkomopzetbzotewijzigen,datmendeobjectgemiddeldenevennauwkeurigkanschattenuitopzetbalsuit
opzetc?
Zo ja,geefuwwijziging danopenvermeld degevolgenervan
voorantwoord b.4.
Zonee,legdanuitwaarom zo'nwijziging onmogelijkis.
Vraagstuk 4.4.10.
DeheerDenkersmahaddeopdrachtombijeeneenjarige plantensoort
teonderzoeken ofdeworteltemperatuur (gedurendeenkelewekenvoor
debloei)van invloed isopdeuiteindelijk tebereiken planthoogte
endeuiteindelijk tebereikendrogestof produktie.Primairvanbelang iseenhogedrogestof produktie.Maarhet ispractisch gewenst
alsdieverkregenwordtbijzogeringmogelijkeplanthoogte.
Denkersmavoerdedaartoeeenoriënterende proefuitmetdrie rassen
(Rlf R 2 enR 3 )enbijdrieworteltemperaturen (10°C,20°Cen 30°C).
Deproefwerd in3-voudgenomenmeteenvolledige loting alsschema.
Inmiddels heeftDenkersmaeenandere functiegekregenen zijnopdrachtovergedragen aandeheerVolgeling.Denkersma heeftdegemiddelde resultatenvan zijnproef samengevat intabel 4.16. zowel
voorplanthoogte alsvoordrogestof produktie.Volgelingmoeteerst
deproef vanDenkersmaverderuitwerken endaaruit conclusies
trekken.Daarnakanhijeennieuweproefopzetmakenomdaarmeetot
meerdefinitieveconclusies tekomen.OmdatVolgeling zichzelf een
volslagen leekvindttenaanzienvandeproeftechniek,roept hiju,
alsdeskundige opditterrein,tehulpenoverhandigt udaarbijde
tabel.
OmVolgeling tehelpenhebtueen statistische analyseuit laten
voerenvoorplanthoogteenvoordrogestof produktie.DaaruitverTABEL4.16.Eenproefmet 3rassenen 3worteltemperaturen
planthoogte drogestof produktie
(incm)
(in g/pot)
Wortelemperaturen 10°C
RassenR^
R2
R
3

57
65
61

20°C

30°C
65
74
71

10°C
76
80
81

20°C
20,5
19,3
16,0

30°C
22,3
20,7
19,1

23,2
20,6
18,3
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krijgtuvoorplanthoogte eenS(x)=12cmenvoordrogestofproduktieeenS(x)=2,4 g/pot.
Vervolgenswerktuzelfdevolgendepuntenvoorhemuit:
d.i.Eenberekeningvandegemiddelden voorrassenenvoortemperaturen zowelvoorplanthoogte alsvoordrogestof produktie.
d.2.Eenberekeningvandestandaardafwijking vangemiddelden,
S(x), bijdegemiddeldenvanpuntd.i.
d.3.Tweetekeningenmetkansfigurenvoordegemiddelden perras
vanpuntd.i.Daarbijgeeftuinenkelewoordenuwconclusies
aan.
d.4.Tweegrafiekenvoordegemiddelden pertemperatuurvanpunt
d.l,waarbijhorizontaaldetemperatuur enverticaal hetresultaatwordtuitgezet.Ulaatuw fantasiewerkenomtrentde
mogelijkeuitkomsten bijtemperaturen,dienietindeproef
zijnvoorgekomen.Vermeld daarnauwconclusies.
d.5.Deanalysevan g.v.v.
d.6.Eenberekeningvandeinteractie-effecten.Alleenvoordedrogestof produktie,nietvoordeplanthoogte.
Volgelingvindt,datdeoriënterende fasevanhetonderzoek nuwel
klaar is.Hijverzoekt uhemverdertehelpenmeteenproefopzet,
diemeerdefinitieve uitkomsten kanverschaffen.Voordieproefopzetneemtuaan,datdeinteractie-effectenverwaarloosbaar klein
zijnzowelbijdeplanthoogte enalsbijdedrogestofproduktie.
Uoverweegtdevolgendepuntenenumotiveert alleswatuaanbeveelt.
v.l.Welk(e)ras(sen)moet(en)indeproefwordenopgenomen.
v.2.Welketemperatuur (temperaturen)moet(en)indeproefworden
opgenomen.
v.3.Wat is (zijn)de factor(en)vanonderzoeknu.
v.4.Welkeobjectenmoetenwordenbeproefd.
v.5.Veronderstel,datueenvolledig geloot schematoepastendat
udaarbijminstens 32g.v.v.voor 'Rest'wilthebben.
Hoeveelparallellen zijnhiervoornodig.Laat zienhoeudaar
aankomt.
v.6.Veronderstel,datdezeproefvoorplanthoogteeenS(x)=12cm
oplevertendatuwiltbereiken,datvoordegemiddeldenvoor
temperaturen eenS(x)«s3cmoptreedt.
Veronderstel verder,datdezeproefvoordrogestof produktie
eenS(x)= 1,8 g/potoplevertendatuwiltbereiken,datvoor
degemiddelden voortemperaturen eenS(x)<:0,5 g/pot
optreedt.
Hoeveelparallellen zijnhiervoor nodig.Laat zienhoeudaar
aankomt.
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5.MEER INGEWIKKELDE SCHEMA'S
Naastdeinhoofdstuk 3genoemde schema's zijnerindeproeftechnieknogenkelehonderdenandereterbeschikking.Bijaldeze
schema'swordternaargestreefd omaandein 1.4.beoogdedoelen
vandeproeftechnischevoorbereiding tevoldoen.Het ishier zeker
nietdebedoeling omaldieschema'stebehandelen.Erwordt
slechtseenoverzichteneen zeeroppervlakkig inzichtgegeven.
Behalve in5.4.zullendemodellen,diebijdezeschema'sbehoren,
nietbesprokenworden.
Hetisvooreenonderzoekervoordelig alshijeenglobalekennis
heeftvandeschema's,dieeenproeftechnicusterbeschikking
staan.Diekennisverschaft hemdrievoordelen:
- Hijkanduidelijker bepalenwanneerenhoeadvies aaneenproeftechnicustevragen.Enwelkegegevensdaarbijoverdeopte
zettenproefvanbelangzijn.
-Hijkaneengevoelontwikkelen ofdeproeftechnicus enhijzelf
elkaar goedbegrijpen.Nochhijzelfnochde proeftechnicus
overziendeconsequentiesvanallebesluiten,diebijeenproefopzetwordengenomen.Hoemeerinzicht ieder inhetterreinvan
deanderheeft,hoebeterhetcompromis (ditisdeproefopzet)
tussendetegenstrijdigewenseneneisentotstandkomt.
- Tenslottewordenerbijdeuitvoeringvaniedereproefwel grotereof kleinere foutengemaakt.Datisonvermijdelijk!Daardoor
kaneenschemaverloren gaanof zelfseengeheleproefmislukken.
Enerzijds kaneenruwinzicht inenkeleproeftechnische zakener
toeleiden,datmen foutjesalszodanigherkentenonmiddelijk
efficiënt herstelt.Maaranderzijds kanmenopkritiekemomenten
dehulpvaneenproeftechnicus inroepen,waardoormensomsernstigegebrekenvaneenproefkanvoorkomen.
5.1.Beknopt overzicht vanmeer ingewikkelde schema's
Inalle schema's gaatheteromdeinvloedvandeniet-te-beheersen-omstandigheden tebeteugelenen/ofdeeffectenervantemeten.
Daarvoorwordt insommige schema'sdeconstructievanblokkenen
subblokken gebruikt (zie5.2.1.,5.2.2.en 5.4.).
Ookwordterinschema's,dieafgeleid zijnuitdeblokkenproef,
eengebruikvansubblokken gemaakt,waarbijblokken eenondergeschiktebetekenis hebben (zie 5.2.3.). Daarbijwordtdetoebedeling
vanobjectenaan subblokken somsoptheoretische gronden gemaakten
nietopeendoorzichtigewijzeuitdeobjecten afgeleid.
Inweerandereschema's,dieafgeleid zijnuithet latijnsevierkant (zie 5.3.),wordtdeconstructievanrijenenkolommenopeen
meer ingrijpendewijzegebruikt.
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5.2.Schema's afgeleid van blokkenproeven
5.2.1.Blokkenproeven 2A,3A,enz.
Kritischbeschouwd iseenblokkenproef 2Areedseenuitdeblokkenproef afgeleid schema.Datblijktduidelijkuitdebespreking ervan
in3.2.3.Hetschemavormttweegenesteblokkenproeven tenbehoeve
vantwee factorenvanonderzoek.Hetligtvoordehandombijdrie
factorenvanonderzoekdezeconstructievoortte zetteneneen
schemaoptestellen,waarbijopeensoortgelijkewijzedrieblokkenproeven binnenelkaar liggen.Daarmeeverkrijgtmeneenblokkenproef 3A.Binnendeblokkenvaneengroveblokkenproef noemtmende
veldjes subblokken.Diesubblokken zijndeblokkenvandetweede,
nauwkeurigerblokkenproef,dieeringenestis.Develdjes daarvan
noemtmenophunbeurt subsubblokken (sub^blokken),zijvormende
blokkenvoordederde,nauwkeurigsteblokkenproef,diedaarweerin
genest is.Hetismogelijkomopdezewijzeverdertegaanendan
eenblokkenproef 4Ateconstrueren.Telkensvatmendeveldjesop
alsblokkenvoordevolgendeverdieping.Tevensvoegtmentelkens
een factorvanonderzoek aandeproef toeendaarbijalleinteractiesvandenieuwe factormetdereedsaanwezige factoren.En
telkensvoegtmen zoeenrestcomponent toeaanhetmodel.
Theoretisch isdaargeenbeperkingvooraantegeven.Maarwanneer
mendegedachten,diebijdebespreking vandeblokkenproef 2Azijn
ontwikkeld,zorgvuldig nagaat,zowel in3.2.3.alsin4.2.4.dan
blijktdegrenste liggenbijdegeloofwaardigheid vandeopeenstapelingvanveronderstellingen,diegemaaktmoetworden.Bovendien
zijnhetgeenonafhankelijkeveronderstellingen,maardeopeenstapeling heefteenhiërarchie,diedegeloofwaardigheid nogmoeilijkermaakt.Immersvan iederenieuweblokkenproef,diegenest
wordt binneneenanderemoetmenkunnenveronderstellen,datde
nauwkeurigheidweertoeneemt.Anders heeftdeconstructie geen
voordeel,maarnadeel.Welkanerbijsommigeproeveneenpraktisch
voordeeloptreden indeuitvoerbaarheid. Inhetalgemeen iseen
grotevoorzichtigheid dusnoodzakelijk enmoetmenniet zonder
duidelijke redeneendergelijk schemagebruiken.
Bijtwee factorenvanonderzoekkanmeneenblokkenproef alsschema
kiezen (ziefiguur 3.6.), evenzokanmenbijdrie factoreneen
blokkenproef kiezen.Erzijnbijdrie factorenvanonderzoekvier
verschillendemogelijkheden.Alserheelweinigobjecten zijn,is
wellicht eenblokkenproef eengoedekeus.Bijmeerobjecten kanmen
ineenblokkenproef 2Abezienofmentwee factoren indegrove
blokkenproef onderbrengt enéénindenauwkeurige blokkenproef,of
andersoméén factorindegroveblokkenproef entwee indenauwkeurige.Tenslotte isdeconstructievaneenblokkenproef 3Ate
overwegen.Het zalvandemotiveringen afhangenwelke keuzemen
maakt.
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5.2.2.Blokkenproeven 2B,enz.
Erisbijdeblokkenproef 2Aopgewezen,datdepraktische uitvoerbaarheid vaneenproef aanleiding kan zijnvoordeconstructie
ervan.Menkandevariantenvandegroveblokkenproef opeen
grotere schaaluitvoeren:eensubblok inplaatsvaneenveldjeof
pot.Dezeeiskan zodwingend zijn,datmendaaraandemotivering
vanhet schemageheelontleent.Speciaalbijdewenstothet
gebruikvangrote landbouwmachines ineenveldproef kanmende
toepassingvaneendergelijk schemadaarmeemotiveren.Daarbijkan
het ineentwee-factorenproef zelfsvoorkomen,datbijbeidefactorenvanonderzoek subblokken gewenst zijnvoorde uitvoerbaarheid.
Inzo'nsituatie iseenschemamogelijk,datblokkenproef 2B
genoemdwordt.
Ditschema isook samengesteld uittweeblokkenproeven,maarze
worden nietgenest,zeworden inonderling loodrechte richtingen
opgesteld.Eenblokwordt ingedeeld inhorizontale strokenof
subblokkentenbehoevevandeene factorentegelijk inverticale
strokenof subblokken tenbehoevevandeandere factor.Ziefiguur
5.1.,waarineenproef indrie-voud staatmet 3oogsttijden in
horizontale subblokkenen4zaaitijden inverticale subblokken.
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FIGUUR 5.1.Eenplattegrond voor eenblokkenproef 2B

Eenbeschouwing vanditschema laatzien,dateenblokdaarmee uiteindelijk isverdeeld inaparteveldjesofpotten,dieniet inéén
vanbeideblokkenproeven passen.Endaarintreedtdande interactie
vandebeide factorenop.Inprincipe zijnhiermeedebeidefactorenopeengelijkwaardigewijze indeproef aangebracht.Maardat
kan infeiteergtegenvallen omdatde niet-te-beheersen-omstandigheden indeenerichting sterkerkunnenvariërendan indeandere.
Datwasdanookniethetargumentomdeproef zoopte zetten.Het
argumentwasdemogelijke uitvoerbaarheid,ofdegewensteuitvoerbaarheid.Uiteraard wordende factoren eveneensopgelijkwaardige
wijze geanaliseerd.Maarweeralleen inprincipe,wanttengevolge
vandeniet-te-beheersen-omstandigheden kandevariabiliteit inde
enerichting sterkafwijkenvandieindeandererichting.De
hoofdeffectenvandebeide factorentreden indeanalyse iederin
eengroveblokkenproef op.Deinteractie-effectenwordengeanalyseerd ineenapartderdedeel,dattotgeenvanbeideblokkenproeven behoort,maargewoonlijkwelnauwkeurigeris.

z,

z3
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Dezeconstructie kanmencombinerenmeteenblokkenproef 2A,waardooreenblokkenproef 3ABontstaat.Daarinkomendandrieblokkenproevenvoor,diegedeeltelijkwelengedeeltelijk nietgenest
zijn.Bovendien zijndaarineenaantalverschillende samenstellingenmogelijk.Dezeschema's zijnvaak zeeraantrekkelijk,maarook
zóingewikkeld,datdehulpvaneenproeftechnicuswelgewenstis.
5.2.3.Sub-blokkenproeven
Erzijnenige situaties,waarineenblokkenproef eigenlijkvoorde
hand ligt,maartochopernstigebezwarenstuit.Ditkanoptwee
manierenoptreden:
- Teneerstebijeenproefmetveelrassenofveelmiddelen,
waarbijeenblokkenproef niettotdebedoeldebeteugeling vande
niet-te-beheersen-omstandigheden leidt,omdathetaantalobjecten
daarvoortegroot is.Een zeerkleinereductievang.v.v. gaat
gepaardmeteeneveneens zeerkleinereductievanZe 2 . Eenblokkenproef heeftdannauwelijksvoorkeurboveneenvolledige loting
(zie4.2.2.4.).
- Tentweedebijeenproefwaarmen,doordestructuurvande
niet-te-beheersen-omstandigheden ofdoor zeer arbeids-intensieve
waarnemingen,slechtsenkeleobjectenperblokkannemen (soms
zelfsmaartweeofdrieobjectenper blok). Hetmaximum aantal
objecten isdan zóklein,datmenmeteenblokkenproef geen
interessanteproef kanopzetten.
Indezesituaties kanmenalsschemaeen 'sub-blokkenproef'kiezen.
Erzijndrietypenvan zulkeschema's:
1.Eéntype,waarbijeenstelsubblokken samenéénblokvormen.
Hiertoebehorendein5.2.3.1.tebespreken rasterschema's.
2.Eéntype,waarbijeen stelsubblokken samentelkens tweeofmeer
parallellenvanalleobjectenbevatten,maardaarbijtezamen
tochmaaréénblokvormen.Daarvanworden in5.2.3.2.enkele
voorbeelden genoemd.
3.Eéntype,waarbijgeenteonderscheiden blokkenworden gevormd.
Dieworden inditboekverder nietbesproken.
Dezeschema's zijnmoeilijkoptezetten,maareenproeftechnicus
heeftergewoonlijk boekenvolvanterbeschikking,waaruit gekozen
kanworden.Ookdeanalysevan zulkeproeven isingewikkeld,want
iederobjecteffect bevateenmiswijzingtengevolgevandesubblokeffecten.Bijdeanalyseberekentmendemiswijzingen per subblok
enmencorrigeertdaarmeedeobjecteffecten.
Er zijnsub-blokkenproeven voorzeeruiteenlopende aantallenobjectenenvoor zeeruiteenlopende aantallenveldjesofpottenper
subblok.Bijdemeeste iserweinig keuzeomtrenthetaantalparallellen,omdatdeschema's alleenuitvoerbaar zijnmet hetvoorgeschreven aantalparallellen ofeenveelvoud daarvan.Vooralle
geldt,datmendeobjecteffectenmoet zuiverenvandeoptredende
miswijzingen.

123
5.2.3.1.Rasterschema's
Devergelijking van 25rassen ineenblokkenproef heeftweinigzin,
zoalsreedseerder isopgemerkt.Maarvooreendergelijk onderzoek
kanmeneen 'evenwichtigvierkant rasterschema'gebruiken,waarbij
binnen iederblokvan 25objecteneenkunstmatige indeling insubblokkenbehoort.Intabel 5.1.wordthetbasisschemavolledigweergegeven.Erisdandusnogeenaantal lotingen nodigomereen
proefopzetmeetemaken.Omdatdekunstmatige indeling inieder
blokanders is,ontstaaner 6geheelverschillende blokken;ieder
blok isingedeeld in5subblokkenvantelkens 5veldjesofpotten.
Erzijndus30subblokkenen 150veldjesofpotten.
TABEL 5.1.Evenwichtig 5*5 rasterschema.Romeinsecijfers geven
bloknummersaan;subbloknummersstaantussen []envrijstaande
nummers gevenobjectnummersaan.
I
[01] 1 2 3 4 5
[02] 6 7 8 910
[03]11 1213 1415
[04]16 1718 1920
[05]2122232425

II
[06] 1 6111621
[07] 2 7121722
[08] 3 8131823
[09] 4 9141924
[10] 510152025

IV
[16] 11223 920
[17]16 21324 10
[18] 617 31425
[19]21 718 415
[20]1122 819 5

[11] 1 713 1925
[12]21 2 81420
[13]1622 3 915
[14]11 1723 410
[15] 6 121824 5

V
[21] 117 824 15
[22]11 2 18 925
[23]21 12 319 10
[24] 622 13 420
[25]16 723 14 5

III

VI
[26] 122 18 1410
[27] 6 223 1915
[28]11 7 32420
[29]16 12 8 425
[30]21 1713 9 5

Eenschemawordtevenwichtig genoemd,alsiederpaarobjecten,
evenvaaktezamen,ergens ineen subblokvoorkomt.Inhetevenwichtige schemavantabel 5.1.isdatéénmaal.
Werknueerstopdracht 5.5.1.uitenleesdanpasverder.
Erzijnvaneen 'evenwichtig n*n rasterschema' (n+1)verschillende
blokken,iederingedeeld innsubblokkenvantelkens nveldjesof
potten.Dat levertn*(n+l) subblokkenenn^*(n+l)veldjesof
potten.Erisdusweinig keusomtrenthetaantalparallellen,dat
(n+1)moet zijnofeenveelvouddaarvan.
Deevenwichtige schema's bestaanvooraantallenobjecten,dieeen
kwadraat (vierkant)zijn,maarnietvoor 36envoor 100objecten.
Daarvoorbestaan alleenniet-evenwichtige schema'svan 3verschillendeblokken.
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Naastde 'evenwichtigevierkante rasterschema's zijnerook
'niet-evenwichtigevierkante rasterschema's'.Zeworden gevormd
doornietalle (n+1)verschillende blokkentegebruiken.
Indemodellenvandezeschema's komtnaasteencomponentvoor
blokkenookeencomponentvoor subblokkenvoor.Inderestcomponent
ontstaatdaardooreen flinkereductievang.v.v. envan2e,
hetgeenvaakeenkleinere standaardafwijking oplevertdanbijeen
evengroteblokkenproef.
Erbestaanooknogrechthoekige rasterschema's voor aantallen
objecten n*(n+l)enkubiekerasterschema's vooraantallen objecten
n3.
Derasterschema'svormen nogaleenbeperktegroepwegensdestrenge
eisenaanhetaantalobjecten.Uiteraard ishetvooreenonderzoeker,die 15objecten ineenproefwilonderzoeken,heeleenvoudig
ereen 16ebijtevoegen.Moeilijker ishetwanneer 17objectenop
hetprogramma staan.Danmoetmenuitziennaareenandere,wellicht
minderefficiënte,sub-blokkenproef.
5.2.3.2.Eensub-blokkenproef mettweeveldjes persubblok
Veronderstel,datvoorhetmetenvan fotosyntheseeenopstelling
beschikbaar is,diebestaat uittweeonafhankelijkesystemen ieder
mettweemeetkamers.Eénmetingduurtongeveer eengeheledag.Er
kunnendusviermetingen perdagplaatsvinden.Deniet-te-beheersen-omstandighedenwordengevormd doorverschillen tussendetwee
systemenenooknogdoorvrijkleineverschillen tussendeparen
meetkamersvan iedersysteem.Datwil zeggen,datdevierwaarnemingenvaneendag nietalleenbeïnvloedwordendoorteonderzoeken
objecten,maarookdoordeze niet-te-beheersen-omstandigheden.
Veronderstelverder,datdeverschillen binnendeparenmeetkamers
kleiner zijndandeverschillen,dievandagtotdagoptredendoor
hetgeheeldagelijksopnieuw inwerking testellen.
Indezeopstelling kanmeneenproef uitvoerendoordeblokkenvan
deproef samentelatenvallenmetdesystemen.Daarmeeworden in
deanalysedeverschillen tussendesystemen als blokeffecten
afgehandeld.Tevens kanmen subblokken samen latenvallenmetde
opvolgendemeetdagen.Danworden deverschillen tussen hetopnieuw
inwerking stellenafgehandeld alssubblokeffecten.
Eenonderzoeker,die indezeopstelling eenonderzoekmet 7objectenwiluitvoeren,kanalsschemaeensub-blokkenproef nemenmet
2objectenpersubblok.Erbestaat alleeneen schemamet 6parallellen.Deproef zaldan42metingenomvatten.Het basisschema
hiervoor staatintabel 5.2.Erisdusnogeenaantal lotingen
nodigomeenproefopdezewijzeoptezetten.Ookdit schemais
eenevenwichtig schema.
Werknueerstopdracht 5.5.2.uit.
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TABEL 5.2.Eensub-blokkenproefvoor
7objecten in6-voudmet 2objectenpersubblok
III ,iv

1,11

[01] 1
[02] 2
[03] 3
[04] 4
[05] 1
[06] 5
[07] 3

2
6
4
7
5
6
7

[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

1
2
3
4
5
1
2

V,,VI
3
4
5
6
7
6
7

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

1
2
3
4
2
6
1

4
3
6
5
5
7
7

Zoalsindetabelte zienis,zijndeparallellen IenIInietin
teonderscheiden blokkenopgesteld.Hetzelfdegeldtvoordeparallellen IIIen IVenvoordeparallellenVenVI.Erworden 3blokkengevormd uitde 6parallellen;iederblokbevatvanalleobjecten 2parallellen.Bijdeblokkenbehorendanookmaar 2g.v.v. Het
modelbevatuiteraard eencomponentvoorsubblokken.Erkan
daardoor zoveelreductie ing.v.v. en£§ƒvande restcomponent
ontstaan,dathetschemaveelaantrekkelijker isdaneenblokkenproef in6-voud.Overigens isdatgeenpuntvanoverweging omdat
ditschemaonderdegegevenomstandigheden hetenigmogelijkeis.
Bijdeuitvoeringvandezeproefgebruiktmenindeeerste 7dagen
hetblokmetdeparallellen IenIIinhetenesyteemvande
opstelling enhetblokmetdeparallellen IIIen IVinhetandere.
Na 7dagenmeten zijndanvanalleobjectendeeerste 4parallellen
afgewerkt.Indetweedeperiodevan7dagengebruiktmenhetblok
metdeparallellenVenVI inslechtséénvandetweesystemen.Het
verschil tussendesystemen komtdaarmee alseffectvandeblokken
indeanalyse,heteventueleverschiltussen7-daagseperioden
eveneens.Deinvloedvanhetdagelijksopnieuw inwerking stellen,
komtindeeffectenvandesubblokken.Kleineverschillen binnende
parenmeetkamersbeïnvloeden deobjecteffectenendragenbijaande
resteffecten.Alsalle lotingen zijnuitgevoerd zaldeproef geheel
voldoen aandein 1.4.beoogdedoelenvandeproeftechnische
voorbereiding.
Eenbelangrijke toepassingvandittypeschema'streedtookopbij
dierproeven,waarmettweelingenwordtgewerktofwaarandere
kleine groepjesbijelkaarpassendedierentelkens ineen subblok
kunnenwordensamengebracht.
5.3.Schema's afgeleidvanlatijnse vierkanten
Hetaanbrengenvanblokkenproeven ineengenest systeem kanmen
nietalleenbinneneenblokkenproef,maarookbinneneen latijns
vierkant toepassen.Daaruitontstaan latijnsevierkanten 2A,3A
enz.Ookhier zijndeveronderstellingen,diebijdeze constructies
behoren,vaak ongeloofwaardig.
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Degedachteomintweerichtingentegelijkdeinvloedvande
niet-te-beheersen-omstandigheden teschattenheefttothet latijnse
vierkant geleid.Erbestaateengrotegroepvandezeonderling
verwante schema's.
-Erbestaanonvolledige latijnsevierkanten envergrote latijnse
vierkanten. (Hiermeebedoeltmenniet,daterbijeenwillekeurig
latijnsvierkant zomaareenseenrijofkolomkanwordenweggelatenoftoegevoegd.)Ookdezeschema'svoldoen aandein1.4.
beoogdedoelen,dievoordeproeftechnischevoorbereiding van
belangzijn.
- Daarnaast zijnerrastervierkanten (datisietsandersdanvierkante rasters),waar insubblokken intweeonderling loodrechte
richtingen,eenkunstmatige indelingvandeobjecten isaangebracht.Dezeschema'sveroorzaken eveneensmiswijzingeninde
objecteffecten,waarvoormenineenanalysemoetcorrigeren.
5.4.Strengeling vanobjectenmet subblokken
Veel schema'skanmenbeterbegrijpen alsmenenigekennis heeft
vanditonderwerp,ookalishetopzichzelfwatmoeilijk eningewikkeld.Hetisdanooknietdebedoelingerdiepopintegaan.
5.4.1.Gebruikvan symbolen
Zonderdaaruitdrukkelijk afsprakenovertemaken,zijntotnutoe
tochwel strakkeregelstoegepastbijhetgebruikvan symbolen.Zo
zijndewareeffectenvoortdurend aangegevenmet griekse lettersen
degeschatteeffectenmetgewone letters.Maarookbijhetgebruik
vandegewone letters zijnreedsenkeleregelsvoortdurend en
consequenttoegepast.Opditmomentheefthet zinomdieafspraken
duidelijkvastteleggen.Hetbijdedefinities gebruikte begrip
'matrix'endegegevenvoorbeelden,zullenin5.4.2.uitvoerig
besprokenworden.
- Hoofdletters
wordengebruiktom factorenvanonderzoekeninteractiesdaarvanaanteduiden.
Voorbeeld:Rvoordefactorrassen;R,Tvoordeinteractievan
rassenenoogsttijden.
- Hoofdletters
voorzien
van indices worden gebruiktomvariantenen
objecten aanteduiden.
Voorbeeld:Tjvoordeeersteoogsttijd; R ] ^ v o o r n e t objectras
1,oogsttijd2.
- Kleine letters wordengebruiktommatricesvanhoofdeffectenen
interactie-effectenaanteduidenvoor factoreneninteracties,
diemetdeovereenkomstige hoofdletters zijnbenoemd.
Voorbeeld:rvoordehoofdeffectenvandefactorR; (rt)voorde
interactie-effecten vandeinteractieR,T.
- Kleine letters
voorzien
van indices wordengebruiktomgetallen
aanteduidenuitmatrices.
Voorbeeld:.t2voorheteffectvanoogsttijd 2tenopzichtevanx;
(rt)^2voorhetinteractie-effectvanobject R ] ^ t e n opzichte
vanx+r^+ t2.
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5.4.2.Voorstelling vaneffectenmetbehulpvanmatrices

Definitie:
Eenmatrix is een groep getallen,
die men in een
patroon weergeeft. Het patroon krijgt naar behoefte een
betekenis.
Deresultatenvaneeneenvoudigeproefmettweerassenentwee
oogsttijden staanvermeld intabel 5.3.Nochhetaantalparallellen,nochhetschemavandeproef,doenopditmomentterzake.
Voorlopigwordtvolstaanmethetbestuderenvandedriegroepen
effecten (zieook 4.2.3.),diemen indeobjecteffectenkan
onderscheiden:
a.dehoofdeffectenvanrassen:
'ras2geeftgemiddeldmeerdanras1'
b.dehoofdeffecten vanoogsttijden:
'lateroogsten geeftgemiddeldmeer'
c.deinteractie-effecten vanrassenenoogsttijden:
'degenoemdehoofdeffectengeldennietabsoluut,integendeeler
isinteractie:ras 1geeftbijlatereoogstveelmeer,maarras
2 geeftdannauwelijksmeer.'
TABEL 5.3.Gemiddeldenvan
2rassenen2oogsttijden
R

R

l

2

gem

T

l

T

2

75
91

85
89

80
90

gem

83

87

85

Degetallen 75,85,91en89uittabel 5.3.kanmen ineenmatrix
weergeven,waarbijtegelijkwordtafgesprokenwelkebetekenis het
patroonvandematrixheeft.Opdezewijzekanmeneendeelvan
tabel 5.3.aldusinmatrix-vormbrengen:
Dematrix:

7585
9189

behoortbijhetpatroon:

R1T1

R2T!

R

R

1T2

2T2

Hetmodelvandezeproef kanmengedeeltelijkweergevendoor:
lij=JA+a ± +Yj+ (aY)ij
Ditiseengedeeltevaneenmodel,want alletermenenindices,die
betrekking hebbenophetschema,zijnweggelaten.VandegemiddeldenXjiverondersteltmendus,dat zezijnsamengesteld uitvier
componenten:
- \iishetpopulatie-niveau;
-a^zijndehoofdeffectenvandefactorrassen(R);
-Yjzijndehoofdeffectenvande factoroogsttijden (T)en
- (aY)ijzijndeinteractie-effectenvandeinteractieR,T.
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Deschattingenwordendanaangeduidmet respectievelijk:
(rt). Informule:
*ij

(rt)^

m

Opeenwijze,dieenigszins lijktopdeberekening intabel 4.10.,
kanmen intabel 5.3.voordeschattingenvinden:m =85,r^=-2,
=+2,t,=-5,t+5, ( r t ) n =-3,(rt) 1 2 =+3,(rt]
(rt>22= - 3- Inmatricesweergegeven,krijgtmen:
75 85
91 89

=

85 85
85 85

ten

m,

-2+2
-2+2

21

-5-5
+5+5

+3en
-3+3
+3-3

Indebovenstaandematricesvalthetop,datdegetallen indie
matricestelkens hetzelfde zijn.Die 'waarde'kanworden losgekoppeldvandematrix zelfdooreenbasismatrix,metalleen getallen
'-1' en '+1',optestellen:
7585
9189

(85)' +1+1
+1+1

(+2)' •1+1
-1+1

+ (+5)

-1-1
+1+1

+ (-3)*

+1-1
-1+1

Bijnaderebeschouwing vandebasismatricesvanr,ten (rt)kan
men zien,datdebasismatrixvaninteractie-effecten (rt)te
verkrijgen is,doordebasismatrixvanr,plaatsvoorplaats,te
vermenigvuldigenmetdebasismatrixvant.Ookhettekenvande
getallenverkrijgtmenopdiewijze.Datgeldtookwanneererdrie
ofnogmeer factorenbijeen interactiebetrokkenzijn.
Zowelhetproefgemiddelde alsdedriegroepeneffecten zijnhiermee
opeen zeerprofessionelewijzeweergegeven.Dankannuoverwogen
worden,welk schemadeproefwelgehad kanhebben.Daarvoor zijn
driemogelijkheden:
- eenblokkenproef 2A,metrasseninsubblokkenenoogsttijden in
veldjesvandiesubblokken;
-eenblokkenproef 2A,metoogsttijden insubblokkenenrassenin
veldjesvandiesubblokken;
-eenblokkenproef,metvierobjectenperblok.
Maak nuopdracht 5.5.3.,alvorensverdertelezen.
Inverbandmetdezedriemogelijke schema's zijndematrices r,t
enm zeerinteressant.
- Bijeenblokkenproef 2Amet rasseninsubblokken,isiederblok
ingedeeld intwee subblokkenopbasisvandematrix r.Diematrix
vatmendannietalleenopalsbasisvoorderaseffecten,maar
ookalsbasisvoorhet samenstellenvansubblokken.

De rassen zijn gestrengeld met subblokken, als de basismatrix
van
de raseffecten
tevens wordt gebruikt als basis voor de indeling
in subblokken.
-Bijeenblokkenproef 2Ametoogsttijden insubblokken,isieder
blok ingedeeld intweesubblokkenopbasisvandematrix t.Die
matrixvatmendannietalleenopalsbasisvoordeoogsttijd-

129
effecten,maarookalsbasisvoorhetsamenstellenvansubblokken.
De oogsttijden
zijn gestrengeld met subblokken, als de basismatrix van de oogsttijdeffecten
tevens wordt gebruikt als basis
voor de indeling in
subblokken.
- Bijeenblokkenproefmetrassenenoogsttijden,zijnergeen
subblokken,wantopbasisvandematrixmkanmengeen subblokken
samenstellen.
Vandeinaanmerking komendematrices:r,ten(rt),wordenineen
blokkenproef 2Ahetzijr,hetzijtgebruiktomeenstrengelingmet
subblokkenoptestellen.
Conclusie: Een blokkenproef
2A is een schema, waarin een
gestrengeld
is met
subblokken.

factor

5.4.3.Strengelingvaneeninteractiebijtweevariantenperfactor
Doorbovenstaandebeschouwingwordtdeweggewezennaareennieuw
schema:eenschemameteengestrengelde interactie.Iederblok
wordt ingedeeldintweesubblokkenopbasisvandematrix (rt). Die
matrixvatmendusnietalleenopalsbasisvoordeinteractieeffecten,maarookalsbasisvoorhetsamenstellenvansubblokken.
De interactie
is gestrengeld met subblokken, als de basismatrix
de interactie-effecten
tevens wordt gebruikt als basis voor de
indeling in
subblokken.
Eenblokwordtdusingedeeldintweesubblokkenmetiedertwee
veldjesofpotten.Aanhetenesubblokwordtdoor lotinghetpaar
objectentoebedeeld,datin(rt)eeneffect '+1'heeft.Datzijnde
objecten R]T^enR 2 T 2 .Aanhetanderesubblokwordthetpaar
objectentoebedeeld,datin(rt)eeneffect '-1' heeft.Datzijnde
objecten R ] ^ e n R 2 T 1 ' D e beideobjecten,dieopdezewijzeaaneen
TABEL5.4.Analysevang.v.v.
bijdeproefvanfiguur5.2.
Variatiebron
Niveau
Blokken
InteractieR,T
Rest

g.v.v.
1
5
1
5

Subblokken
Rassen(R)
Oogsttijden(T)
Rest

12
1
1
10

Totaal

24

van
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subblok zijntoegewezenwordenverlootoverdetweeveldjesof
pottenvandatsubblok.
Infiguur5.2.iseenproefopzet opgesteld,waarin bovenbeschreven
strengelingvandeinteractie isaangebracht in6parallellen.TerR2 T,
-1

Bl VI
+1

Ri T 2
Ri T,

22

R2 T 2

21

R2 T 2
+1
BI V

Ri T,
R, T 2

-1

R2 T,
R2 T,

-1

BI IV

Ri T 2

"

R2 T 2
+1

Ri T,
R2 T ,

-1

BI I I I

12

Ri T 2
R, T,

+1

R2T2
Ri T 2

-1

BI I I

R2T,
Ri T,

+1

R2T2

s

Ri T,
+1

BI I

R2T2
R2T,

-1

Ri T 2

2
4m

15m

FIGUUR 5.2.Een plattegrond vaneenproef,waarinde interactievan rassen en
oogsttijden is gestrengeld met de subblokken
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willevanhetvoorbeeld isbijiedersubblokaangegevenwelkeffect
uitdebasismatrix, '+1'of '-1', indatsubblok isgebruikt.
Intabel 5.4.isdeanalysevang.v.v. opgesteld,diebijdeopzet
van figuur 5.2.past.
Voernuopdracht 5.5.4.uit.
Deconsequentievandezeopzet is,datmenmoetverwachten,datde
interactie-effectenminder nauwkeurigworden geschat.Maardatis
degewoneprijs,waarmeedehogerenauwkeurigheid vandebeide
hoofdeffecten indeze (bijzondere)blokkenproef 2Awordtbetaald.
Bijslechtsvierobjecten iseengewoneblokkenproef uiteraard een
meervoordehand liggend schema.Maaralsvoorbeeld vandegedachtengangenvandeconstructievanschema'smeteen gestrengelde
interactiebevatbovenstaandebeschouwing bijnaalleoptredende
aspecten,dievanbelangzijn.
5.4.3.1.Een formele opmerking
Hetonderscheid tussenhoofdeffecteneninteractie-effectenligt
vooreenonderzoeker duidelijkvoordehand.Maar formeel ishet
onderscheid niet zoduidelijk.In5.4.2.isbesproken,datuitde
plaatsvoorplaatsvermenigvuldiging vandematrices rentde
basismatrix (rt)ontstaat.Maaruitdevermenigvuldiging,plaats
voorplaats,vanren (rt)ontstaatdebasismatrix t,enuitde
vermenigvuldiging,plaatsvoorplaats,vanten (rt)ontstaatde
basismatrix r.Hetisdusmogelijkomuittweevandedriebasismatrices,welketweedanook,dederdeteberekenen.Daarbijvindt
mendenaamvandederdebasismatrix dooralle lettersvandetwee
tevermenigvuldigen matrices achterelkaartezettenendaaruitde
dubbele lettersteschrappen.Dezeformelewerkwijze geldtonder
alleomstandigheden.
5.4.3.2.Veel factoren ineenproef
Eensituatie,waarin hetstrengelenvaninteracties zinheeft,
treedtopbijeenproefmetvierfactoren,dieiederslechtstwee
varianten hebben.Defactorenenalledaarbijbehorende interacties
zijnintabel 5.5.opeenoverzichtelijkewijzegerangschikt.
Terwillevandeduidelijkheid isdeplaats linksboven indetabel
leeggelaten.
TABEL5.5.Vier factorenen
alhun interacties
_
A
B
A,B

C
A,C
B,C
A,B,C

D
A,D
B,D
A,B,D

C,D
A,C,D
B,C,D
A,B,C,D
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Tabel 5.6.geefteenlijstvanalleobjectenvan zo'nproefen
vandebasismatricesvoorzoverdieinditvoorbeeld eninenkele
opdrachten gebruikt zullenworden.
Probeernueerstopdracht 5.5.5.tebeantwoorden.
TABEL5.6.Objectenenenkelebasismatrices bij
vier factorenmettweevariantenper factor
objecten
A

i Bj

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

C

k

1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2

basismatrices
D

l

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

i
2
1
2
1
2

a

b

c

d

ab

cd

abcd

abd

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1

+1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1

+1
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1

+1
-1
-1
+1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
-1
+1
-1
-1
+1

-1
+1
-1
+1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
-1
+1
-1
+1

De 16objecten inditvoorbeeldwordenverdeeld overtweesubblokken,iedermet 8veldjesofpotten.Voor zo'nverdeling intwee
subblokken iséénbasismatrix nodig.Uitallebijeen stelobjecten
behorendebasismatriceswordterdaarvooreengekozen,dietotde
meestdoeltreffendeopzet leidt.Omdezekeuzetemaken zijndrie
overwegingenvanbelang:
-Teneersteinteractie-effectenvandrie factoren zijnmoeilijkte
interpreteren,maarhetismeestalonmogelijk ominteractieeffectenvanvierofmeer factorenteinterpreteren.
-Tentweedenaarmateermeer factorenbijinteracties betrokken
zijn,lijkendeinteractie-effectendaarvanmeeropresteffecten.
Datwil zeggen,dat interactie-effectenvanbetekenisminder
voorkomenbijveel-factor-interacties.
-Tenderdekandeonderzoeker uitvoorgaand onderzoekdeovertuiging hebben,dateenbepaalde interactie geenbelangrijkeeffectenheeft.
Deeerstetweeargumenten leidentothetkiezenvandevier-factorinteractieA,B,C,D endaarmeewordtnuvolstaan.
Intabel 5.6. zijndebasismatrices a,b,cendweergegeven.Ze
worden afgeleid,uitdeaanduidingenvandeobjecten,doorbij
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iederevariant 1een '-1' teplaatsenenbijiederevariant 2een
'+1'.Deberekeningvandebasismatrix (abed),dievoorhetsamenstellenvandesubblokken isgekozen,vindt indrie stappenplaats
(vergelijk 5.4.2.en 5.4.3.1.).
Stapeen:devermenigvuldiging vanametblevert(ab).
Staptwee:devermenigvuldiging vancmetd levert(cd).
Stapdrie:devermenigvuldiging van (ab)met (cd)levert (abcd).
Intabel 5.7.staatdetoebedelingvanobjecten aandesubblokken.
Subblok 1bevatalleobjecten,waarvoor intabel 5.6.hetinteractie-effect (abcdjjj]^=-1ensubblok 2bevatalleobjecten,
waarvoorhetinteractie-effect ( a b c d ) ^ ^ =+1« Uittabel 5.7.kan
meneenschemaopstellenvaneenproef,waarinde interactie
A,B,C,D isgestrengeldmetdetweesubblokken.
TABEL 5.7.Objectindeling voorstrengelingvan
deinteractieA,B,C,Dmet subblokken
subblok 1
(abcd)ijkl =-1
A i

1
1
1
1
2
2
2
2

B j

1
1
2
2
1
1
2
2

c

k
1
2
1
2
1
2
1
2

D

2
1
1
2
1
2
2
1

l

subblok2
(abcdjijj^=+1
A

1
1
1
1
2
2
2
2

i

?
1
2
2
1
1
2
2

Ck
1
2
1
2
1
2
1
2

DX
1
2
2
1
2
1
1
2

Werk nuopdracht 5.5.6.uitendaarnaookopdracht 5.5.7.
5.4.3.3.Strengelenvanmeerdanéén interactie
Soms komthetvoor,datmen zeerveel factorentegelijk ineen
onderzoekmoetbetrekken.Bijvoorbeeld: rassen,zaaitijden, zaaizaadhoeveelheden,N-,P-,K-bemesting enoogsttijden.Men zoude
proef onhandelbaar grootmakendoorvoor iedere factorveel
variantentekiezen.Zelfs indienmenvooriedere factor slechts
tweevarianten kiest,tredeneral 128verschillende objectenop.
Inzulkesituaties heefthet zinomeen schemaoptestellen,
waarinenkele interacties tegelijk gestrengeld zijnmet subblokken.
Mengebruiktdandebasismatricesvanverschillende interacties om
een strengeling temaken,waarbijniettwee,maarvier,of nogmeer
subblokkenontstaan.Hetvoertteverom zulkeconstructies tebespreken,maar indeopdrachten 5.5.8.en 5.5.9.wordt daar aandacht
aanbesteed.Het zorgvuldig uitwerkenvandezetwee opdrachten
leidttoteen interessante ontdekking.
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Hetisbijdergelijke schema's nietaltijd nodigom 'minstensdrie
parallellen'tehebben;enkelvoud kanvoldoende zijn.Zelfs bestaat
deconstructievanproeven,waarbijdeobjecten nieteensalle
voorkomen,maarwaarbijslechtsdehelft,ofeenderde,vande
objecten indeproefwordtopgenomen!Overlegmeteenproeftechnicuskanhierindewegwijzen.
5.4.4.Andere systemenvoorstrengelenvan interacties
Inhetvoorgaande zijnconstructies besproken,waarbijmensteeds
tweevariantenvaneen factoropneemt.Datzijneenvoudige
situatiesomdatdebasismatricesuitgetallen '-1'en '+1'bestaan.
Maarhet strengelenvaninteracties isuiteraard ookmogelijkmet
factoren,waarvoordrieofmeervariantenwordenopgenomen inhet
onderzoek.Deconstructies,diedaarbijoptreden zijnnietecht
anders,maar zoveelgecompliceerder,dathiervolstaanwordtmetde
mogelijkheid ervantenoemen.
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5.5.Opdrachten
Opdracht 5.5.1.
Gaalsvoorbeeld hetevenwicht intabel 5.1.nadoor,voor
object 11,desubbloknummersopteschrijven,waarin 11tezamen
met 1,daarnamet 2, ...enz.voorkomt.
Opdracht 5.5.2.
Gaalsvoorbeeld hetevenwicht intabel 5.2.nadoor,voor
object 4,desubbloknummers opteschrijven,waarin 4tezamen
met 1,daarnamet 2, ...enz.voorkomt.
Opdracht 5.5.3.
Veronderstel,datdeproefvantabel 5.3.tweeparallellen
heeft.Tekennueenproefopzetvooriedervandedriemogelijke
schema's.Voergeen lotingenuit.
Opdracht 5.5.4.
Veronderstel,datdegemiddeldenvantabel 5.3.hetresultaat
zijnvaneenblokkenproef metvierobjecten in6-voud.
Steldeanalysevang.v.v. opvoordezeblokkenproef (opde
manier zoalsdat intabel 4.11 staat).
Vergelijk dezeanalysevan g.v.v.
-mettabel4.12.,
-metdetabel,diebijantwoord fvanopdracht 4.3.8.
hoorten
-mettabel5.4.
Opdracht 5.5.5.
Hoeveelbasismatrices zijnerbijde 16objectenvantabel 5.6.
Opdracht 5.5.6.
Stelhetschemaopvooreenproef intwee-voud,diedeobjecten
endesubblokindeling vantabel 5.7.heeft.Voergeen lotingen
uit.
Steldeanalysevang.v.v. voordezeproefop.
Opdracht 5.5.7.
Steleen soortgelijke tabelopalstabel 5.7.,waarindebasismatrixbuittabel 5.6.wordtgebruiktomtweesubblokkente
vormen.
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Stelhetschemaopvooreenproef intwee-voud,diedeobjecten
endesubblokindeling heeftvandezenieuwetabel.Steldeanalysevang.v.v. openvergelijkdezemetdeanalysevan g.v.v.
uitopdracht 5.5.6.
Probeerdeverschillen onderwoordentebrengen.
Opdracht 5.5.8.
Gauitvandetabellen 5.6.en5.7.
Gebruikdebasismatrix (abd)uittabel 5.6.omeen strengeling
met subblokkenoptestellen intabel 5.7.Neemdaarvoorin
subblok 1achter iederobjecteengetal '-1' of '+1'overvande
basismatrix (abd)uittabel 5.6.Doehetzelfdevoorsubblok2.
Nukanmensubblok 1enook subblok 2splitsen intwee kleinere
subblokkenvaniedervierveldjesofpotten.Erontstaandus
viersubblokken.Steleentabelop,waaruitdesamenstelling van
dezeviersubblokkenblijktengeefbijieder subblok aandoor
welke interactie-effectenhetgedefinieerdwordt.
Opdracht 5.5.9.
Vermenigvuldig intabel 5.6.deinteractie-effectenvanA,B,C,D
metdievanA,B,D enschrijfdegetallen '-1'en '+1'vandeze
nieuwebasismatrix regelvoorregelbijintabel 5.6.,ineen
nieuwe laatste kolom.
Leidt,opdein5.4.3.1.besprokenwijze,denaamvan hetnieuwe
effectaf.
Gaintabel 5.6.naofdetoegevoegde kolomendeafgeleide naam
bijelkaarpassen.Engaindetabelvanopdracht 5.5.8.na,wat
deconsequentievandieopdracht isgeweest.
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5.6.Vraagstukken
Devraagstukken bijdithoofdstukbenaderendoorhungecompliceerdheid steedsmeerdevorm,waarindevraagstellingen zich
indepraktijkvoordoen.Vaakiserteveel informatie,die
bovendien nogweinig geordend is.Het iszinvolomeerstde
gegevensteordenenen/of samentevattenenpasdaarna aande
beantwoording tebeginnen.
Vraagstuk 5.6.1.
Infiguur5.3.iseenplattegrondweergegeven vaneenproefmet
3parallellen,2K-giften,4N-giften en 3Oogsttijden.Allelotingenzijnuitgevoerd.Delegenda,diebijfiguur5.3.hoort,staat
voor zovernodig intabel 5.8.,maarisverderweggelaten.
Beantwoord enlichttoe:
a.l.Geefdenaamvanditschema.
a.2.Welkeverschillende soorteneffectentreden indezeproefop.
a.3.Noemdeverschillende effectenvan iederesoort.
TABEL5.8.Factorenvanonderzoekenvarianten
bijfiguur 5.3.
K-giften

Oogsttijden

N-giften

KI ...kg/ha
TltijdT
NI ...kg/ha
K2meerdanKI T2laterdanTl N2tweemaalNi
T3laterdanT2 N3driemaalNi
N4viermaalNI

Onmiddellijk nadatdeproefophetveld isuitgezet,zijnde
K-giften meteenmachinegestrooid.Eenpaarweken laterwordende
N-giftenmetdehandgestrooid.Veronderstel,datudat zelfdoet.
Uhebtineenstelkistjes 18zakjesvoordeN^-gift,enz.18zakjesvoor iedereN-gift,klaargezet.Uwerkt involgordevande
veldjenummers.UneemteenzakjeN2uitdevoorraad enstrooitdat
opveldje no.1.Vervolgens neemtueen zakjeN 4 enstrooit datop
veldjeno.2.Aldusdoorwerkend hebtuopeen zekermomentveldje
68klaarenubemerktmet schrik,datuweliswaarvier zakjesover
hebt,maargeenvierverschillende.
Beantwoord enlichttoe:
b.Gaopdeplattegrond nahoeditkomt.
c.Geef zonodigkritiekopdebeschrevenwerkwijze.
d.Hoehersteltuinditgevaldefout.
Bijdeeersteoogsttijdwerktuwederom involgordevanveldjenummers.Ubegintdusmetdeveldjes 9t/m 12.Vervolgens neemtude
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Beantwoord en lichttoe:
e.Watdoetuopdatmoment.
f.Hoehersteltudezefout.
Vraagstuk 5.6.2.
Ineenoriënterende proefmet haverrassenwordtdeopbrengstvan
tweeminderbekende rassenvergelekenmetdievaneenstandaardras.
Omdatmenrekeningwil houdenmeteenietsverschillende stikstofbehoeftevandedrierassenwordenertevensdrieN-giften inde
proefopgenomen.
Deafmetingenvandeveldjesmoeten 4mbij 12mzijn.
Eriseenperceelbeschikbaarvan 142m lengtebij58mbreedte,
zoalsin figuur5.4.isweergegeven. (Degearceerde strookheeft
opditmoment geen betekenis).Deboerheeftalsvoorwaarde gesteld,
dathetperceeloverdevolle lengte (142m)intweedelenmoet
wordenverdeeld.Eendeel,waaropdeproef ligt,waarvoor huurmoet
wordenbetaaldeneendeel,waarvandeproefnemergeengebruik
maakt.Debreedtevanhettehurendeelwordtaandehandvanhet
schemanognaderafgesproken.Datdeelmoetgeheeldoordeproefnemerwordenverzorgd;ookdestukken,dievóórenachterde

58m
FIGUUR 5.4.De situering ende afmetingen van het perceel
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proefstrook overblijven.Hetanderedeel zalgeheeldoordeboer
wordenverzorgd.
Beantwoord enlichttoe:
a.Welke factoren zijnbijditonderzoekbetrokken.
b.Welk schemaachtuvantoepassing.
c.Hoeveelparallellenvindtunodig.
d.Geef aanhoedezeproefophetperceelmoetworden gelegd.Zorg
ervoor,datdeliggingvanalleveldjesduidelijk is.Maakeventueeleentekening.Vermeldwat gelootmoetworden.
Daagsvoordatuhetproefveld ophetperceel gaatuitzetten,verneemtunogvandeboer,datereen strookvan 14mbreedtedwars
overhetperceel loopt,waardevruchtbaarheid gewoonlijkwat lager
isdanopderestvanhetperceel.Het isdegearceerde strookin
figuur5.4.Deondergrond isopdiestrookandersdanopderest
vanhetperceel.Vroeger hebbendaareenweg eneenslootgelopen.
Maar jarengeleden,toenereenherverkaveling isuitgevoerd, zijn
dieverdwenen.
Beantwoord:
e.Hebtu,inverbandmetdenieuwe kennisdieuoverhetperceel
hebtopgedaan,bezwarentegendereedsopgestelde proef?
Zonee,gadandoorbijvraag f.Zo ja,gadandoorbijvraagj.
f.Motiveer,waaromugeenbezwaren hoefttehebben.
g.Nummerdeveldjes indeproef.Stelnueentabelopvanplaatseffecten,zoalsdienaaruwmeningverwacht kunnenworden.
h.Sladevragen j,ken 1overengadoorbijvraagm.
j.Welkebezwaren hebtu.
k.Denktu,dateenanderebeantwoording vanéénofmeervande
vragen at/m duwbezwaren kanverminderen.
Zonee,gadandoorbijvraag g.Zo ja,beantwoord dandevragen
1 enm.
1.Geef uwveranderingen kortweer.
m.Steldetabelopvoordeanalysevangradenvanvrijheid,die
bijdeproefbehoort.
Vraagstuk 5.6.3.
Ineenbanketfabriekwordenvolgenseennieuwrecept koekjes
gebakken.Uitenigeproefbakselsenuiteenpaarexperimenten is
eenhoopgevend resultaatverkregen,waardoormenverwacht,dathet
uiteindelijk zal lukkeneengoed smakendenverkoopbaar produktte
kunnenmaken.Menwilnueenvolgend experiment uitvoeren,omdatde
hardheid vandekoekjes inverbandmetdeconsumptie nognietis
zoalsmendatwenst.Verderisdebreekbaarheid bijhetverpakken
enverzendenvanbelangenookdie isnogonvoldoendeonderzocht.
Zoweldehardheid alsdebreekbaarheid kunnenwordenbeïnvloed door
inhetbeslag hetsuikergehalte enhetbotergehalte tevariërenen
door indeovendebaktemperatuur endebaktijd tevariëren.Waar-
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schijnlijk zullenerinteractie-effectenoptredenvanhetsuikergehalteendebaktemperatuur.
Uitvoorgaand onderzoek ishetgunstigstebotergehaltebepaaldop
34%. Inverbandmetdesmaak ishetnietmogelijk het suikergehalte
meerdanenkeleprocententevariëren.Ditgehaltemoetdantussen
15%en20%liggen.Omeconomische redenenwilmeneerstproberenom
meteenbaktijdvan 15minutentoteengoedresultaattekomen.Het
bovengenoemde onderzoek gaftevens aan,datmendebaktemperatuur
slechts binnen hettrajectvan 140°Ctot 160°Ckanvariëren.Uit
technische overwegingen ishetvoldoendeomdebestetemperatuurop
eentientalgraden nauwkeurig tekennen.Voorlopig besluitmenom
deproef in4-voudtenemen.Naafloopkanmenoverwegenomnog
parallellentoetevoegen.
Voor zulkeexperimenten heeftmendebeschikking overdriedeegkneders enovereendrietalkleineelectrische bakovens. Ineen
deegkneder kaneenhoeveelheid beslagtegelijkwordenklaar gemaakt
voorminimaal 60envoormaximaal 400koekjes.Debakovens kunnen
binnenenkeleminutenopeenanderetemperatuurwordengebracht,
daardoor ishetbijdegewenstebaktijdmogelijkomiedere 20minuteneennieuwbakprocestebeginnen.Iniedereovenpastéénkleine
bakplaat,waarop ±25koekjes tegelijk kunnenworden gebakken.Deze
hoeveelheid isongeveer nodigomdebreeksterkteendehardheid te
meten.
Beantwoord en lichttoe:
a.Welke factorenmoetenwordenonderzocht.
b.Kiesobjectenvoordezeproef.
c.Welk schemavindtunodiginverbandmetdedeegkneders.
d.Steleenwerkprogrammaopvoorhetbeslagmakenenvoorhet
bakken.Vermeld onderandereofergelootmoetwordenenwaar.
e.Geef nauwkeurig opvoorhoeveeltijduiedervandedrie
bakovenswiltbesprekenomdeproefuittevoeren.Eventueel
bespreekt uzenietalledrie!.
f.2,5 uurnadathetbakken isbegonnenvaltdestroom gedurende
5minutenuit.Heeftditgevolgenvooruwproef.
Zo ja,welkemaatregelen denktutekunnennemenopdatuwproef
hieruiteindelijk nietonder lijdt.Zoneen,maakduidelijk,dat
u geengevolgen hoefttevrezen.
g.Steleentabelopvoordeanalysevangradenvanvrijheid,die
bijuwopzethoort.
Vraagstuk 5.6.4.
Eencollegavanuwileeneenvoudige proef nemenvoor onderzoek
naarheteffectvanonkruidbestrijding inboekweit.Hijlichtu
zijnprobleemtoeenverschaftuallerleigegevensoverhetweinig
bekende gewas,waarmee hijwerkt.Inzijnproefwilhijslechts
tweemiddelenentweeconcentratiesvandiemiddelenbetrekken.Hij
beschouwt ualsdeskundigeenverzoektuomvoorhemeenproefop
testellen.Ubegint hemonmiddellijk tevragen naar speciale
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wensentenaanzienvandenauwkeurigheid ennaardemogelijkheden
vooruitvoeringvanhetonderzoek.Daarbijgeeftuovervloedig
blijkvanuwkennisoverdeinaanmerking komendeschema's.
Tijdensuwuiteenzetting blijktechter,datuhemvolledig inde
warbrengt.Enumerkt,dathijzichhet liefstonopvallend uitde
voetenwilmaken.Tevensbemerktumet schrik,datuzelfalniet
eensmeerweet,waarheteigenlijkovergaat.Inuwenthousiasme
bentunüalvergetenwathetprobleemeigenlijkwasenwelke bijzonderhedenvanhetgewasudaarbijindegatenmoet houden.Endat
durftuopditmomentnietnógeenstevragen.Ubentnamelijktoch
albang,dathijnaafloopvanhetgesprek,ontmoedigd,alleplannenoverboord gooitendanmaar lukraakwat zalexperimenteren.
Erblijftvooruinfeitegeenanderemogelijkheid over,danhet
gevenvaneentheoretische uiteenzetting.Daarom zegtuhemvier
proefopzetten toe,iedermetslechtstweeparallellen. (Bijelke
proefopzetvermeldtuwelke lotingen nodig zijn.)Hetzijn:
a.l.eenblokkenproef.
a.2.eenschema,waarinde factormiddelengestrengeld ismetsubblokken.
a.3.eenschema,waarinde factorconcentraties gestrengeld ismet
subblokken.
a.4.eenschema,waarinde interactievanmiddelenen concentraties
gestrengeld ismetsubblokken.
Tevensbelooftuhemviertabellen (b.l.t/m b.4.)voordeanalyse
vang.v.v.vandegenoemde schema's,maarwel:telkensvooracht
parallellen.
Tenslotte steltuhemdrierangschikkingenvandevier genoemde
schema's inhetvooruitzicht,dieuiederopeenanderaspectvan
hetonderzoekbaseert.Dedrieaspectenzijn:
c l . Eenrangschikking inverbandmetdeteverwachten nauwkeurigheidvangemiddeldenvoordefactormiddelen.
c.2.Eenrangschikking inverbandmetdeteverwachten nauwkeurigheidvangemiddelden voordefactorconcentraties.
c.3.Eenrangschikking inverbandmetdeteverwachten nauwkeurigheidvangemiddeldenvoordeinteractievanmiddelenenconcentraties.
Doordetoezeggingvanditsystematischeoverzicht hebtudegoede
relatiemetuwcollegavolledig hersteld.Enubeëindigtdit
gesprektochwelmetwederzijdse tevredenheid.
Usteltdeschema's a.l.t/m a.4.endetabellenb.l.t/m b.4.op.
Vervolgens steltudedrierangschikkingen c l . t/m c.3.samen,met
deerbijhorendemotieven.
Uwcollegabestudeertaluwwerkuitvoerig enisuzeererkentelijk.Omutelatenblijken hoezeer hijuwadviezenbegrijpt,stelt
hijhetvolgende: "Alsiknuaanneem,datbijiedervandevier
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proefopzetteneenS(x)= 15optreedt,dankanikvooriedereproefopzetendaarbijvooriederobjectdeS(x)berekenen.Endankanik
aandehandvandiegetallennogduidelijker zienwelk schemavoor
mijhetgunstigsteis".
Ubeantwoordt dezeopmerkingvanuwcollega (toelichting d ) , maaru
voert zijnvoorstel:deberekeningvanS(x)vooriedergemiddelde,
nietuit.
Vraagstuk 5.6.5.
Vooreenonderzoek naardeinvloedvanK-enMg-giftenopde
Mg-opname doorgraswordteenproefopgezet.OmdatdeopnamevanMg
nogalmoeilijktemetenis,isereenzeernauwkeurigetechniek
nodig.Daarom zalereenpotproefwordenuitgevoerd,waarinmet
voedingsoplossingen wordtgewerktennietmet grond.Erworden
voedingsoplossingen bereid,waarintweeK-entweeMg-concentraties
voorkomen.Teneerstekandebemestingopdiewijze zeernauwkeurig
worden gedoseerd ententweedekunnendeplantengeenverschillende
Mg-opnamevertonentengevolgevanvariatieindesamenstelling van
potgrond.
Menwildeproef indewinter nemenendaarom zullendepottenin
eenklimaatkamerwordenopgesteld.Deplaatseffectenindiekamer
tengevolgevan licht-,temperatuur-envochtverdeling lopenveel
uiteen.Dezeproblemenworden inéénklapopgelostdoorgebruikte
makenvandraaitafels.Deklimaatkamer,waarin gewerktwordt,is
voldoende grootvoor 10draaitafels.Opiederetafelpassen
maximaal 6potten.
Aandezeoriënterendeproefwordtdeeisgesteld,datminstens
15g.v.v. terbeschikking zijnvoorhettestenvan interessante
effecten.
Beantwoord en lichttoe:
a.l.Welke zijndeoptenemenobjecten.
a.2.Welk schemaisgeschikt.
a.3.Hoeveelparallellen neemtU.
a.4.Geef aanhoedepottenopdedraaitafels geplaatstmoeten
worden.Deplaatsingvaniederepotmoetduidelijkzijn.
Vermeldwatgelootmoetworden.Maakeventueeleentekening.
Hetismogelijk,datdeMg-opnamevangrasookwordtbeïnvloed door
N-giften.Daaromwordtoverwogenomeenproefopte zetten,waarin
nietalleenK-enMg-giftenvoorkomen,maarbovendienN-giften.Er
moetendanvoedingsoplossingen wordenbereidmetbovendien twee
N-concentraties.Hetisechterbekend,datdeinteractievande
factorenN,KenMgbijditonderzoek nietinteressant is.Omeen
dergelijke proefopzet temaken,wordendevragen b.l.t/m b.4.,die
hetzelfde zijnalsa.l.t/m a.4.,beantwoord entoegelicht.
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Omtoteenbesluittekomenwelkeproefvoorditonderzoek debeste
is,wordendeproefplannenaenbvergeleken dooreen beantwoording
vandevolgendevragen.
c l . Inwelkeproefverwachtudekleinste o(x).
c 2 . InwelkeproefverwachtudenauwkeurigsteS(x).
c 3 . Inwelkeproef zaldeinteractievanKenMgvermoedelijk het
nauwkeurigst getestworden.
Vraagstuk 5.6.6.
Infiguur 5.5.iseenplattegrond vaneenproef gegeven.Deobjecten zijnvolgenseen loting gerangschikt.Bestudeerdeplattegrond
zeeraandachtig engedetailleerd.
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Beantwoorddaarna:
a.l.Welke zijndeobjecten.
a.2.Welke factorenvanonderzoek enwelkevarianten kuntuonderscheiden.
a.3.Herkentuhetschema.
a.4.Steldeanalysevangradenvanvrijheidop.
Indiennaenigetijd zoublijken,datdeobjectenvanveldje 19en
veldje 25perongeluk zijnverwisseld,beantwoord danenlichttoe:
b.l.Heeftdezevergissing gevolgenvoorhetschema.
b.2. Heeftdezevergissing gevolgenvoordeanalyse.
b.3.Hoe zouutezijnertijddeanalyseuitvoeren.
Indien naenigetijd zoublijken,datdeobjectenvanveldje 19en
veldje 21perongeluk zijnverwisseld,beantwoord danenlichttoe:
c l . Heeftdezevergissing gevolgenvoorhetschema.
c.2.Heeftdezevergissing gevolgenvoordeanalyse.
c.3.Hoe zouute zijnertijddeanalyseuitvoeren.
Indiennaenigetijd zoublijken,datdeobjectenvanveldje 19en
veldje 28perongeluk zijnverwisseld,beantwoord danen lichttoe:
d.i.Heeftdezevergissing gevolgenvoorhetschema.
d.2.Heeftdezevergissing gevolgenvoordeanalyse.
d.3.Hoe zouutezijnertijddeanalyseuitvoeren.
Vraagstuk 5.6.7.
Infiguur 5.6.isdeplattegrond vaneenproefopzetmet 9rassen
(At/m I)gegeven.Derassen zijnvolgens een lotinggerangschikt.
Beantwoord:
a.l.Herkentuhetschema.
a.2.Steldeanalysevangradenvanvrijheidop.
Hetblijktachteraf (nadatdeproef isaangelegd endeplanten
zelfsal zijnopgekomen),dathettochbeterwasgeweest alsmen
ook nogtweeN-giftenindeproef hadopgenomen.Mendenkt aaneen
N-bemesting,dieineenvloeibarevorm,door spuiten kanworden
aangebracht.Dezevormvanbemesting isalleengoeduitvoerbaarop
langestroken.Ermoetdusworden geprobeerd omdeproefopzethiervooralsnogtewijzigen.Dat isindezesituatieoptweemanieren
mogelijk:
Ten eerste. Dooropeengroepvantelkens 9veldjes alsgeheeleen
hoeveelheid Ntespuiten.Develdjes 1t/m 9wordendanmetdeene
N-gift bespotenendeveldjes 10t/m 18metdeandere.Enevenzo
voordeandere groepenveldjes 19t/m 27en28t/m36.
Ten tweede. Dooreengroepvan 9veldjesteverdelen intweebanen,
waaropeenN-giftwordt gespoten.Develdjes 1t/m 9wordendan,
alsgeheel,verdeeld ineen linkerstrook,voordeeneN-gift,en
eenrechter strook,voordeandere.Eniedereanderegroepvan
9veldjeswordtopeen zelfdewijze instrokenverdeeld.
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FIGUUR 5.6.Eenproefopzet,die gewijzigdmoetworden

Beantwoord enlichttoe:
b.l.Welkvoorstel heeftdevoorkeur.
b.2.Wat ishetschemavandegewijzigdeproef.
b.3.Hoeveelparallellen heeftdegewijzigdeproef.
b.4.Maakdeinrichtingvandegewijzigdeproefduidelijk,eventueelmeteentekening.Voerdaarbijgeen lotingenuit,maar
geefwel aanwelkenodigzijn.
Naenigetijdblijkt,datdehogeconcentratievanN gewasschade
oplevert.Hetisdaaromnietdemoeitewaardomopdatdeelvande
proefenigemetingteverrichten.
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Beantwoord danvoorhetresterende,geslaagdedeelvandeproef:
c l . Welk schemaisinfeite gerealiseerd
c.2.Steldeanalysevangradenvanvrijheidop.
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6.PRAKTISCHE INLEIDING INVARIANTIE-ANALYSE HETF-TOETS
Zeervaakvormteenvariantie-analyse eenbelangrijkemanieromde
resultatenvaneenproefteverwerken.Datgeldtmetnamevoorde
soortproefopzetten,dieinditboekbesproken zijn.Het ligtdaaromvoordehandomeenruwinzichttegevenindittypeverwerking.
Hetisbovendiennietmoeilijkmeer,omindeze verwerkingstechniek
wat inzichtteverwerven,omdatmetdetabellen 4.4.en4.7.alle
voorbereidendewerk alklaar is.Vandevariantie-analyse zullen
alleendeberekeningen zelfwordenbesproken,maarvande F-toets
zalookdestatistische betekeniswordentoegelicht.
6.1.Hetbegripvariantie
In 1.5.1.1. isdestandaardafwijking gegeven alsmaatvoorde
variabiliteit vanallewaarnemingenvaneenpopulatie.In 1.5.1.2.
isdaarbijdeconsequentievanhetnemenvansteekproevenbesproken. In4.1.4.tenslotte isvoordeschatting vandestandaardafwijking een formulegegevenvoorwaarnemingen,diebinnenhet
verbandvaneenproefschemazijnverkregen:
S(x)=V((2ei2)/(g.v.v.))
Eenvariantie is,evenalseenstandaardafwijking,eenmaatvoor
variabiliteit.Eenstandaardafwijking geeftdevariabiliteitweer
ineen lineairevorm,eenvariantie ineenkwadratischevorm.De
'schattingvandevariantievanx'wordtgedefinieerddoor:
Var(x)= (2ei2)/(g.v.v.)
Desamenhang tussendezetweevormen isdus:
S(x)=vVar(x)
6.2.Deanalysevaneffecten,vangraden vanvrijheid en
van sommen vankwadraten ineenvolledige loting
Hetmodelvooreenvolledige loting isin4.2.1.1.gedefinieerdals
eenoptelling,diemengeldig achtvoordewareeffecten.
—ij = ^ +

llj_-i

CD-: +

Mengebruiktditopdevolgendewijze:
1.Omkerend vatmenhetmodelopalseen analyse van effecten,
die
ineenberekening kanworden toegepast opdewaargenomeneffecten, zoals indetabellen 4.4.en4.5.

2£ij=E+

°j+

—ij

2.Men leidtuithetmodelde analyse van graden van vrijheid af,
zoalsbijvoorbeeld tabel 4.2.,diebijdeproefvan figuur 3.1.
behoort.
i*j = 1+ (j-l)+ (i*j-j)
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3.Men leidtuithetmodeleen analyse

van sommen van kwadraten af.

De afleiding hiervan hoort in dit boek niet thuis en deze
analyse wordt dus zonder verdere toelichting gegeven.
Z(Xij)2 =Z ( x ) 2 + 2 ( 0 j ) 2 + I(ei:j)2
Opgemerkt moet worden, dat de analyse van effecten geldt 'voor
iedere waarneming'. Maar dat de analyse van g.v.v. en de analyse
van sommen van kwadraten gelden 'voor een proef als geheel' en niet
voor iedere waarneming. Een en ander kan geverifieerd worden in
tabel 6.1., die afgeleid is uit tabel 4.4. Verder dan een verificatie zal deze toelichting niet gaan.
TABEL 6.1. Analyse van effecten voor ieder veldje.
Analyse van g.v.v. en van sommen van kwadraten voor
de gehele proef. Alles behorend bij figuur 3.1.
schema

waarneming

vldno obj

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

B

B
A
A
C
A
D
C
C
C
B
B
D
C
B
D
C
B
A
A
D
D
A
D

g.v..V •

som V kw

geschatte waarden
X

48
46
47
46
40
47
35
40
38
39
45
43
35
39
43
36
38
42
43
43
33
33
41
32

40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5

i*j
24

1
1

Z(Xij)2

2(x)2

§-ij

4,0
4,0
4,0
4,0

+3,5
+1,5
+2,5;
+1,5
+1,0
+2,5
+1,0
+1,0
-1,0

-1,5

4,0
-6,5
-1,5
-1,5
-1,5

0,

4,0
4,0

+0,5
-1,5
+1,0

-6,5
-1,5

0,

4,0

-1,5
+2,0
-1,0
-2,5
-1,5
-1,5
-1,0
-1,0
-3,5
-2,0

-6,5
-1,5

4,0
4,0
4,0
-6,5
-6,5

4,0
-6,5

(j-l) (: i*j - j)
3
20
I(Oj)2

2

(§.ij>2
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Uitdegeschattewaardenvantabel 6.1.kanmendesommenvan
kwadratenberekenen,dievooreenanalyse nodig zijn.Erwordt
gesommeerd over ien j (inditvoorbeeld 6en4 ) .
Bij 'Niveau'vantabel4.2.berekentmendesomvankwadraten:
Z(x) 2 =24*40,5 2 =24*1640,25=39366
Bij 'Objecten'vantabel4.2.berekentmendesomvankwadraten:
2 ( 0 j ) 2 =6* ((+4,0)2 + (+4,0)2 + (-1,5)2+ (-6,5)2)=
= 6* (16,00+ 16,00+2,25 +42,25)=
= 6*76,5=459
Bij 'Rest'vantabel4.2.berekentmendesomvankwadraten:
Z(ei:j)2 = (3,5)2+ (i,5)2+
(-2,0)2=73
Een somvankwadratengaatovereengeheleproef.Iederesomvan
kwadratenbestaathierdusuit 24kwadraten,omdatdeproef 24
veldjesofpottenheeft. 'Niveau'heeftééng.v.v.; eriséén
schatting voor:40,5;diewordt 24maalgekwadrateerd enopgeteld.
'Objecten'heeft 3g.v.v.; er zijn4schattingen;iederwordt6
maalgekwadrateerd enalleswordtopgeteld. 'Rest'heeft 20 g.v.v.;
erzijn24schattingen;iederwordtgekwadrateerd enalleswordt
opgeteld.Erwordendustelkens 24kwadratenbijelkaar geteld.
Tenslotte kanmendesomvankwadratenvande24waarnemingen
berekenen:
2(Xij) 2 =48 2+46 2+
32 2=39898
Ennublijkt achteraf dat:39366+459+73=39898.
Hiermee isdeoptelbaarheid vandesommenvankwadraten indeze
gefingeerdeproef gedemonstreerd.Hetrekenwerkvooreenanalyse
kanmendanookopeeneenvoudigermanieruitvoeren.Omde somvan
dekwadratenvanderesteffectenteverkrijgen,washetoverbodig
omeerstalleresteffecten zelfteberekenen,zoalsdat inde
tabellen 4..4.en 6.1. isgedaan.Diesomvankwadraten haddoor
aftrekken gevonden kunnenworden (zoalsbij g.v.v.):
2(e i:j ) 2 =2(x i:j ) 2 -Z(x) 2 -Zfo-j)2
inditvoorbeeld: 39898-39366 -459=73.
Maarvooreenanderdoelkandeberekeningvanderesteffectenwel
interessant zijn.

Samenvatting: Men gebruikt het model op drie
- voor de analyse van effecten
- voor de analyse van graden van vrijheid
- voor de analyse van sommen van kwadraten

manieren:

152
Deoptelbaarheid vandesommenvankwadraten iseengevolgvande
wijze,waaropdeeffecten ineenmodelgedefinieerd zijn.Bijvoorbeeld deobjecteffecten:Zezijn 'tenopzichtevan'hetniveau
gedefinieerd.Daarmee zijnze 'onafhankelijkvan'hetniveau (dit
is: zezijntezamen nul). Deoptelbaarheid van sommenvankwadraten
berustopdieonderlingeonafhankelijkheidvaneffecten.Doorde
definitie zijnookdeblokeffecten,de interactie-effectenende
resteffectenonafhankelijk vanhetniveau,maartevens onderling.
Daaromgeldtvooraldezeeffectendeoptelbaarheid vande sommen
vankwadraten.
Deoptelbaarheid geldtbijdevolgendeschema's:
- eenvolledige loting,
- eenblokkenproef,
-eenblokkenproef 2A,3A,enz.,
-eenblokkenproef 2Bendergelijke,en
- een latijnsvierkant,
indien indezeschema's alleobjectenevenveelparallellenhebben.
Deoptelbaarheid geldtnietbijproeven,waarineen standaardobject
meerparallellen heeftdandeandereobjecten.Deoptelbaarheid
geldtooknietbijsub-blokkenproeven,zoalsrasterschema's.Bij
zulke schema's zijnnietalleeffectenonafhankelijkvanelkaar
gedefinieerd.
6.3. Variantie-analyse
Inhetvoorgaande isde 'optelbaarheid vandesommenvankwadraten'
eenanalysegenoemd.Het isdeanalysevan 'desomvan kwadraten
vanallewaarnemingen'vaneenproef;eenanalysevan2(Xi-s)•Het
blijkt immers,datmen 39898kansplitsen in39366,459en 73,die
zelf iederookeensomvankwadraten zijn.Ogenschijnlijk isernog
steedsgeenvariantie-analyse. In6.1. iswelgedefinieerdwat
variantie is,maareenanalyseervanisnietgegeven.Datkomtomdatdenaamvariantie-analyse zovreemd is. 'Analysevanvariantie'
als zodanigbestaat niet.Eris 'analysevan sommenvankwadraten'
endieduidtmenmetdenaamvariantie-analyse aan.Deredendaarvoor is,datuit iederesomvankwadrateneenvariantie kanworden
afgeleid endaterweleentoetsisvoorhetvergelijken vanvarianties,maarnietvoorhetvergelijkenvan sommenvankwadraten.
TABEL 6.2.Variantie-analyse bijdeproefvan
figuur 3.1.entabel 6.1.
Variatiebron

9',v.V.

som V 24 kwadr

variantie

Niveau
Objecten
Rest

1
3
20

39366
459
73

153
3,65

Totaal

24

39898
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In6.2.isde (variantie-)analyseinfeitedanookaluitgevoerd.
Alleendeschattingen vandevarianties zijndaarnognietberekend.Dieworden intabel 6.2.berekend door iedere somvankwadratentedelendoorhetbijbehorende aantalg.v.v. (Voorniveauen
totaal isdatnietinteressant endaarom zijndieweggelaten).
Hiermee istabel 4.2.uitgebreid tottabel 6.2.
6.4.Nul-hypothese voorobjecteffecten
Menberekentdegeschatteobjecteffecten OJ uitdewaarnemingenXj_-;
opgrondvanhetmodel,datbijhetschemabehoort.Degeschatte
objecteffecteno.:in4.2.1.4. zijnberekenduitdewaarnemingenXji
vantabel4.4.opgrondvanhetmodelvandevolledige loting.
Omdatbijhetspelmetwarewaardenachterdeschermen isgekeken,
ishetbekend hoegrootdeverschillen zijntussende geschatte
objecteffectenendewareobjecteffecten.Maardatisnormaal niet
bekend.Hetisdebedoelingvaneenvariantie-analyse meteen
F-toets omeenuitspraaktedoenoverdewareobjecteffecten,
ondanks dat zeonbekend zijn.Enondanksdatdevariantievoor
'Objecten'isberekend uitdegeschatteobjecteffecten.Daarom
steltmen indestatistische gedaçhtengangvoordewareobjecteffectendenul-hypothese (zie2.4.2.3.).Dieis: 'Dewareobjecteffectenco-szijnallenul'.Alsdenul-hypothese geldt (alsde
wareobjecteffectenduswerkelijk nul zijn),dan zullende
schattingen0.1tochafwijkenvannul,omdat zedoorde
plaatseffecten zijnbeïnvloed.
Het isnuinteressantomnategaanwelkewaardende geschatte
objecteffectenkunnenhebben,alsdenul-hypothesewaaris.Daartoe
wordt intabel 6.3. (diebijfiguur 3.1.past)nogmaals achterde
schermen gekeken.Intabel 6.3. zijndegefingeerdewarewaarden
voor \ienvoor n^-i uittabel 4.4.overgenomen.Maardewareobjecteffectenecuzijnnulgesteld.Vervolgens zijnnieuwewaarnemingen
opgebouwd ennieuwe schattingen berekend,beidevolgens hetmodel.
Hetrekenwerk,datnodig isomtabel 6.3. geheelintevullenstaat
intabel 6.4.Deschattingenvandeobjecteffectenzijninderdaad
nietnul.
Het isverrassend,datdeverschillen tussendegeschatteobjecteffectenendewareobjecteffectenintabel 6.3.hetzelfde zijnals
intabel 4.4.Hiermeeisindezegefingeerdeproef gedemonstreerd,
dat zulkeverschillen ongevoelig zijnvoorhetwelofnietnulzijn
vandewareobjecteffecten.Deverschillenwordenveroorzaakt door
deplaatseffecten,zoalsookderesteffectenworden veroorzaakt
doordeplaatseffecten.Indiendenul-hypothese geldt,kanóókuit
dezeverschillen een schattingvoordestandaardafwijkingworden
berekend.Hetvaltbuitenhetkadervanditboekomdataante
tonen.
Erwordt numetdeschattingen uittabel 6.3.een variantie-analyse
uitgevoerd. Hetresultaatdaarvan staatintabel 6.5. Devariantie
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voor 'Objecten' isgeheel veranderd, maar isniet nul.Endatkon
men, wegens deinvloed vandeplaatseffecten,ookniet verwachten.
Het isverrassend, datdevariantie voor 'Rest' hetzelfde is
gebleven. Devariantie voor 'Rest' blijkt ongevoelig tezijn voor
hetwelofniet nulzijnvanware objecteffecten. Hetisook
verrassend, dathettotaal vandesomvankwadraten van 'Objecten'
endesomvankwadraten van 'Rest' is:
TABEL 6.3. Gefingeerde waardenineenvc
schema
vldno obj
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

B
B
A
A
C
A
D
C
C
C
B
B
D
C
B
D
C
B
A
A
D
D
A
D

illedige loting

ware waarden

waarneming

Cüj 5ij

*ij

X

45
43
43
42
42
43
40
42
40
41
42
40
40
41
40
41
40
39
39
39
38
38
37
37

40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5
40,5

(A

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+5
+3
+3
+2
+2
+3
0
+2
0
+1
+2
0
0
+1
0
+1
0
-1
-1
-1
-2
-2
-3
-3

geschattewaarden

°j
+1,0
+1,0

o,
o,
+0,5
0,
-1,5
+0,5
+0,5
+0,5
+1,0
+1,0
-1,5
+0,5
+1,0
-1,5
+0,5
+1,0
0,
0,
-1,5
-1,5
0,
-1,5

TABEL6.4.Rekenwerkbijtabel 6.3.
obj
j=A
B
C
D

waarnemingen
434243 393937
454342404039
424240414140
404041383837

objtot

gem

243
249
246
234

40,5
41,5
41,0
39,0

972

40,5

C0-Î

0
0
0
0

0,0
+1,0
+0,5
-1,5
\i=40

§-ij
+3,5
+1,5
+2,5
+1,5
+1,0
+2,5
+1,0
+1,0
-1,0
0,
+0,5
-1,5
+1,0
0,
-1,5
+2,0
-1,0
-2,5
-1,5
-1,5
-1,0
-1,0
-3,5
-2,0
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21+73=94
Dittotaal (met23g.v.v.)isreedsgevonden inopdracht 4.3.1.bij
deberekeningvandestandaardafwijking intabel 4.3.
BijdeplaatseffeGtenuittabel 4.3.vandezegefingeerdeproef
horen:
- e e n aantalgradenvanvrijheid (23)en
- eensomvankwadraten(94).
Dezebeide 'hoeveelheden'wordendoorditschemaiederverdeeldin
tweeporties:eenportievoor 'Objecten'eneenportievoor 'Rest'.
Omdatdeproefvierobjecten in6-voudomvat,wordthetaantal
gradenvanvrijheidverdeeldin:
- 3voor 'Objecten'en
- 20voor 'Rest'.
••"....
Doordeindezeproef gerealiseerdelotingwordtdesomvankwadratenverdeeldin:
- 21voor 'Objecten'en
- 73voor 'Rest'.

Als men de loting van tie objecten ielkëAs opnieuw zou
uitvoeren,
zou er ook telkens een hïëuwe verdeling optreden vàn de soin van
kwadraten, die bij de plaatseffécten
behoort.
TABEL 6.5.Vatiantie-analysebijtabel 6.3.
Variatiebron

g.v.v.

som v24

kwaür

Niveau
Objeaten
Rest

1
3
20

3936é'
21
73

Totaal

24

39460

värlantie

'•7

.

3,M

Als;,dewateobjqcteffectenallejiulzijh;zal-desomvankwadraten
voor'Objecten,bijde.intabel4^1» gegevenplaatsef'fecten,kunnen
variërentussen0én86 1/3.Want:
-Alsnietalleendewäreobjecteffectennulzijn,maarookde
geschatte,danisdesomvankwadratenyoor 'Objecten'ooknul.
Dattreedtopbijeenloting,waarbijdebijdragevandeplaats'èffectenaaniedervàndeobjëct'effectènevengroot is.Dusals
intabel é.4.iederobjecttotaal 243 is;
panisdésomvankwadratenvóór 'Objecten' 0en'
desomvankwadratenvoor 'Rest'• 94.:
- A l s dewareobjecteffectènnulzijn,kande lotingook zózijn,
datdemaximale somvankwadratenvoor 'Objecten' (861/3) r, , bereiktWordt* Danisdebijdragevandeplaatsefféctenmaximaal.
intabel.6.4. Zijndeobjecttotaleridan:258,"257,239en228.
Dan isdèsom'vankwadratenvoor 'Objecten'86 1/3ètï
desömvankwadratenvoor 'Rest'
. 7 2/3.
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Als in dit voorbeeld de ware objecteffecten
alle nul zijn, moet
uit theoretisch
statistische
beschouwingen worden verwacht, dat de
'hoeveelheid 94' naar rato van de g.v.v. verdeeld zal worden over
de som van kwadraten voor 'Objecten' en die voor
'Rest'.
Metanderewoorden:Danmoetmenverwachten,datdevarianties voor
'Objecten'en 'Rest'aanelkaargelijk zullen zijn.Bovendienvolgt
uitdiebeschouwingen,datdan zoweldevariantievoor 'Objecten'
alsdevariantievoor 'Rest'een schatting zijnvano 2 (intabel
4.3.isdat 4,09).
6.5. F-toets
Indienertweeschattingen,Var^enVar2,vandezelfdeo 2 met respectievelijk n^enn 2 g.v.v. zijn,kandaarmeede toetsgrootheid
'F'wordengedefinieerdals:
F =Var^/Var2 (bijn-^enn 2 g.v.v.)
Uitdedefinitie isduidelijk,datverwachtwordt,datF= 1.Zoals
inhetvoorgaande isbesproken,treedtdezesituatieopineen
variantie-analyse vanproefresultaten,waarvoordewareobjecteffectenallenulzijn.
Gewoonlijk echter hooptmenbijproefresultaten,datdeware
objecteffectennietnulzijn.
-MenneemtdanvoorVar 2 devariantievoorrest,dien 2 g.v.v.
heeft.
Var 2 zalinderdaad eenschatting zijnvoora ,omdatVar 2 alleen
issamengesteld uitresteffecten.
-MenneemtdanvoorVar-^devariantievoorObjecten,dien-^g.v.v.
heeft.
Var^kandan,uittweebijdragenbestaan:Eenbijdragesamengesteld uitdewareobjecteffecteneneenbijdragedoor invloedvan
deplaatseffecten.
Tochsteltmenvoorlopigdenul-hypothese: 'Allewareobjecteffecten zijnnul'.Daarmee steltmendus,datergeenbijdragevande
wareobjecteffecten zou zijnendatVar-^alleeneen schatting is
van CJ2.Opgrondvandezestellingname kanmeneenschattingvanF
berekenenendievergelijkenmetdekansverdeling van F.
Dekansverdeling vanFstaat inde zogenaamdeF-tabel,waarvoor
eenaantalcombinaties vann-^enn 2 eentheoretischewaardevanF
wordtgegeven.VooreenwaardeuitdeF-tabel,bijn^enn 2 g.v.v.,
geldtdatdiewaarde,ofeengrotere,optreedt in5%vanalle
schattingenvanF,alsFwordtberekend uitVar^enVar 2 ,diebeide
schattingen zijnvandezelfde o 2 .
SchattingenvanFbijn^enn 2 g.v.v., diegelijk zijnaanof
groterdandetabelwaarde bijn^enn 2 g.v.v. tredenopals:
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1.Var^/Var2toevallig gelijk isaanofgroterdandetabelwaarde.
(Indienergeloot is,moetmendatin5%vanallegevallenverwachten1)
2.DewareobjecteffectennietnulzijnenVar-^dusnietalleeneen
schatting isvano 2 ,maarookeenbijdragevandieobjecteffectenomvat.
IndienmeneenschattingvanFverkrijgt,diegelijk isaanof
groterdanbovenbedoelde tabelwaarde,neemtmengewoonlijk aan,dat
men inde2esituatieverkeert.Denul-hypothesewordtverworpen.
Mengelooftniet langerindeveronderstelling,datVar^alleeneen
schatting isvana .Menneemtdusaan,datVar^ slechtstendele
een schatting isvano 2 envoorhetoverigedeel isveroorzaakt
doordewareobjecteffecten,diedannietallenulkunnenzijn.
Daarbijlooptmeneenrisicovan5%,dattochde Iesituatiewaar
is.
Mentoetstéénzijdig,wantwaardenvanFkleinerdan 1kunnendoor
dekeuzevanVar^enVar2wordentoegeschreven aan situaties,waarbij:
-dewareobjecteffectenallenulzijnen
-deschattingVar^toevallig kleiner isdandeschatting V a ^ .
Intabel 6.2.isbij3g.v.v. en20g.v.v. F= 153/3,65 =41,92.
IndeF-tabelwordtbij3g.v.v. en20g.v.v. F=3,10 gevonden.
DeschattingvanFintabel 6.2.isgroterdandewaarde inde
F-tabel.Denul-hypothesewordtverworpen;menneemt aan,datde
wareobjecteffectenniet (alle)nulzijn.Maarmen loopt hierbij
eenrisicovan 5%,datdezebeslissing onjuistis.
Intabel 6.5. isbij3g.v.v. en20g.v.v. F=7/3,65= 1,92
(N.B.hetverschil 40,van41,92en 1,92,heeftgeenbetekenis).
DezeschattingvanFiskleinerdandewaarde indeF-tabel.De
nul-hypothesewordtnietverworpen;menneemtaan,datdeware
objecteffectenallenulzijn.
Indien intabel 6.5.devariantievoor 'Objecten'maximaal zouzijn
(86 1/3) dan zoudevariantievoor 'Rest'minimaal zijn (72/3)bij
dezeplaatseffectenenvierobjecten in6-voud.Daarbijwasdanbij
3g.v.v. en20g.v.v. eenschatting F= 11,26gevonden.DieschattingvanFzougroter zijndandewaarde indeF-tabel ende nulhypothese zouverworpenworden.Ennudanwèltenonrechte1
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AANHANGSEL A.Proefplekkenenserieproeven
In 1.3.isaangegeven,dateenwaarnemingeenmengselisvan
milieu-effecten,objecteffecteneneffectenvanniet-te-beheersenomstandigheden.Erwerdopgemerkt,datdemilieueffectenende
objecteffectennietvanelkaarteonderscheiden zijn.Aandeuitkomstenvanéénproef kanmendusmaareen zeerbeperkte betekenis
toekennen.Daarom zaleenonderzoekaltijd steunenopeenaantal
minofmeer samenhangendeproeven.Deproevenbehoevennietaltijd
volkomen gelijktezijn.Iedereproef leverteenbijdrageaanhet
onderzoek.Zulkebijdragen kunnenhetinzicht zowel 'verhelderen'
als 'verduisteren';hetzouvanstruisvogelpolitiek getuigen
indienmendelaatstesoortalsonbelangrijkterzijde zouschuiven!
A.l. Redenenvoorhet opzetten vanproefplekkenofserieproeven
Afgezienvanhet feit,datmen zichzeldentotéénproefbeperkt,
kunnenerdriemotieven zijnomeenonderzoekmetproefplekkenof
met serieproevenop
tezetten:
- Het onderzoek van een factor, die men niet op één plaats of tijd
kan variëren.
Menprobeertom
deplaatsenoftijdstippenzó
tekiezen,datde
teonderzoeken factorenigszinsregelmatigvarieert.Perplaats
oftijdstipisslechtséénveldjenodig.Mennoemtheteen
'proefplek'.ZieA.2.
- Het onderzoek van twee factoren en hun interactie,
waarvan men
de één wel en de ander niet op één plaats of tijd kan variëren.
Voordefactor,dienietopéénplaatsoftijdgevarieerdkan
worden,probeertmenomdeplaatsenoftijdstippenvandeafzonderlijkeproevenzó
tekiezen,datdie factorenigszinsregelmatigvarieert.Terwijlmenuiteraarddeandere factorinalle
proevenopdezelfdewijzevarieert.Perplaatsoftijdstipis
telkenseengeheleproef nodig.Hetiseen 'reeksuniformeproeven' (zieA.3.). Mennoemthetvaakserieproeven.
- Het belang van zeer algemeen geldige conclusies voor een factor,
die menwel op één plaats of tijd kan variëren.
Omzeeralgemeen geldigeconclusiesteverkrijgen,moetmeneen
reeksongeveerdezelfdeproevenopverschillende plaatsenen/of
tijdenuitvoeren.Perplaatsoftijdstipistelkenseengehele
proef nodig.Hetiseen 'reeksbijelkaarbehorendeproeven'
(zieA.4.). Ookditnoemtmenvaak serieproeven.
Opmerking:Bij het eerste en tweede motief doet meneen pogingom
een zogenaamde milieu-factor op te sporen of aan te tonen. Dat is
niet eenvoudig, want het milieu omvat een gecompliceerde verzameling van factoren, die mendanprobeert te ontrafelen.
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A.2. Eenonderzoekmetproefplekken
Hetprincipevaneenonderzoekmetproefplekken isniet letterlijk
beperkttot 'plekkenofplaatsen',maarheeftookbetrekkingop
'tijdstippen'.Voorhetopzettenvanproefplekken ofproeftijdstippenkunnengeen specialeaanbevelingenwordengedaan zonderhet
gesteldeprobleemgoedtekennen.Dekeuzevandeplaatsenoftijdstippen hangt zonauwsamenmethetprobleem,dateen intensieve
samenwerkingvandeproeftechnicusmetdeonderzoeker noodzakelijk
is.
Eendergelijkonderzoek kanéénvandetweevolgendedoelenhebben:
a.Hetopsporenvaneenmilieu-factor,dievanbelang lijktte
zijn.
Deplaatsenoftijdstippen hiervoormoetmenopeen aselecte
wijzekiezen inhetteonderzoekenmilieu.Achteraf probeertmen
verbandenteontdekkentussenomstandigheden enresultaten.
Principieelkanmennietmeerverwachtendan oriënterende

inlichtingen; een bewijs van wat dan ook is

uitgesloten.

b.Hetaantonenvanreedsopdevoorgaandewijzeontdekteverbanden.Menheeftdaneenmilieu-factorvoorogen,diehetresultaatvermoedelijkveroorzaakt.
Dehiervoor inaanmerking komendeplaatsenoftijdstippenmoet
men zoregelmatigmogelijkverdelenoverklassen (=varianten),
diemendefinieertbetreffende defactor,diehetverband zou
tonen.Bijhetdefiniërenvandeklassenmoetmenproberenom
nietvanbelang zijnde factorenconstanttehouden.Binnendie
klassenmoetmendeplaatsenoftijdstippenweeropeenaselecte
wijzekiezen.
Hetisgeengeringeopgaveomditallemaalterealiseren.Toch
ishetmetaldezeinspanning nogsteedsniet zeker,dateen
bewijsvooreennagetrokkenverbandgeleverdwordt,wanter
spelenniet-statistische argumentendoorheen.Erkanbijvoorbeeld tezamenmetdebeoogde factoreenonbekende factoroptreden,dieersterkmeegecorreleerd is.Endat isvoordeonderzoekernietwaarneembaar.

Opmerking: Als men de proefplekken
in een milieu werkelijk aselect
kiest, wijkt een gemiddelde van waarnemingen, die betrekking
hebben
opalle proefplekken,
op een toevallige
wijze af van het
populatieniveau van dat milieu. Zo'n gemiddelde heeft dus geen
miswijzing.
Indien men niet aan beide aspecten tegelijk
voldoet, is zo'n gemiddelde van weinig
betekenis.
A.3.Eenonderzoekmeteen reeksuniformeproeven
Zowelinruimtelijke zinalsindetijdkanmendezelfdeproef een
aantalmalenuitvoeren,omeen factorteonderzoeken,dienietop
éénplaatsoftijd gevarieerdkanworden.Door iniedereproef
dezelfdevariantenvaneentweede factoroptenemen (diewelop
éénplaatsoftijdgevarieerdkanworden)vormtmendaneenreeks
uniformeproeven.Hetgaatbijzo'nonderzoekmeestal nietomhet
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onderzoekvandie factoren zelf,maaromdeinteractie.Iedere
proefvandereekswordtweliswaarapartopgezet,maareenhoge
matevangelijkvormigheid vandeproevenonderling isnoodzakelijk.
Vooralleproevenmoetmentegelijkertijd enbijvoorkeuropgeheel
dezelfdewijzedein2.1.genoemderichtlijnenAt/m Etoepassen.
Opnieuw lotenvanderangschikkingen isvooriedereproefnoodzakelijk.Indiendaaraannietvoldaan is,iseenverwerking (inclusief
hetberekenenvangemiddelden)zinloos.
Eendergelijkonderzoek lijkt infeiteergveelopeenonderzoek
metproefplekken.Hetenigeverschil is,daternietéénveldjeper
plaatsoftijd is,maareengeheleproef.AlleopmerkingenvanA.2.
geldendanookvoorhetopzettenvan zo'nreeks.Zoheeftmente
makenmetdezelfdetweemogelijkedoelenaenbenmetdezelfde
daarbijbehorendeproblemen.
A.4. Eenonderzoekmet een reeksbijelkaarbehorende proeven
Hettoepassenvanderichtlijnenvan 2.1.vooreenreeksbijelkaar
behorendeproeven levertgeenbijzondere problemenop.Eengelijkvormigheid vandeproevenonderling isniet striktnoodzakelijk.
Hetisbijvoorbeeld denkbaar,datmenaaneenvandeproeveneen
objecttoevoegt.Maarweglatenvaneenobjectbetekent,datde
proef nietmeerbijdereeks hoort.Ookkunnende veldjesafmetingen
ofdepotafmetingenonderling eenbeetjevariëren.Naarmatede
gelijkvormigheid vandeproevenechterminder is,wordtdeverwerkingvanderesultatenmoeilijker.Ditgeldtvooral indienhet
schemanietvooralleproeven hetzelfde is.Opnieuw lotenvande
rangschikkingen isvooriedereproef noodzakelijk. Indiendaaraan
nietvoldaan is,iseenverwerking (inclusief hetberekenenvan
gemiddelden)zinloos.
A.5. Meerjarige proeven
Meerjarigeproeven kunnen zowelbestaanuiteenreeksuniforme
proeven,alsuiteenreeksbijelkaarbehorendeproeven.
Alsmendezelfdeproeventelkens opnieuwuitvoert gedurendeeen
aantal jaren,heeftmeneenreeksuniformeproeven.Zulkemeerjarigeproeven zijnnodigomeen interactievaneenbepaalde factor
metdetijdteonderzoeken (zie A.3.).
Alsmenopelkaargelijkendeproevenuitvoertgedurendeeenaantal
jaren,heeftmeneenreeksbijelkaarbehorendeproeven.Zulke
meerjarigeproevendienenomeenalgemene geldigheid vande
conclusies teverkrijgen (zie A.4.).
Maarerzijnookproeven,diegedurendeenigetijdvolkomenonveranderdwordenvoortgezet.Het zijnproeven,dieenkeleperioden
(jaren)opdezelfdeplaats,metdezelfde rangschikkingworden
voortgezet.Zulkeproevendienenomcumulatieve effectenteonder-
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zoeken.Graslandproeven,waarvan gewoonlijkeenaantal snedenin
één jaarwordengeoogst,behorenhiertoe.
- Deperioden (jaren)vormendannocheenreeksuniformeproeven,
nocheenreeksbijelkaarbehorendeproeven.
-Alsmeneenproef ineenvolgendeperiodevolkomenonveranderd op
preciesdezelfdeplaatsvoortzet,moetvanhergroei gesproken
worden.Eengraslandproef isdaaromgewoonéénproef.Inverband
met hergroeimoetmeneenaantalopvolgendeopbrengsten bepalen
omdecumulatieveopbrengst (jaaropbrengst)teverkrijgen.
- Zulkeopbrengsten inopvolgende perioden zijnonderlinggecorreleerd.Erwordtnietvoldaanaandeonafhankelijkheid vande
waarnemingenonderling,omdathetbijdieopzetonmogelijk is
voor iederesnede (of jaar)eennieuwe lotingtegebruiken.
A.6.Eigenbijdragen aanniet-te-beheersen-omstandigheden
Zowelbijproefplekken,alsbijeenreeksuniformeproeven,alsbij
eenreeksbijelkaarbehorendeproeven,ishetheelmoeilijkomde
in3.6.genoemde 'eigenbijdragen'aandeniet-te-beheersenomstandigheden indehandtehouden.Menheeftmeestaltemakenmet
uiteen lopende gewoontenenmogelijkhedenbetreffendedeverzorging,deorganisatieenhetgebruikvanmachines.Ditvormthet
onvermijdelijke zwakkepuntvan zulkonderzoek.Het inéénhand
houdenvandeverzorgingendeorganisatieenhetgebruikvan
dezelfdemachinesopalleproefvelden ofproefplekkenvoorkomt
enkeleproblemen.Maarditisslechtsmogelijk alsmen,vaakaanzienlijke,tijdverschillen accepteerd endaardoorwordendanweer
andereproblemenveroorzaakt.Hetisverstandigomvoortdurend na
tegaan,waarmeemenhetbesteafis.
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AANHANGSEL B.TRANSFORMATIE VAN WAARNEMINGSUITKOMSTEN
B.l.Andere kansverdelingen dandenormale verdeling
Inhetvoorgaande istelkensopdenoodzaak gewezen,datdetoekomstigewaarnemingen normaalverdeeldmoeten zijn.Enerisvoortdurendvanuitgegaan,datalleresteffectenvaneenproef dezelfde
normalekansverdeling hebben.Tochishet soms,zelfsvoorafal,
duidelijkdatdaaraan nietwordtvoldaan.
Hetvaltbuitenhetkadervanditboekomtoetelichten,waarom
zulkemetingendenormaleverdeling niethebben.Erwordt slechts
volstaanmetenkelevoorbeelden:
-Alsmenhetaantalbladerenvantarweplanten telt,zijndat
metingen,dienietnormaalverdeeld zijn,maarbinomiaal.
-Alsmenhetaantalaanwezigeplantenteltopveldjes,waaroper
300geplant zijn,zijndatmetingen,dienietnormaalverdeeld
zijn,maarbinomiaal.Ditgeldtvooralalshetaantal aanwezige
plantendichtbij 300ligt;demetingenX£hebbendanmeer
betrekkingophetaantalniet-aanwezige planten (dus300-x^)en
diehebbendebinomialeverdeling.
-Alsmenopeenreekstijdstippen hetversgewichtvanplanten
meet,terwijldatgewicht gedurendedietijdenkelemalen
verdubbelt,dan zijndiemetingennietnormaalverdeeld,maar
logarithmisch normaal.Datwil zeggen,datdelogarithmenvande
metingen normaalverdeeld zijn,inplaatsvandemetingen zelf.
Wellicht isdeindrukgewekt,datmeneenproef danopeenandere
wijze zoumoetenopzettten,of zelfs,dateenproefdanopgeen
enkelewijze juistkanwordenopgezet.Uiteraard isditnietwaar.
Wanneerdenormaleverdelingverondersteldwordt,isdatniet
altijd bedoeldvoordewerkelijk verrichtemetingen zelf.Wanthet
isnietvanzelfsprekend,dateen 'waarneming'eenwerkelijkverrichtemeting isindirecte zin.Eenwaarneming kâneenwerkelijk
verrichtemeting zijn.Maareenwaarneming kanookeenafgeleide
vaneenwerkelijk verrichtemeting zijn,ofeenafgeleidevanverschillendemetingen aanhet zelfdeveldjeofdezelfdepot.Bij
waarnemingen,dieafgeleid zijnvanverschillende veldjes ofpotten
treden statistischecomplicaties op,diehiernietbesproken
worden.
Indienwaarnemingen nietnormaalverdeeld zijn,ishetvaak
mogelijk omafgeleidewaarnemingenteberekenen,diewel normaal
verdeeld zijn.Ditnoemtmentransformatie. Inde statistische
literatuurwordendiversetransformaties aanbevolen.Daarbijworden
afgeleidewaarnemingen berekend,waarvoordedrieveronderstellingenvan 4.1.1.endeveronderstelling van 4.2.2.1.wèlwaar zullen
zijnenwaarvoordandemodellenwèlgelden.
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B.2.Anderegemiddelden dan rekenkundige gemiddelden
Zominalshetvanzelfsprekend is,datwaarnemingen normaalverdeeld
zijn,zominishetvanzelfsprekend,datgemiddelden ook 'rekenkundige'gemiddelden zijn.Tevaakwordendezebeideveronderstellingenklakkeloosgedaan.

Een gemiddelde is één getal, dat representatief
is voor een
groep
getallen.
Het rekenkundige gemiddelde is slechts één van de mogelijke
getallen,
die representatief
kunnen zijn voor een groep
getallen.
Enkelevoorbeeldenvansoortengemiddelden (methunberekening):
- Hetrekenkundig gemiddeldewordtberekend doordengetallenvan
eengroepbijelkaaroptetellenendattotaaldoorntedelen.
Hetrekenkundig gemiddeldevan2,4,8,16en 32is:
62/5=12,4.
N.B.Tenonrechtewordtditvaakhètgemiddelde genoemd.
- Hetmeetkundig gemiddeldewordtberekend doordengetallenvan
eengroepmetelkaartevermenigvuldigen enuitdatproductde
n e machtsworteltetrekken.
Hetmeetkundig gemiddeldevan2,4,8, 16en 32is:
(32768)1'5=8.Dezeberekeningwordt inB.3.verdertoegelicht.
N.B.Meetkundigmiddelen kanalleengedefinieerdwordenvoor
positievegetallen.
- Hetharmonisch gemiddeldewordtberekend doordereciprokenvan
dengetallenvaneengroepbijelkaaroptetellenendattotaal
ópntedelen.
Hetharmonisch gemiddeldevan2,4,8,16en 32is:
5 / ((1/2+ 1/4 + 1/8 + 1/16 +1/32))=5/0,96875-5,16.
Iemand rijdteerstXkilometer 50km/uendaarna Xkilometer 100
km/u.Degemiddelde snelheid over 2*X kmis:
2 / (1/50+1/100)-67km/u.
- Hetmidden, ofdemediaan, ishetgetal,waarboven evenveel
getallenuiteengroep staanalseronder.Hetmiddenvan 2,4,
8,16en 32is:8.Hetmiddenvan 2,4,8en 16is:5,6of7.
- Demode ishetmeestvoorkomende getalvaneengroepgetallen.
Hetmodaalinkomen isindezezineengemiddeld inkomen.De
modale 'standvaneengewas ineen streek'isde gemiddelde
stand,diemenerdoorheenreizend kanwaarnemen.
B.3.Delogarithmische transformatie
Vandetransformaties,dieindestatistiek gebruiktworden isde
logarithmische transformatiedebelangrijkste.Teneerste ishet
eentransformatie,dieniet zozeereenwiskundige handigheidvormt,
alsweleenandereopvatting betreffendedewaarnemingen. (Deze
transformatie heeftdaaromookbuitendestatistiek zijnbetekenis.)Tentweedekomtdietransformatieergveelvoor.
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B.3.1.Verschil ofverhouding
Bijdeinterpretatievanproefresultaten zijnindevoorgaande
hoofdstukkenvoortdurendverschillen gebruikt.Maardeonderzoeker
kanheteffectvaneenbehandeling somsbetermeteenverhouding
weergevendanmeteenverschil.Hethangtervanafopwelkewijze
menderesultatenziet.
Hetisinprincipenietmoeilijkominverhoudingen tedenken.
Iedereendoetdatwel eens.Wanneermen zichietsherinnert,dat
ongeveereenweek geleden is,weetmensomsnietmeeropwelkedag
degebeurtenis preciesplaatsvond.Dieonnauwkeurigheid vanéén
dagwordtmeestal nietdemoeitevanverder zoekenwaardgevonden.
Wanneermen zichechter ietsherinnert,datenkele jarengeleden
is,weetmen somsnietmeer inwelk jaarhetprecies geweestis.
Danwordtdeonnauwkeurigheid vanéén jaarnietbezwaarlijkgevonden.Opzulkemomentendenktmeninverhoudingen enniet inverschillen.
Intabel B.l.worden lengtemetingengegevenvanbehandeldeen
onbehandeldeveldbonen indriesituaties.Hetgemiddelde verschil
tussenbehandeld enonbehandeld kanmenoptweemanierenberekenen.
Teneerstedoordetweerekenkundige gemiddeldenvanbehandeld en
onbehandeld vanelkaaraftetrekken.Tentweededoordedrie
verschillenvandesituaties rekenkundigtemiddelen.Uiteraard
leverenbeidemanieren hetzelfde antwoord:-24cm.
TABELB.l.Behandeld enonbehandeld
indriesituaties
(lengtemetingen incm)

behandeld
onbehandeld
verschil
verhouding

1

2

3

gem

80
114

65
85

74
92

73
97

-34

-20
0,7647

-18

o,,8043

-24
0,7557

o,,7018

Somswildeonderzoeker heteffectechter ineenverhouding
uitdrukken.Daarbijwordtvaakéénvandevolgendetwee fouten
gemaakt.
- Detweerekenkundige gemiddeldenvanbehandeld enonbehandeld
wordenopelkaar gedeeld;dat levert 0,7526.
- Dedrieverhoudingenvandesituatiesworden rekenkundig gemiddeld;dat levert 0,7569.
Alsdeonderling afwijkende resultatenoppapier staan,volgener
gewoonlijkdiepzinnigediscussies.Maar als men in verhoudingen
wil
denken, moet men ook in verhoudingen
rekenen endat isdannogniet
gebeurd.Noch hetopelkaardelenvantweerekenkundigegemiddelden,nochhetrekenkundigmiddelenvandrieverhoudingen kaneen
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goedantwoord geven.Ermoetmeetkundig gemiddeldworden.Daarbij
kanmenhetgoedeantwoordookoptweemanierenberekenen.Ten
eerstedoordetweemeetkundige gemiddeldenvanbehandeld enonbehandeldopelkaartedelen.Tentweededoordedrieverhoudingen
vandesituatiesmeetkundig temiddelen.Daarbijontstaat uiteraard
hetzelfde antwoord 0,7557.
Hetgekozenvoorbeeld isnietextreem.Defouten,dieoptredendoor
'onjuist'rekenen,zijnhierverwaarloosbaar klein.Datkomtomdat
degrootte-ordevandemetingenonderling gelijk isenomdatde
drieverhoudingen nietergverschillend zijn.
B.3.2.Tweeniveau'svanrekenwerk inhetzelfdemodel
Bijdelogarithmische transformatiemoetmenuittweeniveau'svan
rekenwerk kiezen:rekenkundigofmeetkundig.Het isnietergaantrekkelijkommeetkundig terekenen,wantdat iseenveelmoeilijker soortberekeningen.Maaralsdewaarnemingen logaritmisch
normaalverdeeld zijn,dankanmenmetde logarithmenervan
'gewoon' (=rekenkundig)rekenen.Metanderewoorden rekenkundig
rekenenmet logarithmenvanwaarnemingen komtovereenmetmeetkundig rekenenmetdewaarnemingen zelf.Ditopentdemogelijkheid
omtochbetrekkelijk gemakkelijkterekenen,alsmenmetbeide
niveau'svanrekenwerktegelijkwerkt.IntabelB.2.wordtdat
weergegeven dooreenniveauvandoeneneenniveauvandenken.
TABELB.2.Rekenkundig doenenmeetkundig denken

rekenkundig

doen

past

bij

metde logarithmen
vanwaarnemingen
vermenigvuldigen
delen
optellen
aftrekken

meetkundig

denken

metdeoriginele
waarnemingen
<—>
<—>
<—>
<—>

machtverheffen
wortel trekken
vermenigvuldigen
delen

Watmenmetdelogarithmenvanwaarnemingen opeen rekenkundige
wijzekandoen,pastbijwatmenmetdeoriginelewaarnemingenop
eenmeetkundigewijzemoetdoen.Gezien inhetmodelvaneenblokkenproef
2£i-j=x+o-;+b^+eji
moetmendeoptelling omzetten ineen vermenigvuldiging
XJ.J=X *Oj*b ±
-il
Maardatkanmet logarithmen gemakkelijkerworden uitgevoerd
l°g(2£ij)=log(x)+log(Oj)+logfbjj+log(ei;j)
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Erzijndusdrie fasennodig inhetrekenwerk:
- eerst logarithmennemenvanalleoriginelewaarnemingen;
- danrekenkundig rekenenmeteenmodelvanlogarithmen;
-tenslottedeuitkomsten terugbrengen naardeorigineleschaal.
Deeerste fase 1endederde fasevormendeheenwegendeterugweg
vande logarithmischetransformatie.
B.3.3.Meetkundige standaardafwijking
Inhetvoorbeeld vantabelB.l. isde foutnieterggrootalsmen
onjuistrekent.Maarwanneerdedriesituatiesbijdeveldbonen
vervangenwordendoordriegewassen,diezeerverschillend van
lengtezijn,levertonjuist rekenenduidelijkmerkbare foutenop.
IntabelB.3.staande lengtenvanspinazie (eentiendevande
lengtenvan situatie 1 ) ,delengtenvanvlas (hetzelfdealsde
lengtenvansituatie 2)endelengtenvanmais (2,5maalde lengten
vamsituatie 3). Hetgemiddeldevandedrieverschillenvanlogarithmenis:
(-0,1538)+ (-0,1165)+ (-0,0946)=-0,3649 /3=-0,1216.
Terug zoeken levert:0,7557,hetgeende juisteverhoudingis.
Uiteraard levertookdeberekening: (0,7018*0,7647*0,8043)l^2 het
goedeantwoord:0,7557 (maardat iseenmoeilijkerwijzevan
rekenen).
TABELB.3.Berekeningvandegemiddeldeverhouding van
behandeld enonbehandeld bij3gewassen
(lengtemetingenincm)
log vwaarnemingen

beh
onbeh
versch
verh

orig waarnemingen

spinazie

vlas

mais

spinazie

vlas

mais

0,9031
1,0569

1,813
1,929

2,267
2,362

8,0
11,4

65
85

185
230

gem

-0,1538 -0,1165 -0,0946
0,7018 0,76470,8043

Nudewaarnemingenvaneenverschillende grootte-orde zijn levert
onjuistrekenen indeoriginelewaarnemingen (zoalsinB.3.1.)
hetzij0,7904,hetzij0,7569.Het.verschiltussendebeide foute
uitkomsten isnuveelduidelijker.Tochisdelaatste foute uitkomstnog steeds nietopvallend foutomdatdeverhoudingen nieterg
verschillend zijn.
IntabelB.3.ishetberekenenvaneengemiddelde lengtevoor
behandeld enonbehandeld zinloosenhetberekenenvaneen gemiddeld
verschil iseveneens zinloosomdatdedriegewassen eenverschillendeordevan lengtehebben.Alleeneengemiddeldeverhouding kan
betekenishebben.

0,7557
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Bijdezeberekeningmoetendelogarithmenvandewaarnemingen voldoenaandein4.1.1.genoemdeveronderstellingen.Hetisduidelijk
datdeoriginelewaarnemingen nietvoldoenaandedaar genoemde
veronderstellingen benc,maardelogarithmenervanwel.Zowordt
bijdelogarithmenvanwaarnemingen verondersteld,datdeS(logx)
constantis.Terug gedacht naardeoriginelewaarnemingen betekent
dit,datdevariatiecoëfficiënt constantis.Metanderewoorden
S(x)isevenredigmetx.Maardatiseenmerkwaardige 'standaard'
afwijking omdatdieafwijking nietstandaard is,maarvariabel.Dit
druktmengewoonlijk,maarevenmerkwaardig,uitmetdeterm 'meetkundigestandaardafwijking':MS(x).Maarhetisgeenafwijking;het
iseenverhouding.Ergeldt:MS(x)isconstant.Datwilzeggen:Er
iseenstandaardverhouding tussendevariabiliteitvaneenwaarnemingendegrootteervan.
B.3.4.Optredenvaninteractie
Bijiederetransformatieendusookbijdelogarithmischetransformatiewordtdeschaalvandemetingenveranderd.Bijvoorbeeld inde
originele schaalishetverschiltussen 100en50groterdanhet
verschiltussen 10en5.Maarindelogarithmische schaalishet
verschil tussenlog100enlog50hetzelfdealshetverschil tussen
log 10enlog5.Wantdatkomtovereenmetdeanderemaniervan
opvatten,waarbij 'verschil'vervangenwordtdoor 'verhouding'.De
verhoudingtussen 100en50isdezelfdealsdeverhouding tussen10
en5.Ditheeftconsequenties voorhetoptredenvaninteractie.In
tabelB.4.staathiervaneenvoorbeeld.Indetabel staanplantgewichteningrammenbijtweeoogsttijdenentweebehandelingen,
('rek.gem.'betekent rekenkundig gemiddelde.)
TABELB.4.Rekenkundigmiddelenbij
2oogsttijdenen2behandelingen
(plantgewichten ingr)
Tj

T 2 rek.gem.

behandeld
onbehandeld

400
900

484
1089

442,0
994,5

rek.gem.

650 786,5

718,25

Dezetabelkanmenvergelijkenmettabel5.3.Degemiddelden zijn
danookrekenkundig berekend.Daarbijkan(rekenkundig)eeninteractiematrixberekendworden zoalsdatin5.4.2.metdegetallen
uittabel5.3.gebeurd is.Hetisdematrix:
+26,25 -26,25
-26,25 +26,25

diebijhetpatroon:

BT 1 BT 2
0T : 0T 2

behoort.

IntabelB.5.staandezelfdeoriginelewaarnemingen,maardaaris
meetkundig gerekend. ('mt.gem.'betekentmeetkundig gemiddelde.)
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TABELB.5.Meetkundigmiddelenbij
2oogsttijden en2behandelingen
(plantgewichten ingr)
T

T

l

2

mt.gem.

behandeld
onbehandeld

400
900

484
1089

440
990

nvt.gem.

600

726

660

Indienmennu,indatzelfdepatroon,opmeetkundigewijzeeen
interactiematrixberekent,verkrijgtmendematrix:
1+1 1-1
T-l 1+1

1 1
1 1

ofeenvoudiger geschreven

Waaruitblijkt,datergeen interactie is.Daardoor ismennu
geneigdom zichaftevragen hoehet zit.Iserwelofgeen
interactie?
Striktgenomen isdatgeengoedevraag.Menmoet zichafvragenof
er 'bijeengekozenmodel'welofgeen interactie is.Welnubijeen
rekenkundigmodel iserwel interactie,maarbijeenmeetkundig
model niet.

Interactie
betekent, dat de resulaten van een onderzoek niet
afdoende met hoofdeffecten
beschreven kunnen worden, maar dat
daar ook nog interactie-effecten
voor nodig
zijn.
Inwezenisinteractie lastig.Inditvoorbeeld treedtbijrekenkundig rekenen delastvaninteractiewelop,bijmeetkundig
TABELB.6.Hetontstaanenverdwijnen
vaninteractie-effecten
Proefresultaten
behandeld
onbehandeld

1

2

3

5
20

3
12

11,2
20,2

interactie-effectenbij
behandeld
onbehandeld

-2
+2

interactie-effectenbij
behandeld
onbehandeld

0,88
1/14

rek.analyse
+1
-1

+1
-1

mt. analyse
0,88
1,14

1,30
0,77
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rekenenniet.Uiteraard zijnerookvoorbeelden,waarbijdat
andersom is.Eenonderzoeker kanerdevoorkeuraangevenomgeen
interactie-effectentewillengebruiken.
IntabelB.6.treedteenmoeilijke situatieop,waarbijinteractieeffectennaarbelievenontstaanenverdwijnen alsmen rekenkundig
ofmeetkundiganalyseert.
Bijeenrekenkundige analyse isergeen interactievanbehandelden
onbehandeldmet situatie 2en 3,maarwelmet situatie 1ten
opzichtevan2en 3tezamen.
Bijeenmeetkundige analyse isergeen interactievanbehandeld en
onbehandeldmet situatie 1en2,maarwelmet situatie 1en2
tezamentenopzichtevan3.
B.3.5.Motievenomdelogarithmische transformatie tekiezen
Erzijndriemotievenomdezetransformatie tekiezen.Involgorde
vanbelangrijkheid zijnze:
1.Deonderzoeker heefteenlogische,buitendestatistiekgelegen,
voorkeurvooreeninterpretatiemetverhoudingen.
2.Deonderzoekerwilzomogelijkeeninterpretatie zonderinteractie-effecten.
3.Erwordtgoed (beter)voldaan aandein4.1.1.genoemdeveronderstellingen.
Gewoonlijk zalvanzelf voldaanworden aandeveronderstellingen van
4.1.1.,alsmenkiestopgrondvanheteersteofhettweedemotief.
Datkomtomdatdeonderzoeker daarmeeonwillekeurig hetmodel
kiest,dathetmeestgeschikt isvoordeanalyse.Hetderdemotief
isstatistisch somsnoodzakelijk,maardaarbijwordtdeonderzoeker
'bestuurddoordeanalyse'ennietdoordeinterpretatie,hetgeen
eigenlijkongewenstis.
B.3.6.Interpretatievandemeetkundige standaardafwijking
InB.3.3.isdemeetkundige standaardafwijking eenstandaardverhouding genoemd.Bijdeinterpretatie kanmenvandiebenaming het
besteuitgaan.IntabelB.7.staanderesultatenvaneenblokkenTABELB.7.Meetkundige analysevan
resultaten bij3objecten in8-voud
object

log-gem — >

mt.gem.

beh.A
beh.B
onbeh.

1,781 — >
1,417 — >
1,602 — >

60,4
26,1
40,0

S(loqx)
S(loqx)

0,170 — > MS
0,060 — > MS

= 1,48
(2£> = 1,15
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proefmetdrieobjecteninacht-voud.Bijdeanalyseisdelogarithmische transformatie toegepast.Dedriemeetkundige gemiddelden
metdeerbijbehorendemeetkundige standaardafwijking zijndus
verkregen naterugbrengen indeorigineleschaal.
Delogvan 60,4is 1,781,enz.,delogvan 1,48 is 0,170,enz.
Omdegemiddelde logarithmentevergelijken,isinde laatsteregel
destandaardafwijking berekend,diedaarbijhoort.Hetis
S(logx)=0,170 / VS =0,060
Wanneerhetdebedoeling isombehandelingAmetonbehandeld te
vergelijken enbehandeling Bmetonbehandeld,kanmendevolgende
toetsgrootheid berekenenomdievergelijkingen uittevoeren:
S(logx) * V2 *t=0,060* V2 * 2,14 = 0,182
(Bij5%, 14g.v.v. entweezijdig toetsen isindet-tabelgevonden:
t =2,14.Voordevergelijking vanAmetBiseenanderetoets
nodig.)Hetblijkt nu,dathet log-gem.vanbehandelingA slechts
0,179 groter isdandatvanonbehandeld;behandeling Akanmendus
nietsignificant (5%)onderscheidenvanonbehandeld.Hetblijkt
verder,dathetlog-gem.vanbehandeling B0,185 kleiner isdandat
vanonbehandeld;behandeling Bkanmenduswel significant (5%)
onderscheidenvanonbehandeld.Kijktmennaarhetverschil vanA
metonbehandeld: 20,4,danisdatveelgroterdanhetverschilvan
onbehandeld metB: 13,9.Daaruitblijkt nogeens,dateenanalyse
inverhoudingen totechtandereconclusies leidtdaneenanalysein
verschillen.Hetisdanookduidelijkdemoeitewaard omeengoed
doordachte keuzetemaken.
Metbehulpvan lastigrekenwerk ishetookmogelijkeentoetsgrootheid indeoriginele schaalteberekenen:
(1,48 ** (1/V8)**V2)**2,14 = 1,52
Daarmeeblijkt,dat (60,4/40,0=) 1,51,deverhoudingvanbehandelingAtenopzichtevanonbehandeld,kleiner isdandetoetsgrootheidendat (40,0/26,1=)1,53,deverhoudingvanonbehandeld ten
opzichtevanbehandeling B,groter is.Waardooruiteraard dezelfde
conclusiewordtgetrokken.
IntabelB.7.geeftdeMS(x), die 1,15 is,devariabiliteit aanvan
demeetkundige gemiddelden.Datwil zeggenhetgemiddelde 60,4kan
eenschatting zijnvaneenwarewaarde,dieergens ligt ineen
gebiedvanaannemelijkewarewaarden.Degrenzenvandatgebiedkan
men,meteenonbetrouwbaarheid van 5%,aangeven.Ookvoordeandere
gemiddelden kanmen zo'ngebiedvanaannemelijkewaardenaangeven:
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VoorbehandelingA ishetminimum:
60,4 /1,15 **2,14 =44,8,
hetmaximumis:
60,4 *1,15 **2,14 =81,5.
Voorbehandeling Bishetminimum:
26,1 /1,15 **2,14 =19,4,
hetmaximumis:
26,1 *1,15 **2,14 =35,2.
Vooronbehandeld ishetminimum:
40,0 /1,15 **2,14 =29,7,
hetmaximumis:
40,0 *1,15 **2,14 =53,9.
Totslotkanopgemerktworden,datde zojuistberekende gebieden
breder zijnnaarmatehetgemiddelde groter is.Dat isgeheelin
overeenstemming metB.3.3.,waarstaat,datS(x)evenredig ismet
x.Ookpastdaarbij,datdemaximavandegebiedenverdervanhet
gemiddelde liggendandeminima.
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AANHANGSEL C.ENGELSE TERMEN
Gewoonalledaagstaalgebruik isveelal nietstrikt logisch.Daar
kaneenvakgebonden taalgebruik slechttegen.Daarom isinhet
beginvanditboekeenOMSCHRIJVINGVANBELANGRIJKE BEGRIPPEN
gegeven,waarineenaantalnederlandsevaktermen zijnopgenomen.
Omdatdeengelsevaktermenvandeproeftechniek nieteenduidig
zijn,ishetvaakmoeilijkomeengoedeengelsetermtevindenof
omeengelezenengelsetermtebegrijpen.
InC l . enC.2.vindtmendevertalingen,waarvoorom statistische
redeneneenvoorkeurbestaat.Maardatwilniet zeggen,datalle
literatuur inovereenstemming hiermee isgeschreven.Daarom zijnin
C.3.determen,waaroververwarring kanbestaan,nogeensapart
genomen.
C l . Nederlands -Engels
betrouwbaarheid
betrouwbaarheidsgebied
betrouwbaarheidsgrenzen
binomialeverdeling;
zieook:verdeling
blok;zieook:subblok
blokkenproef
blokkenproef 2A
blokkenproef 3A
blokkenproef 2B
effect; zieook:hoofd-,
interactie-,resteigenschap
evenwichtig raster(schema)
niet-evenwichtig
;
zieook:raster
factor
geloot;zieook:geward
gemiddelde;
zieook:harmonisch,
meetkundig,rekenkundig
geschattewaarde;
zieook:waarde
geward; zieook:geloot
gradenvanvrijheid
(afgekort:g.v.v.)
harmonischgemiddelde;
zieook:gemiddelde
herhaling; zieook:parallel

confidence
confidence interval
confidence limits
binomial distribution
block;zieC.3.1.
randomised blocks (design),
randomized blocks (design)
splitplot;zieC.3.3.
splitsplitplot;zieC.3.3.
stripplot;zieC.3.3.
effect
property
balanced lattice (design)
unbalanced
factor
randomised, randomized
mean,average

— estimated value
— randomised,randomized
— degreesof freedom
(afgekort:df)
— harmonicmean
— repetition;zieC.3.1.
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hoofdeffect;zieook:effect
interactie-effect;
zieook:effect
kansverdeling;
zieook:verdeling
kenmerk
kolom
(ineen latijnsvierkant)
latijnsvierkant
lognormaleverdeling;
zieook:verdeling
loten;zieook:warren
loting
mediaan (=middelstewaarde)
meetkundiggemiddelde;
zieook:gemiddelde
meetkundige standaardafwijking;
zieook: standaardafwijking
meetkundige standaardfout;
zieook: standaardfout
mode (=meest vóórkomende
waarde)
normaleverdeling;
zieook:verdeling
onbehandeld (vaneenobject)
object;zieook:variant
onderscheidinsvermogen
parallel;zieook:herhaling
populatie
raster(schema);
zieook:evenwichtig,
rechthoekig,vierkant
rastervierkant
rechthoekig raster(schema);
zieook:raster
rekenkundiggemiddelde;
zieook:gemiddelde
rest (invele betekenissen)
resteffect;zieook:effect
restvariantie
rij (ineen latijns vierkant)
schatting;zieook:waarde
schema
standaardafwijking (vaneen
frequentie-verdeling);
zieook:meetkundige

— maineffect
— interaction effect
— probability distribution
—
—
—
—

characteristic
column
latinsquare
lognormal distribution

—
—
—
—

randomise,randomize
randomisation,randomization
median
geometricmean

— geometric standard deviation

geometric standard error
mode
normal distribution
untreated,nil,check
treatment,level (ofafactor)
power
replicate,replication;
zieC.3.1.
population
lattice (design); zie5.2.3.1.

lattice square (design);
zie5.3.
rectangular lattice (design);
zie5.2.3.1.
arithmeticmean
residual
residual (effect)
residual (variance)
row
estimate,estimated value
design
standarddeviation (ofa
frequency distribution)
zieC.3.2.
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standaardafwijking
(schattingvande
),
(vaneenberekende
statistische grootheid);
zieook:meetkundige
standaardfout;
zieook:meetkundige
standaard(object)zieC.3.5.
steekproef
stochastisch
strengelingvan interacties
subblok; zieook:blok

sub-blokkenproef
variantie
variantie-analyse
variant;zieook:object
veldje
verdeling;
zieook:binomiale ,kans-,
lognormale,normale
verwachting
vierkant raster(schema);
zieook:raster
volledige loting,volledig
geloot schema
waarde;zieook:geschatte,
schatting,ware
warewaarde;zieook:waarde
waarneming
warren;zieook:loten

standard error
(ofastatistic);
zieC.3.2.

— Standarderror;zieC.3.2.

sample
stochastic
confounding (of interactions)
block,incompleteblock,plot,
stripplot,wholeplot;
zieC.3.1.enC.3.4.
incompleteblockdesign
variance
analysisofvariance
(afgekort:anova)
level (ofa factor),treatment
plot,subplot;zieC.3.4.
distribution

expectation
square lattice (design);
zie5.2.3.1.
completely randomiseddesign,
completely randomized design
value
truevalue
observation
randomise,randomize
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C.2.Engels -Nederlands
analysisofvariance
(afgekort:anova)
arithmeticmean;
zieook:mean
average;zieook:mean
balanced lattice (design);
zieook:lattice
binomialdistribution;
zieook:distribution
block
characteristic
column
(ineen latijns vierkant)
completely randomiseddesign,
completely randomized
design
confidence
confidence interval
confidence limits
confounding (of interactions)
control (treatment)zieC.3.5.
degreesof freedom
(afgekort:df)
design
distribution; zieook:
binomial,lognormal,
normal,probability
effect;zieook:interaction,
main,residual
estimate,estimatedvalue;
zieook:value
expectation
factor
geometricmean;zieook:mean
geometric standarddeviation;
zieook:standard deviation
geometric standarderror;
zieook:standard error
harmonicmean;zieook:mean
incompleteblock

incompleteblockdesign

interaction
interactioneffect;
zieook:effect
latinsquare

variantie-analyse
rekenkundig gemiddelde
gemiddelde
evenwichtig raster(schema)
binomialeverdeling
blok,subblok;zie C.3.1.
kenmerk
kolom
volledige loting,
volledig geloot schema
betrouwbaarheid
betrouwbaarheidsgebied
betrouwbaarheidsgrenzen
strengeling van interacties
gradenvanvrijheid
(afgekort:g.v.v.)
schema
verdeling (vankansen)

effect
schatting,berekendewaarde,
geschattewaarde
verwachting
factor
meetkundig gemiddelde
meetkundige standaardafwijking
meetkundige standaardfout
harmonisch gemiddelde
wordtveelal letterlijk
overgenomen; maar indit
boek:subblok; zie C.3.1.
wordtveelal letterlijk
overgenomen; maar indit
boek:sub-blokkenproef
interactie
interactie-effect
latijnsvierkant
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lattice (design);
zieook:balanced,
rectangular,square,
unbalanced
lattice square (design)
level (ofa factor);
zieook:treatment
levelof significance
lognormaldistribution;
zieook:distribution
maineffect;zieook:effect
mean;zieook:arithmetic,
average,geometric,harmonic
median
mode
normaldistribution;
zieook:distribution
observation
plot;zieook:subplot
population
power
probability
probability distribution;
zieook:distribution
property
randomise,randomize
randomised, randomized
randomisation,randomization
randomised blocks (design)
randomized blocks (design)
rectangular lattice (design);
zieook:lattice
repetition
replicate,replication
residual
residualeffect;
zieook:effect
residual variance
row (ineen latijnsvierkant)
sample
significant
splitplot
split splitplot
square lattice (design);
zieook:lattice
standarddeviation (ofa
frequency distribution);
zieook:geometric

— raster(schema);zie5.2.3.1.

rastervierkant;zie5.3.
variant (vaneen factor),
object
onbetrouwbaarheidsdrempe1
lognormale verdeling
hoofdeffect
gemiddelde
mediaan (=middelstewaarde)
mode
(=meestvóórkomendewaarde)
normaleverdeling
waarneming
veldje;zie C.3.4.
populatie
onderscheidingsvermogen
kans
kansverdeling
eigenschap
loten,warren
geloot,geward
loting
blokkenproef
blokkenproef
rechthoekig raster(schema);
zie5.2.3.1.
herhaling; zie C.3.1.
parallel;zie C.3.1.
rest (invelebetekenissen),
resteffect,restvariantie
resteffect
restvariantie
rij
steekproef
betekenis hebbend, significant
blokkenproef 2A;zieC.3.3.
blokkenproef 3A;zieC.3.3.
vierkant raster(schema);
zie5.2.3.1.
standaardafwijking (vaneen
frequentie-verdeling);
zieC.3.2.
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Standard error
(ofastatistic);
zieook:geometrie

stochastic
stripplot
stripplot
subplot;zieook:plot
treatment;zieook:level
truevalue;zieook:value
unbalanced lattice (design);
zieook:lattice
value;
zieook:estimated,true
variable
variance
wholeplot

schattingvandestandaardafwijking, standaardafwijking
(vaneenberekende statistische
grootheid),standaardfout;
zieC.3.2.
stochastisch
subblok;zieC.3.4.
blokkenproef 2B;zieC.3.3.
veldje;zieC.3.4.
object,variant
warewaarde
niet-evenwichtig raster(schema)
waarde
variabele,grootheid
variantie
subblok;zieC.3.4.
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C.3.Mogelijkeverwarring bij sommige engelse termen
C.3.1.Block;incompleteblock;
replicate;replication; repetition
Ineenblokkenproef enineenblokkenproef 2Aiseen 'block' een
'blok'.Bijdieschema'sgebruiktmenookweldetermen
'replicate'
of 'replication'
omeen 'blok'aanteduiden.Ditgeldtookvoorde
in5.2.1.en 5.2.2.genoemde schema's.
Ineensub-blokkenproef,zoalseenrasterschema,iseen 'block'een
'subblok'eneen 'replicate'
of 'replication'
een 'blok'.Hetwoord
'repetition'
wordtdaargebruiktvoor 'herhalingvanhetbasisschema'.Ditgeldtvoordein5.2.3.1.genoemde schema's.
Bijdein5.2.3.2.alshettweedetypesub-blokkenproef genoemde
schema's iseen 'block' of 'incomplete
block' een 'subblok'.De
blokkenkrijgennochinhetengels,nochinhetnederlands,een
naam.Indeze schema'skomtinéénblokmeerdanéénparallelvan
iederobjectvoor.
Ineenschemametgestrengelde interactie-effecteniseen
'block'
een 'subblok'eninhetengels krijgenblokkendanveelal geen
naam.Ditgeldtvoorde5.4.3.en5.4.4.genoemdeschema's.
C.3.2.Standard deviation;standard error
Er zijntweedingen,waarmenbijhetaangevenvaneen
standaardafwijkingopmoetletten:
-Of hetomeenpopulatie,ofomeengeschatte (berekende)waarde
gaat;
-Ofhetomdeenkelewaarneming ofomeengemiddeldegaat.
De 'Standard deviation'
isde 'standaardafwijkingvaneenpopulatie'.Diekandan zowelbetrekking hebbenopeenpopulatievande
enkelewaarnemingen o(x)alsopeenpopulatievangemiddelden o(x).
Zulkestandaardafwijkingen zijninproevenechter nooitbekend.In
proevenheeftmentemakenmet schattingenendusmetde ' s t a n d a r d
error': de 'schattingvandestandaardafwijking' ofde 'standaardfout'.Hetwoord 'fout'wordt hiernietbedoeld indebetekenisvan
'onjuist',maar indebetekenisvan 'afwijking'.Ookeen schatting
vandestandaardafwijking kanzowelbetrekking hebbenopdeenkele
waarnemingen S(x)alsopeengemiddeldeS(x).
Indeliteratuurwordt hetonderscheid tussendepopulatieende
schattingen nietaltijd zoopvallend gemaakt.Enookhetonderscheid tussendeenkelewaarnemingen eneengemiddeldewordtsoms
weggelaten.Vaak ishetuitdesamenhangwelduidelijkwatbedoeld
wordtendankanmeninderdaad volstaanmet 'standaardafwijking'
zondermeer.Maar somswordt hetnietaangegevenendan ishetvoor
delezernietduidelijk.
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Deenigewegomaanonduidelijkheidteontkomen is,tezeggenwat
debedoeling is,zowelinhetnederlandsalsinhetengels.(Zie
AANHANGSELF:Finney,pag.64.)Datleidthelaastotlangeomslachtigeuitdrukkingen,maar zekertothelderheid.Hetisdaarbijvan
hetmeestebelangomaantegevenofeenstandaardafwijking betrekkingheeftopdeenkelewaarnemingenofopeengemiddelde.Wantbij
proefresultaten gaathetaltijdomdestandaardafwijkingvan
geschatteen/ofberekendewaardenennooitomdestandaardafwijking
vaneenpopulatie.
Jn het algemeen zal men het meest te maken hebben met de
termen :
'(estimated)
[geometrie] standard deviation of the single
observation'
te vertalen
met:
'(geschatte) [meetkundige]standaardafwijkingvandeenkele
waarneming'
en
'[geometrie]
standard error of a mean'
te vertalen
met:
'[meetkundige]standaardfoutvaneengemiddelde'.
of met:
'(geschatte) [meetkundige]standaardafwijkingvaneen
gemiddelde'
C.3.3.Splitplot;splitsplitplot;stripplot
Dezeengelsetermen zijnnamenvoorschema's.Hetzijngeenaanduidingenvoorveldjesofsubblokken.
-Een 'splitplot'
iseen'blokkenproef2A'.
-Een 'split
splitplot'
iseen'blokkenproef3A'.
-Een 'stripplot'
iseen'blokkenproef2B'.
C.3.4.Plot;wholeplot;subplot;stripplot
Dezeengelsetermen zijnaanduidingenvoorveldjesensubblokken.
Zeleverenonderling zeerveelverwarringop.
-Indemeeste schema'sbijveldproeveniseen 'plot' een'veldje',
maarbijpotproeven komthetnietvoor,daarwordtinhetengels
'pot' gebruikt,zoalsinhetnederlands.
-Een 'whole plot' iseen'subblok'ineenblokkenproef 2A.Men
heeftdandereeks: 'block, whole plot,
plot'.
Tochkomtdaarookdereekstermenvoor,dieinditboek gebruikt
wordt: 'block,
subblock,
plot'. Hetzelfdegeldtineenlatijns
vierkant2A.
-Ineenblokkenproef 3Aechterkaneen 'plot' een'sub-subblok'
zijn,alshet'veldje'daarmet 'subplot'
wordt aangeduid.Men
heeftdandereeks: 'block, whole plot, plot,
subplot'.
Maarookdereeks: 'block, subblock, plot,
subplot'
endereeks: 'block,
plot, subplot,
sub-subplot'
komenwelvoor.
Hetzelfdekanineenlatijnsvierkant 3Aoptreden.
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- Een 'strip
plot' iseen 'subblok'ineenblokkenproef 2B.Desubblokken inbeide richtingenwordenermee aangeduid.
C.3.5.Control
Inhetengelswordtvaakhetwoord 'control'
gevonden,wat inhet
nederlandsmet 'controleobject'wordtvertaald.Ditiseenonjuist
begrip,want zo'nobjectcontroleert nietsenhetbestuurtniets.
Zowelhetengelse 'control'
alshetnederlandse 'controle'worden
aldusopdezelfdewijzeonjuist gebruikt.Goedeengelsetermen zijn

'untreated','nil treatment','check

treatment'

en 'standard';

nederlands 'onbehandeld object'of 'standaard(object)'.

inhet

183

AANHANGSEL D.ANTWOORDEN VAN OPDRACHTEN
D.I.Antwoorden vanopdrachten vanhoofdstuk4
Opdracht 4.3.1.
x =Z(x.:)/n= 12/24= 0,5
S(x)=V((2ei2)/(g.v.v.))
Deresteffectenmoetenplaatsvoorplaatsberekendwordenuit:

si =ï i -E
Voorplaats 24ishetresteffect4,5;
voorplaats 1ishet-3,5.
Dan isSei 2 =94;g.v.v. =23.
DusS(x)=V(94/23)=V4,087» 2,02
Opdracht 4.3.2.
Voor iederobject isdesomvanderesteffectennul.
Opdracht 4.3.3.
Voor iederobjectenvoor iederblokisdesomvanderesteffectennul.
Opdracht 4.3.4.
- Intabel 4.3.ontstaatx-0,8333enS(x)«.1,606.
- Deresultatenvandeopdrachten 4.3.2.en4.3.3.veranderen
niet.
- Intabel 4.5.verandert hetalgemeen gemiddelde.Intabel4.4.
en4.5.veranderen alleendegemiddeldenvandeobjectenAenD.
Datbetekent,datderesultatenvandeproefveranderen.
- Deobjecteffectenveranderen allevier.DusookvandeobjectenBenC,dienietopdieplaatsenvoorkomen.
- DeresteffectenvandeobjectenAenD (datzijndebijde
wijziging betrokkenobjecten)veranderenwel,maardievande
objecten BenCveranderenniet.
Daardoorwordt S(x)=V((52+ l/3)/20)- 1,62
- Intabel 4.7.en4.8.veranderendegemiddeldenvandeobjectenenhetalgemeengemiddelde allemetdezelfde hoeveelheid.
Daardoor isergeenverandering indeobjecteffectenendusook
niet inderesultaten.
- Hetgemiddeldevanblok 1verandert.Degemiddeldenvande
andereblokkenveranderen niet,maardeblokeffectenveranderen
overal.
- Deresteffecten veranderen niet,ooknietopplaatsen,diewel
bijdewijziging betrokken zijn.Daardoorverandert S(x)dus
niet.
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Opdracht 4.3.5.
Overeenkomst:deberekeningenverlopenvolgens hetzelfde
patroon.
Verschil:intabel 4.7.komt \ivoor,intabel 4.10.nietomdat
alleeffectentenopzichtevan \izijngedefinieerd.
Opdracht 4.3.6.
- Gemiddeld (overdeK-giften) zijnerduidelijk effectenvande
rassen.
- Gemiddeld (overderassen)zijnerduidelijkeffectenvande
K-giften.
- InafwijkingvandeK-gifteffectengevendeinteractieeffectenduidelijk aan,dat iederraseeneigenbehoefte aan
K-bemesting heeft. (N.B.Deinteractie-effectenkanmenookten
opzichtevanderaseffectenonderwoorden brengen.)
Opmerking: Interactie islastig.Hetbetekent,datdehoofdeffecten niettoereikend zijnomdeproefresultatentebeschrijven.Datblijkt indezesituatieheelduidelijk.
Opdracht 4.3.7.
a.Objectgemiddelden zijndegemiddelden vanallewaarnemingen van
eenobject;zehebbendegrootte-ordevanhetproefgemiddelde.
Objecteffecten zijndeobjectgemiddelden verminderd methet
proefgemiddelde;zehebbendegrootte-ordenul.
Intabel 4.14.zijndehoofdeffectenvanmiddelen:
+2 +2 +2
-2 -2 -2
dehoofdeffectenvanconcentraties:
-10 +1 +9
-10 +1 +9
endeinteractie-effectenvanmiddelenenconcentraties:
-2 -4 +6
+2 +4 -6
Opdracht 4.3.8.
a.Er zijn 3mestsoorten,waarvandeeffecten gedefinieerd zijnten
opzichtevan \i. Daarom zijnerslechtstweevrijeeffecten,dus
2 g.v.v.
b.Erzijn5mesthoeveelheden,waarvandeeffectengedefinieerd
zijntenopzichtevan \i. Daarom zijnerslechtsviervrije
effecten,dus 4g.v.v.
c.Erzijn 15combinaties van soortenenhoeveelheden,waarvande
interactie-effectengedefinieerd zijntenopzichtevan \i. Vande
15effecten zijnerdaaromtenhoogste 14vrij.Maar zezijnook
gedefinieerdtenopzichtevandehoofdeffectenvoorsoorten;
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daarom zijnerbovendienvandeinteractie-effectennog 2niet
vrij.Tenslotte zijn zeookgedefinieerdtenopzichtevande
hoofdeffectenvoorhoeveelheden;daarom zijnernogmaalsvande
interactie-effecten4nietvrij. Samengevat zijnervande
15interactie-effectenrespectievelijk 1,2en4nietvrij.Er
blijvendan 15-7=8vrijeeffectenover,dus 8g.v.v.
d.Erzijn 12subblokkenendus 12resteffectenvoor 'Reste'.Die
12resteffecten zijngedefinieerdtenopzichtevan[x.Vande12
effecten zijnerdaaromtenhoogste 11vrij. Zezijnechterook
gedefinieerdtenopzichtevandehoofdeffectenvoorsoortenen
tenopzichtevandeblokeffecten.Daarom zijnerbovendiennog2
envervolgens 3nietvrij. Samengevat zijnervande 12resteffecten respectievelijk 1,2en3nietvrij. Erblijvendan
6vrijeeffectenover,dus 6g.v.v.
e. Erzijn 60veldjes,waarvandeeffecten gedefinieerd zijnten
opzichtevan
Daarom zijnervandie 60effectenrespectievelijk 1,3,2,6,4en 8nietvrij. Erblijvendan 36vrije
effectenover,dus 36 g.v.v.
f.Niveau
Blokken
Hoeveelheden (H)
Reste

1
3
4
12

Subblokken
Soorten (S)
Interactie H,S
Restf

20
2
8
30

Totaal

60

g.De factor soorten komt inhetnauwkeurige deelvandeanalyse
voor.
Ziefiguur 3.13.
Niveau
Blokken
Soorten (S)
Hoeveelheden (H)
Interactie H,S
Restf
Totaal

vanvraagstuk 3.8.2
1
3
2
4
8
42

Deanalysevang.v.v.is:

60

Hetvaltop,datertelkens intotaalevenveel g.v.v. (42)inde
proefvoor 'Rest'beschikbaar zijn.Inpunth.blijven zebij
elkaar,intabel 4.12.enpunt f.worden zeintweeportiesverdeeld.
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Opdracht 4.3.9.
Deanalysevanhetgereconstrueerde latijnsevierkantvan figuur
3.11.levert:
vijf rijeffecten: -0,84, -0,44, -0,44,+1,16,+0,56
vijf kolomeffecten: -2,84, -0,84,+0,16,+0,76,+2,76
envijfgeschatteobjecteffecten:
-5,04, -1,24,+0,96,+3,16,+2,16.
DeS(x)= V{(6,4800/12)/5)=V^O,5400/5)- 0,33
D.2.Antwoorden vanopdrachten vanhoofdstuk5
Opdracht 5.5.1.
Object 11staattezamenmetobject 1insubblok 6,ditwordt
06.Dusvoorhetgeheleschema:
aangegevenmet:11,0
11,0106;11,0222;
1,0328; 11,0414
11,0520
11,06 06; 11,07 28;
1,0820; 11,0922
11,1014
11,12 03;
1,1303; 11,1403
11,1503
11,16 06; 11,17 14;
1,1822; 11,1920
11,2028
11,21 06; 11,22 20;
1,2314; 11,2428
11,2522
Opdracht 5.5.2.
Opdezelfdewijzeaangegevenalsindevorigeopdracht:
4,1 15;4,2 09;4,3 03;4,5 18;4,6 11;4,704.
Opdracht 5.5.3.
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Voor i e d e r e g . v . v . i s één b a s i s m a t r i x n o d i g . Er z i j n dus 15
b a s i s m a t r i c e s , want b i j (2*2*2*2 =) 16 o b j e c t e n b e h o r e n 15
g.v.v.
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Opdracht 5.5.4.

I n t e r a c t i e T,R
Rest

1
5
1
1
1
15

Totaal

24

Niveau

Blokken

T
R

Dezeanalysevang.v.v. bestaatuitééndeel,waarin zowelde
factorenTenRalsdeinteractieT,R voorkomen.Deanalysenvan
g.v.v. intabel 4.12.,indetabelvanantwoord 'f'van4.3.8.
enintabel 5.4.bestaan iederuittweedelen,waarindefactorenSenHendeinteractie S,H telkensopwezenlijk andere
plaatsenstaan.
Opdracht 5 . 5 . 6 ,
BI I
A, B,C,D2

32
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14
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30
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29
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28
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27

2

AaB,C,D,

12
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Deanalysevang.v.v.staatlinksintabelD.I.
TABELD.I.Analysevang.v.v.bijdeproef volgens
tabel 5.7.en figuurD.2.
vanopdracht 5.5.6.
Variatiebron
Niveau
Blokken
Interactie A,B,C,D
Reste
Subblokken
A
B
C
D
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Restf

A,B
A,C
A,D
B,C
B,D
C,D
A,B,C
A,C,D
A,B,D
B,C,D

Totaal

tabelD.2.en figuurD.3.
vanopdracht 5.5.7.
g.v.v.
1
1
1
1

Variatiebron

g.v.v.

Niveau
Blokken
B
Reste

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Subblokken
A
C
D
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Restf

32

Totaal

1
1
1
1

A,B
A,C
A,D
B,C
B,D
C,D
A,B,C
A,C,,D
A,B,,D
B,C,D
A,B,C,D

Opdracht 5.5.7.
Deinlichtingen overdeeffecten,waarvandebasismatrixwordt
gebruiktomsubblokkentevormen,wordenopgeofferd terwillevan
meer inlichtingen overandereeffecten.Inopdracht 5.5.6.is
metbehulpvantabel 5.7.deinteractieA,B,C,Dgekozen.Indeze
opdracht ismetbehulpvantabelD.2.defactorBgekozen.
Inde figuren D.2.enD.3.zijn,inovereenstemming daarmee,
subblokkenopgesteld; intabelD.I. zijn,eveneens inovereenstemmingdaarmee,deopgeofferde effectentelkens inheteerste,
onnauwkeurige,deelvandeanalysentevinden.Alleandere
effecten staanbijbeide schema'stelkens inhettweede,nauwkeurige,deelvandeanalysen.

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
32
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TABEL D . 2 . O b j e c t i n d e l i n g
v o o r s t r e n g e l i n g van
de f a c t o r B met s u b b l o k k e n
subblok 1
b j

=

A±
1
1
1
1
2
2
2
2

Bj
1
1
1
1
1
1
1
1

subblok 2
= +1

b

-1
c

k
1
1
2
2
1
1
2
2

J

D

1
2
1
2
1
2
1
2

l

A

1
1
1
1
2
2
2
2

i

P
2
2
2
2
2
2
2

Ck
1
1
2
2
1
1
2
2

DX
1
2
1
2
1
2
1
2
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Opdracht 5.5.8.
TABELD.3.Objectindeling voorstrengelingvande
interactie-effecten (abcd)ijkiin2subblokken;
entoevoegingvandeeffectenuitbasismatrix (abd)
subblok 1
=
(abcd
»ijkl

-1

Ai B j
1 1
1 1
1 2
1 2
2 1
2 1
2 2
2 2

(abd)iji
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1

C

k
1
2
1
2
1
2
1
2

D

l
2
1
1
2
1
2
2
1

subblok 2
(abcd; kl =
»ij
A

i
1
1
1
1
2
2
2
2

V
1
2
2
1
1
2
2

C

k
1
2
1
2
1
2
1
2

D

l
1
2
2
1
2
1
1
2

+1
(abd)iji
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1

TABELD.4.Deobjectindelingin
viersubblokkenbijstrengelingvan
deinteractiesA,B,C,DenA,B,D
subblok1
(abcd)ijkl=-l
(abd)i31 =-1

subblok3
(abcd)ijkl=+l
(abdJiji =-1

A ± BjC kDj_
1 1 2 1
1 2 2 2
2 1 2 2
2 2 2 1

A ± BjC kD X
1 1 1 1
1 2
1 2
2 1 1 2
2 2 1 1

subblok2
(abcd)ijkl=-l
(abd) ij;L =+1

subblok4
(abcd)ijkl=+l
(abdJij! =+1

A ± B j C k D1
1 1 1 2
1 2
1 1
2
1 1 1
2 2
1 2

AiBjC kD X
1 1 2 2
1 2 2 1
2 1 2 1
2 2 2 2

IntabelD.3.iseersttabel 5.7.overgenomen.Daarna zijnin
dezetabel,objectvoorobject,degetallenuitde basismatrix
(abd)vantabel 5.6.toegevoegd.
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Daarmeewordt:
- subblok 1uittabelD.3.gesplitstin
desubblokken 1en2vantabelD.4.en
- subblok 2uittabelD.3.gesplitst in
desubblokken 3en4vantabelD.4.

Opdracht 5.5.9.
IntabelD.5.iseersttabel 5.6.overgenomenvoor zoverdat
nodig is. Daarnaisdevermenigvuldiging uitgevoerden inde
laatste kolomvantabelD.5.toegevoegd.
TABELD.5.Eendeelvantabel 5.6.
metdegevraagde vermenigvuldiging
objecten
A

i Bj

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2

c

basismatrices

k Dl

1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

(abcd) (abd) gevraagd
+1
-1
-1
+1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
-1
+1
-1
-1
+1

-1
+1
-1
+1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
-1
+1
-1
+1

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1

Denaam isA,B,C,D,A,B,D;ditis:C.IntabelD.5.
(=tabel 5.6.) isgemakkelijk nategaandatditklopt.
UittabelD.4.blijkt nudeconsequentie:Alsde interacties
A,B,C,D enA,B,D beidegebruiktwordenomeenstrengeling te
construerenmet subblokken,dan isookCgestrengeldmetdie
subblokken.Ditiswellichteenonverwachteverrassing.

Opmerking: Indien een ingewikkelde
het dus nodig om een proeftechnicus

strengeling
gewenst wordt,
te raadplegen.

is
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AANHANGSEL E.ANTWOORDEN VAN VRAAGSTUKKEN
E.l.Antwoorden vanvraagstukken vanhoofdstuk1
Antwoordenvanvraagstuk 1.6.1.
S(x)=8,9 cm2/pl.
VoordebehandelingenAenBisS(x)=8,9/V7-3,4 cm2/pien
voorbehandelingOisS(x)=8,9/Vl4 - 2,4 cm 2 /pl.Metdegemiddelden endehierberekende standaardafwijkingen kunnenin
figuurE.l.dekansfigurenworden getekend.

kans
O

B A

-yl-'

i

66

70

i •--:->••'•-

74

78

i

82

i

86

i

90

''I---V-— I

94
98
bladoppervlak

FIGUUR E.l.Kansfiguren voor debehandelingen A, BenO

b. Deconclusies dievolgenuit figuurE.l.zijn:
-AenBzijnonderling nietverschillend
-AenBverschillen duidelijkvanO.
Antwoorden vanvraagstuk 1.6.2.
a.Degemiddeldenzijn:
x A =51,5kg
x B =52,0kg
x c =49,0kg
x D = 47,5 kg.
b. Omdatdegemiddelden iederuitevenveelwaarnemingen zijnsamengesteld, isdeschatting vandestandaardafwijking voor ieder
hetzelfde:S(x)=2,94/-/24-0,6 kg.Metdegemiddelden uit
antwoord a.endehierberekende standaardafwijking kunnende
kansfiguren infiguurE.2.worden getekend.
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kans
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FIGUUR E.2. Kansfiguren voor de rassenA,B,C enD

c.Deconclusies dievolgenuitfiguur E.2.zijn:
-Bisnietverschillend vanA,maarwelvanCenD.
-A isverschillend vanCenD.
- Cisnietverschillend vanD.
Antwoordenvanvraagstuk 1.6.3.
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FIGUUR E.3. Kansfiguren voor debehandelingen A, B,C enO

a.S(x)=2,5uur.
VoordebehandelingenA,BenCisS(x)=2,5/V5- 1 , 1 uuren
voorbehandeling 0isS(x)=2,5/VlO-0,8uur.
Metbehulpvandegemiddelden endezestandaardafwijkingenvan
gemiddelden kunnen infiguurE.3.dekansfigurenworden getekend
voordevierbehandelingen.
b.DeconclusiesdievolgenuitfiguurE.3.zijn:
-AenB zijnnietverschillend
-AenOzijnmisschienverschillend,eristwijfel
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- BenOzijnnietverschillend
-A,BenOverschillen zeerduidelijkvanC.
c.HetheeftgeenzinomvoordebehandelingenA,BenCgezamenlijkééngemiddeldeteberekenen,omdatC zeerduidelijkverschiltvanAenB.Zo'ngemiddelde isdusniet representatief.
Devergelijking vandatgemiddeldemet hetgemiddeldevanonbehandeld isdanookzinloos.
Antwoordenvanvraagstuk 1.6.4.
a.BijgrondsoortAisS(x)= 12/\^16=3kg/are.
Bijgrondsoort BisS(x)= 15/V9=5kg/are.
Metbehulpvandegemiddeldenendehierberekendestandaardafwijkingenkunnendekansfiguren infiguurE.4. getekend
worden.
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FIGUUR E.4. Kansfiguren voor de grondsoorten A enB

b.Deconclusiedievolgtuit figuurE.4.is:
AenB zijnnietverschillend.
c.Hetheeft zinommeerpercelentezoekenopgrondsoort Bomdat
daarteweinig gegevensvan zijn (minderdan 12à15).
E.2.Antwoorden vanvraagstukken vanhoofdstuk2
Antwoorden vanvraagstuk 2.7.1.
Nee.Erzijndrie factoren:P-soort,P-hoeveelheidenPlaats.
De 'factorP-soort'valt samenmetde 'factorPlaats'.Deze
factoren zijndusnietteonderscheiden.
De 'interactievanP-soortmetP-hoeveelheid'valtdaaromook
samenmetde 'interactievanPlaatsmetP-hoeveelheid'. Deze
interacties zijndanooknietvanelkaarteonderscheiden.
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Antwoordenvanvraagstuk2.7.2.
a.Eriséénfactorvanonderzoek:deverhoudingvancementen
kalk.Cementenkalkkanmennietonafhankelijkvanelkaar
variëren.Desomvanbeidehoeveelheden isaltijd 30%vande
specie,wantdehoeveelheid zandisaltijd70%.
b.Omeengedetailleerde grafiekteverkrijgen zijnvijfofzes
verhoudingen nodig.Daarbijishetvooralvanbelangommeer
inzichttekrijgeninhettrajecttussendeoudeobjectenAen
B,wantdaarverandertdebreeksterktehetmeest.Maarhetis
ooknodigomderesultatenvandeoude,oriënterende,proefte
verifiëren.Nieuweobjectenvoordenieuweproef zijn:
v
l = 30% cement + 0%kalk
v
2 = 27% cement + 3%kalk
v
3 = 24% cement + 6%kalk
v
4 = 18% cement + 12%kalk
v
5 = 12% cement + 18%kalk
v
6 = 6% cement + 24% kalk
c.Vier.Erisgeenvraag naarverschillen inbreeksterkte,diemen
minstens betrouwbaarwilonderscheiden.Hetisdusvoldoendeom
deeenvoudige regeltoetepassen (zie2.4.1.).Bij6objecten
zijndanminstens 4parallellen nodig.
Antwoordenvanvraagstuk 2.7.3.
a.N-soortenenN-giften.
b.N-soorten;3soortenS^, S2enS3,maar2soortenS^enS2kan
evengoedverdedigdworden.
N-giften;4giften:
NQ =geen
N^=weinig
N 2 =gebruikelijke hoeveelheid
N3=veel
Minder goed is3giften,waarbijde 'gebruikelijke hoeveelheid'
ontbreekt:
NQ geen
Njweinig
N2veel
Hetisfoutwanneeréénvandegiften 'geen', 'weinig'of 'veel'
ontbreekt.
N.B.Inverbandmetdebeantwoording vanpuntb.wordenervoorde
beantwoordingvanpuntc.ooktweegoedeentweeminder goede
antwoorden onderscheiden.
c l . 10objecten (goedantwoord):

NQ

S^N-^

S

IN2

S2N-L
S3N1

S

1N3

S2N2
S3N2

S2N3
S3N3
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c.2. 7objecten (goed antwoord):

NQ

s

^1N2 ^1N3
S2N1 S2N2 S2N3

i^i

c.3.7objecten (mindergoed antwoord): NQ

c.4. 5objecten (mindergoed antwoord): N Q

SINI

S

INI

S^N2
S2NI

^2N2

S3N1

S3N2

S

1N2
S2N^

S2N2

Opmerking 1: Erisaltijd eenobjectN Qnodig.Daarnaast alle
combinatiesvansoortenengiften,dievolgenuitpuntb.,
omdatdeinteractieonderzochtmoetworden.
Opmerking 2: CombinerenvanNQmet soorten isonduidelijken
wordtdaarommeestalvermeden.Hetkanwel zinhebbenomNQ
meerdanéénmaaloptenemen,maarnietineen onwerkelijke
combinatiemetsoorten.
d.Bij 10objecten 3;bij7objecten 4;bij5objecten 5parallellen. Afhankelijkvandebeantwoording vanpuntc.deeenvoudige
regel (zie2.4.1.)toepassen.
e. Bruto:3*9 m 2 of 3*10m 2 .Hetkanzinhebbenomhetzijnetbinnendeakkerbreedteteblijven,hetzijdiebreedtevolledigte
gebruiken.Erzijnindevraagstelling geengegevens voorhanden
omhieruittekiezen.Het isnietverstandig omméértenemen,
omdatdeakkersduidelijk invruchtbaarheid verschillen.De
breedtevan 3mmoet ruimtebiedenvooreengangbaremaaibalk
pluseenrandaanweerszijden.Netto-afmetingen:debreedtevan
demaaibalkeneen lengtevanongeveer 8ofongeveer 9m.
Antwoordenvanvraagstuk2.7.4.
a.Dedrierijenafstandenmoetenpassen indebruto-endenettobreedtevanhetveldje.In2.5.2.2.isopditprobleemgewezen.
Denettobreedtemoetdaarom 2m,ofeenveelvoud daarvan zijnen
danmoetookderand 2m zijn.Bijeenbreedtevande zaaimachinevan 2mof 4mvolgt hieruiteenbreedtevannetto 2m
enbruto 4m.Bijderijenafstand van 40cmisdandeénerand
80cmendeandere 120cm.Hiertegen isgeenbezwaar,maarhet
iswel lastig.Menkandatvoorkomendoorbeide randen 2mte
nemen,hetgeen alleenkanmeteenzaaimachinevan 2mbreedte.
Daarmeewordtdebreedtevanhetbrutoveldje 6m.Opdiemanier
ontstaatdesituatievan figuur 2.18.,dieookniet ideaalis.
Delengtevandeveldjesmoet zógroot zijn,dater 'lange'
veldjes ontstaan,bijvoorbeeld ruwweg 3maal zolangalsbreed.
Bijeenbrutobreedtevan 4mmoetdatergens tussen 10men 14m
zijn,bijeenbrutobreedtevan 6mergens tussen 15men 21m.
Opmerking: Deruwe factor 3isslechtseenvoorbeeld,maar
vierkante veldjes zijnfout.
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b.Erzijn10parallellen nodig.In2.4.2.2.isdeberekeninghiervantoegelicht.BijA=3,V%=7%,S%=5%enB%=99%wordt
berekend:E%=7%*5%/5%=7%.Tabel2.2.geeftdan10parallellenaan.
c.Dedrainbuizenveroorzaken smallestroken,waardevruchtbaarheidafwijktvanderestvanhetperceel.Desituatie lijkt
enigszinsopfiguur2.16.Delange zijdenvandeveldjesmoeten
dusdwarsopderichtingvandedrainbuizen liggen (datisook
de zaairichting).Hetisdannietmogelijk,datheteneveldje
geheelopeendrain ligtenhetandereernaast,zoalsinfiguur
2.14.hetgevalzouzijn.Alleveldjes zulleneensoortgelijke
invloedvaneendrainondervinden.
Aandekorte zijdenvandeveldjesiseenkeerruimte nodigvan
6mvoordezaaimachine.Bijafmetingenvandeveldjesvan4m
bij10mzaldeproefalsgeheeleenruimtevan(30*4m=)120m
lengteen(6+10+6m=)22mbreedte nodig hebben.Of,bijaanleg
intwee stroken: (15*4m=)60mlengteen(6+10+6+10+6m=)
38mbreedte.
Opmerking 1: Bij de beantwoording is er van uit gegaan, dat men de
zaairichting
dwars op de drainrichting
kan nemen. Als dat niet kan,
is het perceel ongeschikt voor de proef.
Opmerking 2: Het zwakke verloop van de vruchtbaarheid
in de lengterichting
van het perceel heeft op de beantwoording geen invloed.
Want de effecten
van de drainage zijn veel grover en sterker dan
een zwak verloop. Dit laatste geldt heel speciaal bij vlas,
waarbij
de kwaliteit
van de vezel sterk afwijkt ten gevolge van het
effect
van een drain. Bij dat gewas mogen de veldjes zelfs niet over een
drain heen liggen. Zodat bij vlas de lengte van de veldjes ook nog
tussen de drains moet passen. Als dat niet kan, is het perceel
ongeschikt voor een proef met vlas.
E.3.Antwoordenvanvraagstukkenvanhoofdstuk3
Antwoordenvanvraagstuk 3.8.1.
a.Ineenoriënterendeproefmet3objecten zijn,volgensdeeenvoudige regel,8of9parallellennodig.
b.Bij3objectenin8-of9-voudzijn24of27proefpotten nodig.
Rondomdeproefpottenmoetmenbeschermpottenplaatsen.
c.Daarisgeenbezwaartegen,alsmendeproefpottenophetmidden
vandetafelplaatst.Voorde niet-te-beheersen-omstandigheden
ophetmiddenvandetafelisgeen indelinginblokkennodig.
d.Metéénbeschermrijrondom zijnviergelijkwaardige opstellingen
mogelijk.
-Bijopzetin8-voudkanmende24proefpotten inverschillende
verbanden plaatsen:4*6of3*8of2*12potten.Danzijner:
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6*8 =48of5*10 =50of4*14 =56pottenintotaalnodig.
-Opzet in9-voudvereist 27proefpotten:
5*11 =55potten intotaal.
Mettweebeschermrijenrondom zijnernogdrieandere,even
goede,opstellingenmogelijk.
- Bijopzetin8-voud:8*10 =80of 7*12 =84pottenintotaal.
- Bijopzet in9-voud:7*13 =91pottentotaal.
Opmerking: Hetiseenverkwistingvanruimteentijdomde
geheletafelmetdeproef tevullen,dooreentegroot aantal
parallellen tenemen.
Antwoordenvanvraagstuk 3.8.2.
a.Zoalsin3.2.3.isbesproken,isdevolgordevan toenemende
inlichtingenvoorhoeveelheden:
Hetminste isdeproefopzetvan figuur 3.9.;
beterisdievan figuur3.13;
nogbeter isdievan figuur3.8.
b. Zoalsuit 3.2.3.isafteleiden,isdevolgordevantoenemende
inlichtingen betreffendedeinteractie:
Hetminste isdeproefopzetvan figuur 3.13.;
beter isdievan figuur 3.8.endievan figuur 3.9.
Antwoordenvanvraagstuk 3.8.3.
a.Een latijnsvierkant.Indeproef zalzoweldeinvloedvande
houtwal alsdievandeslootoptreden.Deze invloeden staan
onderling loodrechtopelkaar.
b.l.Viervarianten.Hetisdenkbaar,dateropzo'nperceeleen
object zonderPnodig isendan zijner4varianten nodig.Het
onderzoekopzichzelf kaneigenlijkmet 3variantenvolstaan,
maaromdaterteweinigkennisoverhetperceel is,iseen
vierdevariant (geenP)noodzakelijk.
b.2. Gekozenworden:
GeenPenbijvoorbeeld 60P, 100Pen 130P.
b.3.Ja,hetblijfteen latijnsvierkant,wanthetperceelverandertnietdoordeaante leggenproef.
Bijdeoogstontstaangeenmoeilijkheden,omdatmenhetzijde
10veldjesvan 2rijen,hetzijde 10veldjesvan 2kolommenop
ééndagkanoogsten.Verschillen diedaardoorvandagtotdag
optreden,vangtditschemagoedop.
Antwoordenvanvraagstuk 3.8.4.
a.Een 6*6 latijnsvierkant.Deproefwordtmiddenopdetafelgeplaatst,waarbij langsdekorte zijdenvandetafelgeenpotten
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komen.Delichtsterkteverloopt indebreedterichting vande
tafel.Daarmeemoetmen inhetschemarekening houden,wantmen
gebruiktdegehelebreedte.Methetverloopvande lichtsterkte
indelengterichting vandetafelhoeftmengeenrekeningte
houden,omdatopdeeindengeenpottenkomen.
Met hetverloopvandevochtigheid inde lengterichtingmoetmen
welrekening houden,wantdatwordtdoordeplanten zelfveroorzaakt.
b.Nee,dan iseenblokkenproef beteromdatdebeideverlopendan
inde lengterichting vandetafeloptreden.Erisdanonvoldoendemotief vooreen latijnsvierkant.

Opmerking. Zulke overwegingen zijn ook van belang, wanneer men
gedeeltelijk
met nieuwe en gedeeltelijk
met gebruikte lampen werkt.
Antwoordenvanvraagstuk 3.8.5.
a.Blokkenproef.Metblokken,diealslagenopelkaar liggen,in
verbandmethetverloopvandetemperatuur.
Opmerking: Hetisfoutomdeblokken alskolommenoptestellen.
b.Eriseenstapelnodigvan48proefkistjesin6lagenvan 8;dat
zijn 6blokkenvan 8rassen.Perblokwordende 8rassenoverde
kistjesgeloot.
Terbescherming vandeproefmoetmenonderhetonderstebloken
bovenhetbovensteblokeenlaag 'beschermkistjes'plaatsen.De
stapel isdan 8 (1+6+1)kistjes hoog.Dekistjesvaneenblok
wordenopéénrijgeplaatst,meteen 'beschermkistje'aanieder
eind.Eenlaagbevatdan 10 (1+8+1)kistjes.Er zijnintotaal
80kistjesmet aardappelen nodig,wantookde 'beschermkistjes'
moeten aardappelen bevatten.Dezestapel kan,indiengewenst,
langseencelwandwordengeplaatst.
Hetisookmogelijkomdeproefkistjes vaneenblokoptwee
rijenvan4teplaatsen,met 'beschermkistjes'aandeeinden.
Dan zijnerper laag 12kistjes,geplaatst in2rijenvan6
(1+4+1).Ookdan isdestapel 8kistjes hoog.Het is foutom
dezestapel langsdecelwand teplaatsen,omdatdan inieder
bloktweeongelijkeblokhelftenontstaan.
Opmerking: Het iseenverkwisting van ruimteomallekistjes
naastelkaaropdevloerzetten.
c.Numoetmeneenproeftechnicusraadplegen.Het isonverstandig
ommetdekennis uitditboekeenproef opte zetten,waarin
meerdan 10variantenvaneen factorvoorkomen.Eenproeftechnicusbeschikt onderandereoverschema's,waarin tot 1000variantenvaneen factorkunnenvoorkomen.
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Antwoordenvanvraagstuk 3.8.6.
a.Scholen.Hetgaatomdevergelijking vandescholen.
b. Zes.Menvergelijkt 6scholen.
c.Blokkenproef. Iedereschool zendt 7kandidaten;er zijndus
7blokkenvantelkens 6kandidaten.Descholenwordendanin
iederblokonderlingvergeleken.
d.Mengebruikthetzaaltje 7maal,telkensvooréénbloktegelijk.
Vooriederbloknemenerslechts 6kandidaten inplaats,van
iedereschooléén.Dekandidatenmoetentelkens ineengelote
volgordeplaatsnemen.
Deniet-te-beheersen-omstandigheden inhet zaaltjeworden
gevormddoorvoordeligeennadeligeplaatsen inverband met
rameneneendeurentenaanzienvanplaatsen inhetmiddenof
langsdewand.Bovendien kanrandwerking (=afkijken)optreden,
waarbijkandidatenvaneenminder goedeschoolprofiterenvan
eenplaats naastkandidatenvaneenbetereschool.Erisdus
inderdaad een loting nodigomalzulkeeffecten zoveelmogelijk
tenivellerenenvan hettoevalafhankelijk temaken.
e.Zeven.Voorelkblokeenandereexamenopgavevooriedervak.
Doorverschillen inmoeilijkheid vandeopgavenontstaathierdooreenextracategorievan niet-te-beheersen-omstandigheden.
Deblokkenvangen heteffectdaarvangoedop.
Antwoorden vanvraagstuk 3.8.7.
a.Drie.Het zijn:middelen,tijdstippen enrassen.
b.Denadruk ligtopmiddelen entijdstippen,misschien zelfs
alleenopdeinteractievanmiddelenentijdstippen.Maarhetis
geenrassenonderzoek,wantderassen zijnerinbetrokkenomde
interactiemetmiddelen,nietomderassenzelf.
c.Er zijn45objecten; (5*3*3=)45combinaties vanvarianten.
d.Voor zoveelobjectenmoetmeneenproeftechnicusraadplegen.Het
isonverstandig ommetdekennisuitditboekeendergelijke
groteproef optestellen.Wellicht zaleenproeftechnicus
adviserenommetminderobjectentebeginnenenhetonderzoek in
fasentelatenverlopen.
Antwoordenvanvraagstuk 3.8.8.
a. 'Gebruikvanrumbonen'en 'gebruikvanbier'.Wantdat zijnde
twee factorenvanonderzoekwaarvan sprakeis.
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b.Voordefactorgebruikvanrumbonen:
RQ =geenrumbonen
Rj= 10rumbonen
R2=20rumbonen
Voorde factorgebruikvanbier:
BQ =geenbier
B^= 1glasbier
B2=2glazenbier
Het zijnbeidekwantitatieve factorenendan zijnbijoriëntatie
3variantenvoldoende;debeideuiterstenenééndaarongeveer
middentussen.
c.Alle 9combinatiesvandevarianten,omdatmengeïnteresseerd is
indeinteractie.
d.Drie.Vooreenoriëntatiemet 9objecten zijnvolgensdeeenvoudigeregel 3parallellen nodig.
e.Blokkenproef 2A.Erzijntweeongelijkwaardigefactoren.Daarvan
ishetgebruikvanrumbonendebelangrijke.Bovendien zoueen
blokkenproefmet 9objectenook9kalkstrepenvereisenendaar
isgeenplaatsvoor.
f.Driekalkstrepen.Omdatdebelangrijke factor (hetgebruikvan
rumbonen)3variantenheeft.
g.Er zijn 27personen nodig.Voorieder 'veldje'éénpersoon.
Wegenseenmogelijke nawerkingvandeobjecten kaneenzelfde
persoonnietmeerdanéénmaaldeelnemen.
h.Erpassengeen 27kalkstrepen ophetgazonendusmoetdeproef
infasenwordenuitgevoerd.Erpassenookgeen 9kalkstrepenop,
dusmoet zelfséénblok in3fasenwordenverdeeld.Ditkanbij
hetgekozen schemadoorde9subblokken indetijd naelkaar
plaatste latenvinden.Telkens 3subblokkenvaneenblok.Daarbijzijn 3kalkstrepen nodig,juistvoldoendevooreen subblok.
Er fietsendustelkens 3personentegelijk.
Erisgeenvoorkennisvermeldoverdegevoeligheid vandepersonenvoordeobjecten.Hetisdaaromnietmogelijkomdepersonen
inonderling opelkaargelijkende groepen intedelen.Hetzal
dusnodig zijnom zemetéén lotingvan 27ineenvolgordeopte
stellen.Daarmeekent iederepersoon zijnplaats.Niet alleen
tenopzichtevandesubblokkenvandeproef,maarookten
opzichtevandekalkstrepen.
Vervolgens zijner 3lotingenvan 3nodigomdevolgordevan BQ,
BjenB2voordesubblokkenbinnen iederblokvasttestellen.
Tenslotte zijner9lotingenvan 3nodigomdevolgordevanR Q ,
R^enR2binnen ieder subblokvasttestellen.
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Antwoordenvanvraagstuk 3.8.9.
a.Wijzenvanvoeren.Hetgaatomhetvergelijkenvandewijzenvan
voeren.Perioden isfout.Wantdevoorperiodebehoortnietbij
deproef,maardientalleenomdierentekunnenbeoordelenen
daardoortekunnenselecterenvoordeblokken.
b.Drie.Datisgegeven.
c.Acht.Zoalsin2.4.2.2.istoegelicht,wordt
bijA =3;V%= 12%;S%= 10%;B%=95%
berekend:E%= 12*5/10%= 6 % .
Tabel 2.2.geeftdan 8parallellenaan.
d.Blokkenproef.Opgrondvandewegingen indevoorperiode zoekt
menvooriederbloktelkensdriegoedbijelkaar passende
dieren.Zodatbelangrijkeverschillen tussendedierenals
blokeffectenindeanalyse zullenoptreden.Telkenswordende
driewijzenvanvoerendanverlootovereengroepjevandrie
dieren.
e.Men zoektnaar 8groepjesvan 3dieren,dieonderlingeenop
elkaar gelijkende reactie indevoorperiode hebben.Er zijn
10bruikbaregroepjes:
1. de dieren 7, 8 en 9
2. de dieren 12, 14 en 15
3. de dieren 23, 24 en 26
4. de dieren 27, 28 en 29
5. de dieren 37, 38 en 39
6. de dieren 10, 17 en 18
7. de dieren 32, 33 en 34
8. de dieren 30, 35 en 36
9. de dieren 3, 4 en 11
10. de dieren 16, 19 en 25
Dezeg: roepjes kan mena alsbeterofslechter beoordelen opgrond
vanbiologischeoverwegingen.Vervolgens neemtmener8uitvoor
deproef.
Antwoordenvanvraagstuk 3.8.10.
a.K-giften.Drogestof opbrengst isgeen factorvanonderzoek;het
iseenmetingwaarmeemendeobjectenwilbeoordelen.
b.Degekozenobjecten zijn:
Kg =geenK 2 0
K^=weinigK 2 0 (bijvoorbeeld 100kg/ha)
K 2 = 150kg/haK 2 0
K 3 =veelK 2 0 (bijvoorbeeld200kg/ha)
Vooreenoriëntatie zijn 3objectenvoldoende.Omdatergeen
gegevensoverhetveldbekend zijn,moetmenookeenobjectKg
opnemen.Ofschoondatvoorhetonderzoek zelfniet interessant
is. Depraktijkgiftmoetbijvoorkeur nietontbreken.
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c.Zes.Bij4objecten zijnvolgensdeeenvoudige regel 6parallellennodig.
d.Eensterkeerosiewordtvermedendoordeploegrichting ende
richtingvanderuggen (rijen)parallel aandehoogtelijnen te
kiezen.
Bij4objectenkanmeneenongeveervierkantblokkrijgendoor
langgerekteveldjestenemen,dieongeveer 4maal zolangals
breed zijn.Indezeproef,metvrijgroteK-giften,wordtveel
met landbouwmachines gewerkt.Erisdusgevaarvoorhetongewenstverslepenvanmestendaarom zijntweerandrijen rondom
noodzakelijk.Menkannuoptweemanieren 30plantenpernettoveldjekrijgen.
Ten eerste. Menneemtnetto 15rijenvan2planten.Dan zijner
bruto (2+15+2=) 19rijenvan (2+2+2=)6planten.Bijeenrijenafstandvan0,60meneenplantafstand inderijvan 0,40 m,
zijndeafmetingenvandebrutoveldjesdan 11,40mbij2,40m.
Dezeveldjes zijnbijna5maal zolangalsbreed.Zie figuur
E.5.
Ten tweede. Menneemtnetto 10rijenvan 3planten.Dan zijner
bruto (2+10+2=) 14rijenvan (2+3+2=)7planten.De afmetingen
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vandebrutoveldjes zijndan 8,40 mbij2,80m.Dezeveldjes
zijnslechts 3maal zolangalsbreed.
Opmerking 1: Metéénrandrijrondomkanmenmisschienveldjes
ontwerpen,diewelongeveer4maal zolangalsbreed zijn.Maar
éénrandrijisindezeproefonvoldoende.
Opmerking 2: Het scheidenvandeplantentijdensdeoogst isbij
eenplantafstandvan 0,40 cmergmoeilijk.Daarom ishetindeze
proef noodzakelijk omdenettoveldjes zeerduidelijktemarkeren
vóórdatdeplantenopkomen.Ditisbovendienvanbelangomdat
30plantenpernettoveldjeergweinig isinverbandmeteen
goedeopbrengstbepaling.
e.Blokkenproef.Bij4objecten in6-voudisdithetenigeschema,
datvooreenveldproef geschiktis.
f.InfiguurE.5. isdeeerstekeusuitpuntd. (netto 15rijenvan
2planten)gerealiseerd. Develdjesafmetingen zijnhier 11,40m
bij2,40m.Deblokken zijn 11,40mbij9,60 m (4*2,40).De
blokken liggenintweegroepenvandrie,maarhetisook
mogelijkomeenandereonderlinge opstellingvandeblokkente
maken.Bijvoorbeeld omalleblokken achterelkaarteleggen.
Menhadevengoeddetweedekeusuitpuntd.kunnen realiseren
metveldjesvan 8,40 mbij2,80menblokkenvan 8,40 mbij
11,20m (4*2,80).Ookdaarbijpassenverschillende opstellingen
vandeblokken.
Opmerking 1: Hetisfoutomdeveldjesbinnendeblokkeneen
kwart slagtedraaien.
Opmerking 2: Het isfoutoméénofmeerblokkeneenkwart slag
tedraaien.
Antwoordenvanvraagstuk 3.8.11.
a.Oogsttijden enrassen.Dat isgegeven.
b.Alle 14combinatiesvande7oogsttijdenmetde2rassen.
c.Blokkenproef 2A.Erisvoorkeurvooreenblokkenproef 2Amet
rassen insubblokkenenoogsttijden inveldjes.Want oogsttijden
isdebelangrijkstevandetwee factorenenderassen zijnuiteenlopendvanaard.
Opmerking 1: Deuitvoerbaarheid vandeproef zoubeterworden
dooroogsttijden insubblokkentenemenenrassen inveldjes.
Daarbijzoumen iedersubblokrondomvaneenbeschermstrook
moetenvoorzienomrandeffectentengevolgevanhetoogstenop
tevangen.Toch isditonjuist,omdatoogsttijden debelangrijk-
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stefactorisennietrassen.Bovendien lopenderassenuiteen
enookdââromkanmen zebeterinsubblokkennemen.
Opmerking 2: Desituatieophetveld iseigenlijk aanleiding
vooreen latijnsvierkant.Maareen 14*14 latijnsvierkantis
veeltegrootvooreenveldproef.Bovendien ishetnietjuist,
wanter isvoor 3parallellengekozen.
Menkanbij7objecteneenvierkant subblokkrijgendoorlanggerekteveldjestenemen,dieongeveer 7maal zolangalsbreed
zijn.Bijoogsttijden heeftmenbrede randennodigomderandwerkingdoorhetwegvallenvandegeoogsteplantenvandenettoveldjesoptevangen.Eenrandvan 2planten rondom isdaarvoor
noodzakelijk.Er zijnopenkelemanierenbrutoveldjes van 168
plantentebedenken.Maardievoldoen nietaandegewenstevorm,
datisonmogelijk.

Ten

eerste.

Menneemtbruto 7planten indebreedteen 24indelengte.De
afmetingenvanhetbrutoveldje zijndan:3,50 mbij 12m.Netto
zijner (7-2-2=)3plantenbij (24-2-2=)20planten.Vooreen
goedeopbrengst bepaling is60plantenvoldoende.
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Ten tweede. ZiefiguurE.6.
Menneemtbruto 8planten indebreedteen21indelengte.De
afmetingenvanhetbrutoveldjezijndan:4mbij 10,50m.Netto
zijner (8-2-2=)4plantenbij (21-2-2=)17planten.Vooreen
goedeopbrengst bepaling is68plantenvoldoende.
Opmerking: Erzijndustweeuitvoerbareveldjesmogelijk.Bijde
eerstekeus isdeveldjesvormhetbeste.
e.Delangerichtingvandeveldjesenderichtingvandedrainbuizenmoeten loodrechtopelkaar liggen,zodatdeveldjes (van
éénsubbloken)vanéénblokalledezelfdeinvloedvaneendrain
ondervinden.
Bij de eerste veldjesafmetingen
vanpuntd. zijndeafmetingen
vaneensubblok 24,5mbij 12menvaneenblok49mbij 12m.
Deblokkenmoetennaastelkaarophetveldgelegdworden,want
zepassen nietachterelkaar.Erzijntweepadenvan 2mnodig
omdeoogstenuittekunnenvoeren.Deafmetingenvandegehele
proefworden 49mbij (12+2+12+2+12=)40m.Ermoeteen
beschermstrook omdeproef heenenhetblijkt nu,datdeproef
bijdezeveldjesafmetingen nietophetperceelpast.
Bij de tweede veldjesafmetingen
vanpuntd. zijndeafmetingen
vaneensubblok 28mbij10,5menvaneenblok 56mbij 10,5m.
Deblokkenmoeten naastelkaarophetveld gelegdworden,want
zepassennietachterelkaar.Erzijntweepadenvan2m nodig
omdeoogstenuittekunnenvoeren.Deafmetingenvandegehele
proefworden 56mbij (10,5+2+10,5+2+10,5=) 35,5m.Ermoeteen
beschermstrook omdeproef heen.Hetblijktdatdeze afmetingen
vandeveldjeswèltoteenuitvoerbare afmeting vandeproef
leiden.ZiefiguurE.6.
Opmerking 1: Deproef kanzovervandeslootaf liggen,datde
invloeddaarvanvermedenwordt.
Opmerking 2: Aandeinvloedvandehoutwal isnietteontkomen.
Erontstaan 3duidelijkverschillendeblokken:éénheeftgeen
lastvandehoutwal,éénheeftoverdegehele lengtegedeeltelijk lastvandehoutwalenéénheeftvolledig lastvandehoutwal.Geenidealeproefopzet,maardeenigmogelijkeopdit
perceel.
Opmerking 3: Degeheleproefmoetdooreenbrede beschermstrook
omgevenworden.Wantdeproefwordttendelebegrensd dooreen
andergewasenligttendelelangsderandvanhetperceel.
Antwoordenvanvraagstuk 3.8.12.
a.Er zijntweefactoren:
Relatievevochtigheid tijdensvoorspinnen (V)en
Relatievevochtigheid tijdens spinnen(S).
Veelvoorkomende foutenzijn:
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Voorspinnen enspinnenopvatten alsvariantenvanéénfactor.
Datkannietomdatdewolbewerking beidemoetomvatten.Erstaat
duidelijk 'eerstvoorspinnendaarnaspinnen'.
'Sterkte'isdetemeteneigenschap,hetisgeen factorvan
onderzoek.
b.Variantenvanderelatievevochtigheid tijdensvoorspinnen:
V x =50%
V 2 =60%
V 3 =70%
Variantenvanderelatievevochtigheid tijdens spinnen:
51 =50%
5 2 =60%
5 3 =70%
Voor iedere factor 3varianten,wanthetiseenoriënterend
onderzoek, 2isteweinigen4teveel.
c.Alle 9.Wantmen isvooralgeïnteresseerd indeinteractieen
diemoetduscompleet aanwezigzijn.
d.Drieparallellen.Bijoriëntatie istoepassingvandeeenvoudige
regelvoldoende.2isfout;4isteroyaal.
e.Blokkenproef 2A,wegens hetvoorspinnen ingroteporties.Ditis
geenbezwaaromdatmenvoornamelijk geïnteresseerd isinde
interactie.V^,V 2 enV3insubblokken,S-^,S 2enS3inveldjes.
Eenblokkenproef zouvereisen,datmenopéénochtend 9porties
wolkanvoorspinnen,maardaar isgeentijdvoor.
f.Werkoverzicht:
Inde eerste week (deeerstedinsdagochtend)voertmende
blokken 1en 2uit.Inieder 3portiesvoorspinnen.
Inde tweede week (detweededinsdagochtend)voertmenhet
3eblokuit.Dus 3portiesvoorspinnen.
Opbeidedinsdagochtenden iservoldoendetijdomallevoorgesponnenwolook nogtespinnen.
Werkvolgordevoorhet eerste
blok:
DewolvoordesubblokkenV^,V 2 enV3
ingelotevolgordevoorspinnen.Daarnapersubblok:
Eerste subblok: dewolvoorde 'veldjes'S^,S 2 enS3
ingelotevolgordespinnen.
Tweede subblok: dewolvoorde 'veldjes'S-^,S 2 enS3
ingelotevolgordespinnen.
Derde subblok: dewolvoorde 'veldjes' Sj, S 2 enS3
ingelotevolgordespinnen.
Dewerkvolgordevoordeblokken 2 (metdesubblokken 4,5en6)
en 3 (metdesubblokken 7,8en9)verlooptop overeenkomstige
wijze alsvoorheteersteblok.

209
Antwoordenvanvraagstuk 3.8.13.
a.Deconcentratievanhetzuurenhetvulniveauvandebakken.
Treksterkte,buigsterkteenveerkracht zijngeen factorenvan
onderzoek,maardeeigenschappenwaarmeemendefactorenzal
beoordelen.
b.Bijeenoriëntatie zijn3variantenvoor iedervandeze factoren
voldoende.
Voor concentraties:
c
l = 15%
c 2= 22,5%
C
3= 30%.
Voor vulniveaus:
v
l = 2cm
v 2= 8,5cm
V
3= 15cm
c v
c v
c v
Deobjecten zijndan:
l l
l 2
l 3
C V
c2v2
c2v3
2 1
C V
C V
C V
3 1
3 2
3 3
c.Bij9objecten ineenoriënterende proef zijn,volgensdeeenvoudigeregel,3parallellennodig.
d.Defactoren zijngelijkwaardig.Erisgeenvoorkeurbekend.
e.Telkensvooréén 'veldje'.Hetisgegeven,datzuurtoebereiden
opeengoed reproduceerbare ensnellewijzemogelijk is.Daaruit
volgtdusgeenmotief voorhettoebereidenvanzuurineen
grotere hoeveelheid.
Opmerking: Hetisfoutomzuurtoetebereidenvoor9'veldjes'
tegelijk (dusvoor3parallellenvan3niveausvanvullen).Want
dan zijnerindàtopzicht geenparallellenmeerindeproef.
(Zie3.6.4.bijhetafstellenvanmachinesperobject.)
f.Blokkenproef.Ervolgtuitdeantwoordenopdepuntend.ene.
geenmotief vooreenblokkenproef 2A.Welzoumeneenvolledige
loting kunnenoverwegen,maardanzijner27apparaten tegelijk
nodigomgarentespinnenenzoveelapparaten zijnerniet.
Deproefmoetindrie fasenwordenuitgevoerd. Iniedere fase
(=iederblok)gebruiktmen9apparatentegelijk;voor ieder
objectéén.
g.Erzijn3lotingenvan9nodig,éénvooriederblok,omde
objectenaandeapparatentoetewijzen.

Opmerking 1: Het is dwaas ommeer objecten
dan 9 apparaten beschikbaar
zijn.

te nemen omdat er meer

Opmerking 2: Een goede proefopzet is denkbaar door per blok één
apparaat te gebruiken. Een bezwaar daartegen kan zijn, dat de uit-
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voering van de 9 objecten nâ elkaar te lang duurt en daardoor te
veel niet-te-beheersen-omstandigheden
bevatten. Er zijn geen gegevens bekend om dit te kunnen
beoordelen.
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Opmerking 3: Een goede proefopzet is ook denkbaar door voor de
gehele proef slechts één apparaat te gebruiken en alle veldjes nâ
elkaar uit te voeren. Bezwarendaartegen kunnen zijn: ten eerste
dat de resultaten van de proef bij het gekozen apparaat behoren;
ten tweede kan de uitvoering daardoor weer te lang wordenen daarom
te veel niet-te-beheersen-omstandigheden bevatten. Er zijn geen
gegevens bekend omdit te kunnenbeoordelen. In dat geval zouook
de keuze van het schemaopnieuwbeoordeeld moetenworden.
Antwoordenvanvraagstuk 3.8.14.
a.Zes.Omaandeeenvoudige regeltevoldoen.
b.Blokkenproef.Heteenvoudigste schemadatopeenveldinaanmerking komt.
c.Zie figuur E.7.
Deobjectenmoeteniniederblokopnieuwineengelotevolgorde
gerangschiktworden.Infiguur E.7.isdaarvaneenvoorbeeld
gegeven.
Deafmetingenvandeveldjesmoetenpassenbijhetplantverband
(50cmbij50cm).Debreedtevandeveldjesmoetbovendien passenbijdegangbarewerkbreedtevaneenrugspuit (3m ) , waarmee
mendemiddelen spuit.Delengtevandeveldjesmoettevens passenbijdegangbarewerkbreedtevaneenspuitboomvooralgemene
bespuitingen (12mtot18 m ) . Hetisverdergewenst,datongeveereenvierkant blokontstaat.
Veldjesvan3mbij12mvoldoen aanaldezebeperkingen.Zo'n
veldjebevatbruto6*24planten;dusnetto4*22.Erisgeen
redenomdeveldjes grotertenemen.
Opmerking: Inhetmiddenvandewerkbaanvandespuitmachine
ontstaat hetrijspoorvandemachine.Bijeen spuitboomvan12m
breedteenveldjesvan12
mlengtemoetdemachine,bijiedere
algemenebespuiting,middendoordeveldjes rijden.Indiendat
bezwaarlijk gevondenwordt,moetmenvooralleproefveldende
eis stellen,datdespuitmachine nietin
develdjes rijdteneen
werkbreedte heeftvan18m.Danblijfteraanweerszijden naast
hetrijspoor8moverenduskandelengtevandeveldjes niet
groterdan8mzijn.Menkandandeproef hetbesteintwee
banen leggen (dusniet zoalsinfiguur E.7.),waarbijtussende
baneneenpadvan2mmoet liggenvoordespuitmachine.
d. Voorieder proefveld opnieuw:
De4objectenverlotenin
deblokken.Erzijndusvoor8proefveldenintotaal48lotingenvan4nodig.
Voorieder proefveld hetzelfde:
Deobjecten (maardatisgegeven),hetaantalparallellen, het
schema (blokkenproef)en
delengterichting vandeveldjesten
opzichtevandeploegrichting.
Voorieder proefveld zo mogelijk hetzelfde:

212
Deafmetingenvandeveldjesendeorganisatieenuitvoering van
hetveldwerk.
E.4.Antwoorden vanvraagstukken vanhoofdstuk4
Antwoordenvanvraagstuk 4.4.1.
a.Middelenenconcentraties.
b.Er zijntweevariantenvandefactormiddelen:
Mi=Fix 15enM 2 =Topwinst.
Omdaternog zoweinig bekend is,zijndrievariantenvande
concentraties voldoende.Dekeuzeisergmoeilijkomdatdepraktischegrenzenbijdemiddelennietgelijkzijn.
-Eenconcentratie 0% (ditisonbehandeld)isnietnodig.Ten
eerste ishetbekend,datconcentraties lagerdan 0,5%geen
effect hebben.Tentweede iservoldoendeervaringmetdegroei
vanplantenopdieboekenplanken,omachteraf tekunnenbeoordelenofdeproefwelofnietgeslaagdis.
- Het isonduidelijk ofdehoogsteconcentratie 3%moet zijnof
3,5%.Alsdeinteressantetrajecten geheeluiteen lopen,kanmen
aparteconcentraties permiddel nemen,maardatishiernietzo.
- Kiestmenaandeveiligekant,dan zijndevariantenvande
concentraties: C±= 1%,C 2 =2%enC 3 =3%.
Er zijndan 6objecten,diealleindeproefwordenopgenomen:
M 1 C 1 M]C 2 M 1 C 3
M 2 Ci M 2 C 2 M 2 C 3
c.Vier.Omhetonderzoek tebeginnen istoepassingvandeeenvoudigeregelvoldoende.
d.Een latijnsvierkantomdatereenverloop isintweerichtingen.
Eenverloopvanhet licht,doordat hetraamopzijiseneen
verloop intemperatuurvan laagnaarhoog.Bij6objecten ineen
latijnsvierkant horen6parallellen.Datismeerdan4,maar
dat isterwillevandit schemanoodzakelijk.
e.Opiedereplankkomen 8potten:6proefpottenenbovendien
2beschermpotten.Behalveopdebovensteplank,daarkomengeen
potten.
Opmerking: Het isfoutalsmendebeschermpottenweglaat.
f.Nee.Erisnugeenmotiefmeervoorhet latijnsevierkant,want
deinvloedvanhetraamvaltweg.Eenblokkenproef isdusbeter,
omdat hetverloopvandetemperatuur aanwezig blijft.Erworden
dan 4planken gebruiktmetopiedereplankeenblok,van
6 proefpotten.
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Antwoordenvanvraagstuk 4.4.2.
a.Uitdevraagstukken 1.6.1.en 1.6.3.blijkt,dathet zinheeft
ommeerdanéénonbehandeld objecttenemen,alsmenonbehandeld
zietalseenstandaardobject.Devergelijking vaniederebehandelingmetonbehandeldwordternauwkeuriger door.Devergelijkingvandebehandelingenonderlingwordternietdoor
beïnvloed.
Opmerking: VergelijktmenineenproefAverschillende objecten
iedermetOnbehandeld ofmeteenstandaardobject,danmoetmen
vanhetonbehandeldeof standaardobjectmeerparallellennemen.
Uit statistischeberekeningen kanwordenafgeleid,datmenvan
hetonbehandeldeofstandaardobjectdanVAmaalzoveelparallellenmoet nemenalsvandeandereobjecten.
b.Blokkenproef.
c l . x, J K / L ) =888/3=296 halmen/m2
x 0 =290halmen/m2.
c 2 . S(x)wordtberekend uiteen 'Rest'met 26 g.v.v.
Niveau
1
Blokken
2
Objecten 13
Rest
26
Totaal

42

c.3.ZowelhetgemiddeldevandeobjectenJ,KenLtezamen,als
hetgemiddeldevan0bestaatuit 9enkelewaarnemingen.Duser
zijntweedezelfde standaardafwijkingen nodig:
S(x)= 15/V9=5halmen/m2.
c 4 . Nee.Wantuitdegemiddeldenblijkt,datdeobjectenJ,KenL
geenapartegroepvormentenopzichtevanO.AlsJ,KenL
werkelijk bijelkaar horen,danhoort0ookindiegroep
thuis.
d.i.Hoeveelheid en toedieningstijd.
d.2. Niveau
Blokken
Hoeveelheid (H)
Tijd (T)
Interactie H,T
Rest
Totaal

1
2
1
3
3
14
24

Opmerking 1 : In het schema moet men formeel drie
onbehandelde
objecten onderscheiden: O^, O2 en O3. In de analyse moet men ze
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eveneens formeel apart houden; zie punt c.2. Pas bij de
interpretatie van de resultaten
berekent men er één gemiddelde
uit.
Opmerking 2: Deze proefopzet is zeer slecht, want hij voldoet
niet
aan de in 1.4.4. gestelde doeltreffendheid.
Het is een verzameling
van verschillende
onderwerpen van een onderzoek, die niet in één
proef bij elkaar
passen.
Opmerking 3: Een analyse als bij punt d. heeft bij deze
slechte
proefopzet nog wel zin, maar is in het algemeen minder goed. Want
men heeft te maken met blokken, die te groot zijn ten opzichte van
de beschouwde groep objecten. De blokken zijn niet
doeltreffend.
Antwoordenvanvraagstuk 4.4.3.
a.l.Oorspronkelijkeanalyse:
Niveau
1
Middelen
2
Rest
15
Totaal

18

a.2.Werkelijkeanalyse:
Niveau
1
Middelen
2
Rest
13
Totaal

16

a.3.S(x)=8,0 gram/pot.
DeS(x)voor iederobjectis:
Aantal
potten

Middel

6
5
5

Tribunil
Eptapur
Onbehandeld

Standaardafwijkingen
van gemiddelden
S(x)=8,0/V6=3,27g/pot
S(x)=8,0/V5=3,58g/pot
S(x)=8,0/V5=3,58g/pot

a.4.Bijiederobject S(x)=3,27 g/pot.
b.l. 25potten:5vanTribunil;6vanEptapur;6vanPrebetoxen
8van Onbehandeld.
b.2.Niveau
Middelen
Rest
Totaal

1
3
21
25
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b.3. S(x)= 7,3 gram/pot.
DeS(x)voor iederobjectis:
Middel

Tribunil
Eptapur
Prebetox
Onbehandeld

Standaardafwijkingen
van gemiddelden

Aantal
potten
5
6
6
8

S(x)
S(x)
S(2)
S(x)

7,3/V5
7,3/^6
7,3/V6
7,3/^8

3,26 g/pot
2,98 g/pot
2,98 g/pot
2,58 g/pot

c l . Seidringen,wantdieheeftmeerg.v.v.voorRest.
c.2. Denauwkeurigheid ishetzelfde.
Standaardafwijkingen van
gemiddeldenbijTribunil

Onderzoeker

Kleikamp
Seidringen

S(x)=3,266g/pot (zie a.3.)
S(x)=3,265g/pot (zieb.3.)

Antwoordenvanvraagstuk 4.4.4.
a.l.S(x)=2,24 kg.
VoordeobjectenA,B,CofDisS(x)=2,24/V5 = 1,00 kg;
voorobjectSisS(x)=2,24/VlO=0,71 kg
a.2. Erzijn 5objecten,waarvan hetmiddelStweemaal zoveel
parallellen heeftalsdeandere.Ineenblokkenproef moeten
dusvoormiddelSformeeltweeobjecten:SjenS2voorkomen.
Dan zijner formeel 6objecten.Bij5blokken leidtdattot
(6*5-1-5-4 =)20g.v.v.voordeRest,waaruit S(x)is
berekend.
b

- 1 - Hnieuw= 1 3 6 ' 9 k9? s (Dnieuw=2,24/^20=0,50 kg.

b.2. Neel Hetblijkt namelijkdatdegemiddeldenvanAenDduidelijkhoger zijndandievanBenC,omdat zeelkeenS(x)van
1,00 kghebben.Hetgemiddelde 136,9kgisdus nietrepresentatiefvoordeobjectenA,B,CenD.
b.3. Nee!Inpuntb.2.isvastgesteld,dathetgemiddelde 136,9kg
zelf geenbetekenis heeft.Hetheeftdanookgeen betekenis
wanneer hetbetrouwbaarverschillend isvaneenander gemiddelde.
c l . Devloeistoffen omvattendeobjectenAenD.
Daarvoor isx v l = 141,0kgen S ( x ) v l =2,24/VlO =0,71 kg.
Depasta'somvattendeobjectenB,CenS.
Daarvoor isx p a s t = 135,6kgen S ( x ) p a g t =2,24/V20=0,50 kg.
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c.2.NeeJ Ookdezeredeneringisniet juist.Hetgemiddeldevan
objectS,meteenS(x)van0,71kg,isduidelijk hogerdandat
vandeobjectenBenC,metiedereenS(x)van1,00kg.Het
gemiddelde 135,6kgisdusnietrepresentatief voordeobjectenS,BenC.
c.3.Neel Inpuntc.2.isvastgesteld,dathetgemiddelde 135,6kg
zelfgeenbetekenisheeft.Hetheeftdanookgeenbetekenis
wanneerhetbetrouwbaarverschillend isvaneenandergemiddelde.
Opmerking 1: Als een gemiddelde nergens representatief
doet betrouwbaarheid
niet meer ter zake.

voor

is,

Opmerking 2: Bij achteraf opgestelde veronderstellingen
gebruikt
men de resultaten
van de proef om die zelfde veronderstellingen
te
formuleren. Die handelwijze leidt nooit tot bewijs, maar alleen
tot
het ontdekken van een hypothese voor een volgende proef.
Bewijs
wordt alleen bereikt als een proef is opgezet vanuit een
gestelde
hypothese en als men vervolgens bij de analyse de nul-hypothese
kan
verwerpen.
Het voorgaande geldt voor de fabrikant van wie vermeld wordt, dat
hij de gemiddelden opnieuw
bekijkt.
Voor de leverancier
geldt zelfs dat niet. Ogenschijnlijk
heeft
hij
een hypothese gesteld, maar ten aanzien van de resultaten
van deze
proef lijkt het meer op een
vooroordeel.
Antwoordenvanvraagstuk 4.4.5.
a.l.Bijvierobjectenkanmenoverwegenomeenvolledige lotingof
omeenblokkenproeftegebruiken.Erisinditvraagstuk niets
vermeld overspeciale niet-te-beheersen-omstandigheden. Alleen
praktischebeperkingen,zoalsdecapaciteitvandeapparatuur,
leidendantoteenkeuze.Vooréénmeting zijntenminste30
gebakjestegelijk nodigendeovenkanslechts 150gebakjes
tegelijkbevatten;datismaar5veldjes.Vooreenvolledige
lotingisdataltijdonvoldoende.Daarmeeblijftdeblokkenproefover.
a.2.Bijviersuikergehalten zijnervoor 'Objecten'3g.v.v.Een
minimaleproefopzetmoetminstens 12g.v.v. voor 'Rest'
hebben.Menbeantwoordt dezevraag,doortelkens opnieuwte
probereneenanalysevang.v.v.optestellenineenaantal
opvolgende kolommenvaneentabel.Indeeerste kolomishet
aantalg.v.v.nognietopalleregelsbekendendaaromniet
aangegeven.
Niveau
1
1
1
1 1
Blokken
2
3
4 5
Objecten
3
3
3
3 3
Rest
6
9 12 15
Totaal

12

16 20 24
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Bijtoepassingvandeeenvoudige regelvoorhetbenodigde
minimumaantalparallellenvindtmen,daterminstens 3parallellenmoeten zijn.Indetweedekolomvultmenvoor 'Blokken'
dus 2g.v.v. inenmetbehulpdaarvanwordendenogonbekende
aantallen g.v.v. berekend.Erzijntotaal 12 'veldjes',dus
'Rest'heeft 6g.v.v. Vultmenvoor 'Blokken '3g.v.v.in,
danontstaatdederdekolom.Enz.Pasindevijfdekolomzijn
erongeveer 25 'veldjes'.Toch zijnerindevierde kolomal
12g.v.v.voor 'Rest'.
Inditgeval,waarinmenuitdrukkelijkeenminimale proefopzet
vraagt,kandusvolstaanwordenmet 4g.v.v.voor 'Blokken';
dat is5parallellen.
a.3.Deegkneder Bvoortelkenséén 'veldje'van 30gebakjes.
Opmerking: MetdeegknederA zouvoordegeheleproef per
objecteenportiedeegvan 150gebakjesbereid kunnenworden.
Ditis fout;hiertegen zijntweebezwaren.
Eerste bezwaar: Daardoor zijnerindâtopzichtgeenparallellenmeer indeproef.
Tweede bezwaar: Zo'nportiemoetdanverdeeldwordenin
5delen.Daarvanwordtééndeeldirect gebruikt,maarde
andere 4delenmoetmenenigetijdbewaren.Daarmeebrengtmen
eenextra factor indeproef:bewaartijd.Dievaltwel samen
metblokken,maardatgaatveeltever.
a.4. 120gebakjestegelijk;telkensde4 'veldjes'vanéénblok.
b.l.Nee.Als S(x)=8,4,dan isbij5blokken S(x)=8,4/V5- 3,76
endusgroterdan2,8.
b.2.Meerparallellen nemen.Stelerzijnnparallellen nodig.
Danwordt S(x)=8,4/Vn=2,8.
Daaruitvolgt:Vn=8,4/2,8=3;dusn=9.
Erzijn 9parallellen nodig.
b.3.Ja,erverandertniets.
c l . OmS(x)tekunnenberekenenmoethetaantalparallellen bekend
zijn.Opdezelfdemanier alsbijantwoord a.2.kanmen nagaan
hoeveelparallellen nodig zijnom45g.v.v. voor 'Rest'te
verkrijgen.Naenigproberenvindtmen,dater 16parallellen
nodigzijn.
Danwordt S(x)=8,4/Vl6= 2 , 1 .
c.2.Janog steeds,erverandertniets.
Antwoordenvanvraagstuk 4.4.6.
a.Variantenvoorde factormeelsoortenzijn:
Mi =meelsoortA
M2=meelsoort B
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Variantenvoordefactorsuikergehalten zijn:
s
l = 20% suiker
s2 = 25% suiker
s3 = 30% suiker
S
4 = 35% suiker
s
5 = 40% suiker
Deobjecten zijn:SJM-L S2MJ s 3 M i s 4 M l S 5 M 1
S1M5

SoMo

SoMo

SJMI

SCMO

b.Ja,wantomdeinteractietekunnenonderzoeken,moetmenalle
objectenopnemen.
c.Indezeproef komentweeverschillende soorteneffectenvoor:
hoofdeffecteneninteractie-effecten.
-Erzijntweestellenhoofdeffecten:
hoofdeffectenvanmeelsoorten
hoofdeffectenvansuikergehalten
-Eriséénstelinteractie-effecten:
interactie-effectenvanmeelsoortenensuikergehalten.
d. 'Gemiddeld' (overdesuikergehalten)geeftmeelsoortAhardere
koekjesdanmeelsoortB.
e. 'Gemiddeld' (overdemeelsoorten)neemtdehardheidvandekoekjestoebijtoenemend suikergehalte.
f. 'Inafwijkingvan
dehoofdeffecten'van
demeelsoorten geven
lagesuikergehaltenweinigverschilinhardheidvandekoekjes
voordemeelsoortenAenB,
'maar'gevenhogesuikergehaltenveelharderekoekjesbij
meelsoortAdanbijmeelsoortB.
'Inafwijkingvan
dehoofdeffecten'van
desuikergehalten neemt
bijmeelsoortAdehardheidvan
dekoekjes sterktoemet
oplopend suikergehalte,
'maar'neemtbijmeelsoortBdehardheidvan
dekoekjesweinig
ofsomsniettoe
metoplopend suikergehalte.
Opmerking: Deinteractie-effectenkanmenoptweewijzen uitdrukken.Enerzijdskan
menuitgaanvan
dehoofdeffectenvande
meelsoortenenanderzijdsvan
dehoofdeffectenvan
desuikergehalten.Beidewijzenvanuitdrukken zijnevengoed.
Antwoordenvanvraagstuk 4.4.7.
a.Kleurenmateriaalsoort.Defactor 'maat'wil
degroothandelaar
nietinhetonderzoek betrekken;van
dedrie factorendoener
dustweemee.
b.Erisnietmeerkeusdan
departijenbieden;
voorkleurmoetmenK^=roodenK 2=blauwnemenen
voormateriaalsoort M^=30/70enM 2=50/50.
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c. Men moet alle combinaties van de varianten opnemen.
Het zijn: KJM-L
K 2 MK12 Mj
K1M2
K2M2
d. Er komen in deze proef twee verschillende soorten effecten voor:
hoofdeffecten en interactie-effecten. Er zijn hoofdeffecten van
de kleuren en hoofdeffecten van de materiaalsoorten en er zijn
interactie-effecten van kleuren en materiaalsoorten.
e. Voor de interactie-effecten van kleuren en materiaalsoorten.
Niveau
Blokken
Kleur (K)
Materiaalsoort (M)
Interactie K,M
Rest

1
6
1
1
1
18

Totaal

28

Antwoorden van vraagstuk 4.4.8.
Niveau
Vloeimiddelen (V)
Soldeertypen (S)
Interactie V,S
Rest

1
2
2
4
27

Totaal

36

b. S(x) =V(1728/27) = 8.
c. S(x) = 8/V4 = 4 voor ieder van de 9 gemiddelden, die telkens uit
4 enkele waarnemingen berekend zijn.
De hoofdeffecten van de vloeimiddelen (V)worden op dezelfde
wijze als in de tabellen 4.9. en 4.10. in een matrix-vorm weergegeven. De matrix-vorm past in dit geval bij tabel 4.15.:
1 -1 -1
V=
+2 +2 +2
-1 -1 -1
Evenals in punt d. worden de hoofdeffecten van de soldeertypen
(S) in een matrix-vorm weergegeven.
1 +1
-1 +1
-1 +1
Ook de effecten van de interactie van vloeimiddelen en soldeertypen kan men op deze wijze weergeven.
Interactie V,S
+15
+4 -19
+1 +1 -2
-16 -5 +21
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g. 'Gemiddeld' (overdesoldeertypen)zijndeeffectenvande
vloeimiddelen ergklein.
h. 'Gemiddeld' (overdevloeimiddelen) zijndeeffectenvande soldeertypenergklein.
i. 'Inafwijkingvandehoofdeffecten'vandesoldeertypen geeft
soldeertype 1eensterkeverbinding bijvloeimiddel 1eneen
zwakkeverbinding bijvloeimiddel 3,
'maar'geeftsoldeertype 3een zwakkeverbinding bijvloeimiddel
1eneensterkeverbinding bijvloeimiddel 3.
'Inafwijkingvandehoofdeffecten'vandevloeimiddelen geeft
vloeimiddel 1eensterkeverbinding bijsoldeertype 1eneen
zwakkeverbinding bijsoldeertype 3,
'maar'geeftvloeimiddel 3een zwakkeverbinding bijsoldeertype
1eneensterkeverbinding bijsoldeertype 3.
Opmerking: Deinteractie-effecten (zieantwoord f)zijn zoeenvoudig,datmennochoversoldeertype 2,nochovervloeimiddel2
iets hoefttezeggen.
Antwoordenvanvraagstuk 4.4.9.
a.l.Zaadbehandeling enrassen.
Opmerking 1: Kiemtijd isgeen factor,maareeneigenschap,die
menmeetomde factorentebeoordelen.
Opmerking 2: Dompelen isgeen factor (diewelofnietplaats
kanvinden),maarhet isdeeerste fasevandezaadbehandeling.Hetzelfdegeldtvoordrogen,datdetweede fasevande
zaadbehandelingvormt.
a.2.Voor zaadbehandeling:
B^=onbehandeld
B2=dompelen+drogen
Voorrassen:
Rj=eenrasmetgladde,bolvormige zaden
1*2=eenrasmetruwe,langwerpige zaden
a.3.Menmoet alleviercombinaties (=objecten)indeproef
B
opnemen:B^R^
2^1
BiRo
B2R9
b.l. Zes.Omaandeeenvoudige regeltevoldoen.
Opmerking: Hetisdwaasomzoveelparallellen tenemen,dat
mendegeheletafelbenut.
b.2.Blokkenproef.Omhetverloop indelangerichting vandetafel
optevangen.
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b.3.De24proefbakjeswordenop6rijen (=6blokken)van4
geplaatstmetderijen (=blokken)evenwijdig aandekorte
zijdevandetafel.Vooriederblokmoetmende4objecten
overde4bakjesvaneenrijverloten.
Hetgeheelwordtomgevendoorbeschermbakjes.Erstaandan
8 rijenvan 6bakjes:48bakjes inhetgeheel.
Opmerking 1: Het iseenernstige foutalsmendeblokkenevenwijdig aande langezijdeneemt.Zewordendaardoorzinloos.
Opmerking 2: Indiendeproefwerkelijk totkiemenbeperkt
wordt,kunnendebeschermbakjeswel achterwege blijven.Maar
alsmendekiemendeplantentotenigehoogte laatopgroeien,
ishet foutom zewegtelaten.
b.4. Niveau
Blokken
Behandelingen (B)
Rassen (R)
InteractieB,R
Rest
Totaal
b.5. S(x)= 19/76= 7,8

1
5
1
1
1
15
24
«8

c l . Vier.Wanterkunnenmaximaal 18bakjesopdedraaitafel.Bij
4objecten (16bakjes)zijnnietmeerparallellenmogelijk.
Het isinfeiteteweinig;het zoudener 6moetenzijn.
c 2 . Volledige loting.Indelingvanderuimteopdedraaitafelis
overbodig;alleposities zijnonderling goedvergelijkbaar.
c.3.Debakjesworden inééncirkelopregelmatige afstandenvan
elkaaropdedraaitafel geplaatst.Erisééngelotevolgorde
nodigvooralle 16bakjestegelijk.
c.4.Niveau
Behandelingen (B)
Rassen (R)
InteractieB,R
Rest
Totaal

1
1
1
1
12
16

c 5 . S(x)= 12/74=6
d.i.Opzetb.Wantdieheeftdemeeste g.v.v.voorRest.
d.2.Opzetc Wantdaarverwachtmendekleinste S(x).
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d.3.Vooropzetb.ishetaantalproefbakjes24;bovendien staaner
nog 24beschermbakjes. Intotaal zijn48bakjesnodig.
Vooropzetc. zijneralleen 16proefbakjes nodig.
d.4.Ja,doorinopzetb.meerparallellentenemen.
Inopzetc. isS(x)=6;omdatinopzetb.tebereiken,moet
menpparallellennemen.
DanisS(x)= 19/Vp=6;
daaruitvolgt:Vp=19/6,
dusp=361/36-10.
Deproefvanopzetb.heeftdan 10*4=40proefbakjes endaarbijzijnvoor 'Rest'9*3 =27g.v.v.
Inopzetb zijndantotaal 12rijenvan 6bakjesnodig.
Antwoordenvanvraagstuk 4.4.10.
d.i.Degemiddeldenvoorderassen:
(gemiddeldovertemperaturenen parallellen)
rassen

planthoogte

Rj
R2
R3

drogestof produktie

66cm
73cm
71cm

22,0g/pot
20,2g/pot
17,8g/pot

Degemiddeldenvoordetemperaturen:
(gemiddeldoverrassenenparallellen)
temperaturen
T^
T2
T3

planthoogte
61cm
70cm
79cm

drogestof produktie
18,6g/pot
20,7g/pot
20,7g/pot

d.2.Destandaardafwijking vangemiddeldenvoorplanthoogte,bij
rassenenbijtemperaturen is:S(x)= 12/-/9=4cm.
Destandaardafwijking voordrogestof produktievan gemiddelden
bijrassenenbijtemperaturen is:S(x)=2,4/V9=0,8 g/pot.
d.3. InfiguurE.8.staande3kansfigurenvandegemiddeldenper
rasvanpuntd.i.voorplanthoogte;voordrogestof produktie
staandie 3kansfiguren infiguurE.9.
Deconclusies staanonderdefiguren.
d.4.Degemiddeldenpertemperatuurvanpuntd.i.wordenvoorde
planthoogteweergegeven infiguurE.10.envoordedrogestof
produktie infiguurE.11.
Deconclusies staanonderdefiguren.
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FIGUUR E . 8 . C o n c l u s i e : Er z i j n voor planthoogte geen d u i d e l i j k e v e r s c h i l l e n
t u s s e n de 3 r a s s e n

R3

kans

R2

Ri

ül
15

20

25
drogestofproduktie

FIGUUR E . 9 . C o n c l u s i e : r a s 1 produceert meer dan r a s 3; r a s 2 i s n i e t d u i d e l i j k
t e onderscheiden van de r a s s e n 1 of 3

d . 5 . Niveau
Rassen (R)
T e m p e r a t u r e n (T)
I n t e r a c t i e R,T
Rest
Totaal

1
2
2
4
18
27

,6. Intabel4.16.ishetalgemeen gemiddeldevandedrogestof
produktie20,0g/pot.Daarmee kanmendeobjecteffectenberekenen.Vervolgens trektmendaardehoofdeffectenvoor rassen
endehoofdeffectenvoortemperaturenvanaf.Deinteractieeffectenblijvendanover:
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planthoogte
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80
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temperatuur °C

FIGUUR E.10.Conclusie:De samenhang vantemperatuur enplanthoogte kanverschillende vormen hebben (lijn a, lijnb,en dergelijke).Duidelijk is,dateen lagetemperatuur nodig isvoor lageplanten.

drogestof producten
g/pot
21
20
19
18

e
•

\

-

10

20

30
temperatuur°C

FIGUUR E.11. Conclusie:De samenhang vantemperatuur endrogestof produktie kan
verschillende vormen hebben (lijn a, lijnb,en dergelijke). Temperaturen lagerdan ±14°Clijken niet gunstig en temperaturen
hogerdan ±20 °Clijkennietnodigvoor eenhogedrogestof produktie.

+0,5 +2,3 +3,2
-0,7 +0,7 +0,6
-4,0 -0,9 -1,7

+2,0 +2,0 +2,0
+0,2 +0,2 +0,2
-2,2 -2,2 -2,2
1,4 +0,7 +0,7
1,4 +0,7 +0,7
1,4 +0,7 +0,7

-0,1 -0,4 +0,5
+0,5 -0,2 -0,3
-0,4 +0,6 -0,2

v.l.Ri enRn
- Dedrogestof produktie isdebelangrijksteeigenschap.
R3leverteenduidelijk lagereproduktiedanR^enhoeftdaar-
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omverder inhetonderzoeknietmeermeetedoen.R^lijkthet
meest interessant.DeproduktievanR2isechter nietduidelijkteonderscheidenvandievanR^.Hetisdusmogelijk,dat
R2uiteindelijk debesteblijktte zijn.Wellicht kandeproef
vanVolgeling datduidelijkmaken.
- Deplanthoogtebiedtgeenmogelijkheid omeenrastekiezen.
v.2.Erwordthetmeesterekening gehoudenmetdedrogestof produktie,omdatdieeigenschapbelangrijker isdandeplanthoogte.
- HetisuitdeproefvanDenkersmanietduidelijk geworden
bijwelke lagetemperatuur reedseenhogedrogestof produktie
optreedt.Waarschijnlijkiseentemperatuurergenstussen
14°Cen20°Cnodigvooreenhogedrogestof produktie.
- Het iswèlduidelijk geworden,datgeringe planthoogten
ontstaantussen 10°Cen 15°C.
- DeproefvanVolgeling isgeenoriënterende proef.Hetis
dusverstandig 5temperaturenoptenemen.
- Opgrondvanhetbovenstaandewordtgekozen:
T1 =13°C;T 2 =15°C;T3=17°C;T 4 =19°C;T 5 =21°C
v.3.Rassenentemperaturen.
Zoalsuitdeantwoordenv.l.env.2.blijkt.
v.4.Alle 10combinatiesvandeindeantwoordenv.l.env.2.
gekozenvariantenomtóchdemogelijkheid vanhetoptredenvan
interactie opentehouden.DeproefvanDenkersmageeft juist
doorhetontbrekenvaninteractieweinig houvastomtekiezen.
v.5.Omdater 10objecten zijn,ishettotaal aantalpotteneen
10-voud.
Steler zijnpparallellen indevolledige lotingnodig.
Danzijner 10*ppotten,dus 10*pvrijheidsgraden.
Indeanalysevang.v.v.wordtdaarvanafgetrokken:
1g.v.v.voor 'Niveau'en
9 g.v.v.voor 'Objecten'.
Daaruitvolgt,dat:
10*p-l-9&32,of 10*p;> 42.
Danisp=5.
Er zijndan40g.v.v.voor 'Rest'.
v.6.-Tenaanzienvan 'planthoogte':S(x)= 12cm,S(x)s3cm,
danmoet 12/Vns3zijnendusn Ä 16.
- Tenaanzienvan 'drogestof produktie':S(x)= 1,8 g/pot,
S(x)s0,5 g/pot,
danmoet 1,8/vns0,5 zijnendusn Ä13.
- Er zijntweerassen,dushetaantalparallellen isn/2.Om
aanbeidevoorwaarden tegelijktevoldoenmoetenerdusminstens (16/2=)8parallellenzijn.

Opmerking: Hierna volgt een andere beantwoording voor de opzet van
de proef van Volgeling, die wat minder goed is, maar zeker niet
slecht.
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Devragenv.l.totenmetv.6.wordenhieronderbeantwoord metde
antwoordenx.l.totenmetx.6.
x.l.AlleenR-p
Ditrasleverttegelijkdehoogstedrogestof produktieende
geringsteplanthoogte.Erwordt hierbijopeennietgeheel
verantwoordewijze gebruikgemaaktvanderesultatenvande
proefvanDenkersmadoordeoverlapping vandekansfigurenvan
R^enR2inantwoord d.3.tenegeren.Hetgevolg is,datde
factorrassenvervalt!
x.2. Zieantwoord bijv.2.
x.3.Alleentemperaturen.
x.4.DeobjectenT^t/m T5.
x.5.Omdater5objecten zijn,ishettotaalaantalpotteneen
5-voud.Stelerzijnpparallellen indevolledige loting
nodig.Dan zijner5*ppotten,dus 5*p vrijheidsgraden.
Indeanalysevang.v.v.wordtdaarvanafgetrokken:
1g.v.v.voor 'Niveau'en4g.v.v.voor 'Temperaturen'.
Daaruitvolgt,dat5*p-l-4 Ä 32,of 5*p ;> 37.
Dan isp=8.Erzijndan 35g.v.v.voor 'Rest'.
x.6.Zieantwoordbijv.6.Voorplanthoogtewordtna16envoor
drogestof produktiewordtn&13.Inditgevalmoetenerdan
minstens 16parallellenzijn.
E.5.Antwoorden vanvraagstukken vanhoofdstuk5
Vraagstuk 5.6.1.
a.l.Blokkenproef 3A.Wanterzijndevolgendedrie geneste
indelingen:Teneerstedeblokken zijningedeeld intweesubblokkenvoorK-giften;tentweededesubblokken zijningedeeld
indriesub2blokkenvoorOogsttijden;tenderdedesub^blokken
zijningedeeld invierveldjesvoorN-giften.
a.2. Indezeproef komentweeverschillende soorteneffectenvoor:
hoofdeffecteneninteractie-effecten.
a.3.Erzijn:
hoofdeffectenvanK-giften,
hoofdeffectenvanN-giftenen
hoofdeffectenvanOogsttijden
Daarnaast zijner:
interactie-effectenvanK-giften enN-giften,
interactie-effectenvanK-giften enOogsttijden,
interactie-effectenvanN-giften enOogsttijden,
interactie-effectenvanK-giften,N-giften enOogsttijden.
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b.Opdeveldjes 61en 64isbeideN-^gegeven.Eriswelvolgens
hetschemagewerkt,maardatbevateen fout.Hetzijveldje61
moetN4krijgen,hetzijveldje64.
c.Devolgordevanstrooien isgoed,maareriseen foutinde
werkorganisatie.Eengoedewerkorganisatie is:eerst allezakjes
opalleveldjes zettenendanpasgaanstrooien.Danwasdefout
indeplattegrond bijhet zakjes zettenalontdekt.Eenandere
goedewerkorganisatie is:telkensvóórdateensub2blokwordt
gestrooid vierverschillende zakjesopdeveldjesklaarzetten.
Opmerking: Bijmachinaal strooienvandeN-giften zoudenergeen
zakjes zijn,maardanwasdeafstellingvandemachine telkens
vooralleveldjesvaneenN-gift ingesteld. Indatgevalhadhet
plaatsenvanetikettendefoutopdezelfdewijzeaanhetlicht
gebracht alsnu.Ookbijmachinaal strooien iseen zorgvuldig
doordachtewerkorganisatie nodigomfoutentevermijden enzonodigtecorrigeren.
d.EenvandezakjesN 4 ,die zijnovergebleven,wordt intweeportiesverdeeld:eenportieN3eneenportieN^.DeportieN3
wordt gebruiktomeenaanvullendeN-gifttestrooienhetzijop
veldje 61,hetzijopveldje64 (loten).DeportieN^wordtop
veldje 72gebruikt.Bijmachinaal strooieneenetiketverplaatsen,vóórdat hetstrooienbegint.Ookdaarbijlotenwelketiket,
vanveldje 61of64.
e.Gewoondoorgaanmetdeveldjes 13t/m 16endaarmeedatsub2blok
compleetafwerken.
f. Indeplattegrond enopdeetikettenT-^plaatsenbijdeveldjes
13t/m 16enT 2 plaatsen bijdeveldjes 17t/m20.
Vraagstuk 5.6.2.
a.RassenenN-giften.
b. Ineenveldproefmet 9objecten iseenblokkenproef hetmeest
geschikt.Eenblokkenproef 2Azouookwelkunnen,wantRassenis
eenbelangrijker factordanN-giften.Maardaarvoor isopdit
perceelenbijslechts 9objectenonvoldoendereden.
c.Drie.Ineenoriënterende proef ishetvoldoende hetaantal
parallellen tebepalenvolgensdeeenvoudigeregel.
d.Omdeboerterwilletezijn,ishetdebesteoplossing omalle
veldjes opeen langerijachterelkaarteleggen.Bijdegegeven
afmetingenvandeveldjes (4bij12m 2 )kandatook.Deproef
wordtbij9objecten in3-voud 108m (9*3*4m)lang.Alsmenhet
standaardras dubbel indeproefwilopnemen,zijner 12objecten
in3-voudnodig.Hetisonmogelijk omzoveelveldjesvan 4m
breedteopéén strookteleggen,wanterisgeen 144m lengte
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(12*3*4m)beschikbaar.Het iswelmogelijkomtweetegenelkaar
liggende strokenvan 12mbreedtevandeboertehuren,maardat
isbetrekkelijk duur,omdatdanindelengteslechts 72mper
strookvoordeproef gebruiktwordt.Terwijldestrokenwelin
hungeheelgehuurd enverzorgdmoetenworden.Binnendehier
beschikbare gegevens kunnendezebelangen nietvoldoendeworden
afgewogen.Erwordtnugekozenvoor 9objecten.
Bij9objecten in3-voudzijn3lotingenvan 9nodig;éénvoor
iederblok.
e.Ja.Dusverdermetvraagj.
f.Hetantwoord 'nee'opvraage.is fout.Erisdanookgeen
redelijkmotief voortevinden.
g.Ermoeteenreeksplaatseffectenwordenopgesteld,waarbijde
veldjesopdegearceerde strookduidelijkafwijken.
j. Eendeelvaneenblok (3of4veldjes)zalopdeze strook
terecht komenendaardoormoeteengrote standaardafwijking
verwachtworden.Het isnietmogelijkomdeproef zovernaar
achterenteschuiven,datdeafwijkende strookvermedenwordt.
Ook ishetnietmogelijkoméénblokvóórdestrookteleggenen
tweeerachter.
k.Ja.Dusverdermetvraag1.
Hetantwoord 'nee'opdezevraag isfout.
1.Hetantwoord opvraagb.kanveranderdworden.Dooralsnogeen
blokkenproef 2Atekiezen,kunnenervanheteerstebloktwee
subblokken (lengte 24m)vóórdestrookgelegdwordenenéén
(lengte 12m)erachter.Deanderetweeblokken kunnendaarweer
achteraangeslotenworden.Uiteindelijk zullener zevensubblokken (lengte 84m)achterdestrook liggenentwee (lengte24m)
ervóór.
m.l.Naantwoord 1:
Niveau
Blokken
N-giften (N)
Reste

1
2
2
4

Subblokken
Rassen (R)
InteractieN,R
Rest

9
2
4
12

Totaal

27

OmdatdefactorRassendebelangrijkste is,wordtdieinveldjes
genomen.DefactorN-giften komt
dan insubblokken.

Opmerking: Het is een duur alternatief
om een zeer groot deel van
het perceel te huren, het oorspronkelijke
schema aan te houden en
dan de drie blokken naast elkaar te leggen. De proef wordt dan 36 m
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breed en 48 m lang en kan in zijn geheel achter de strook worden
gelegd. Er is dan ook ruimte om het standaardras dubbel te nemen.
Het is binnen de vraagstelling
echter niet mogelijk om de hierbij
optredende belangen tegen elkaar af te wegen. Het is bovendien
niet
bekend of de boer eventueel bereid is het gehele perceel
daarvoor
te
verhuren.
m.2.Naantwoordgenvraagh:
Niveau
1
Blokken
2
N-giften(N)
2
Rassen(R)
2
InteractieN,R
4
Rest
16
Totaal

27

Vraagstuk 5.6.3.
a.Suikergehalteenbaktemperatuur.Erisvooraf vastgesteld,dat
hetbotergehalteendebaktijd indezeproef nietworden
opgenomen.
b.Devolgendevariantenwordengekozen:
suikergehalten:
5 1 =15%
5 2 =17,5%
5 3 =20%
b a k t e n t p e r a t u r e n:
T1 = 140 °C
T 2 = 150 °C
T 3 = 160 °C
Detrajecten,waaroverhetsuikergehalteendebaktemperatuur
nogonderzochtmoetenworden,zijnheelklein.Hetisnietnodig
omverderuiteen liggendeuiterstentenemen,wantdatisinde
voorgaande proevenalgebeurd.Verderwordteensterkeverfijningvandevarianten nietuitdrukkelijk gevraagd.Erisdus
enerzijds geen ruimteenanderzijds geenmotiefomveelvariantentekiezen.Drievoor iedere factorisgeneoeg.
S
S
Deobjecten zijndan: S-^T-L
1T2
1T3
s T
S T
S T
2 l
2 2
2 3
S T
S T
S T
3 1
3 2
3 3
c.Vooréénbepaling zijnongeveer25koekjes nodigeneenbakplaat
kaner25bevatten.Daaromzaleen'veldje'uit25koekjes
bestaan.Dedeegkneders kunnennietper'veldje'werken,daarvoorisdecapaciteit nietgeschikt.Minimaalmoetmenerdeeg
voor60koekjesinverwerken.Eendeegknederkanwèltelkens
vooréénsuikergehalte (datzijnperbloktelkens75koekjes)
gebruiktworden.Decapaciteitvandedeegkneders leidthierdoor
tot subblokkenvoorsuikergehalten.Hetschemamoetdaneen
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blokkenproef 2Azijnmet suikergehalten indesubblokken enbaktemperatureninde 'veldjes'.
Opmerking: Erzijntweebezwarenomeendeegknedervooréén
suikergehaltevoordegeheleproef tegelijktegebruiken.Ten
eerstezijnerdanindâtopzichtgeenparallellenmeerinde
proef.Tentweedeontstaatdaarmeede factor 'bewaartijd',die
ongewenst is.
Deovenskunnenalleenper 'veldje'werkenennietpersubblok.
Er zijndriemogelijkheden omeenwerkprogramma optestellen.
Bijiedervandezeprogramma'smoetdoorenkelepersonentegelijkgewerktworden.
Tijdschema enwerkvolgordevoorhet eerste werkprogramma
(zonder lotingen)
Tijd *20min

blok subbl

dgk n1

oven1

oven2

oven3

1
2
3

I 1
2
3

s

s

3

4
5
6

II 1
2
3

s

l

s

3

7
8
9

III 1
2
3

s

l

T

s2

T

T

T

s

3

10
11
12

IV 1
2
3

s

l

T

T

T

s2

T

T

T

l

T

s2

T

T

T

Tl
T
l
T
l

T

T3
T
3
T
3

s2

S

3

l
l
T
l

l
l
T
l
l
l
T
l

T

2
2
T
2
2
2
T
2
T

T

2
2
T
2
2
2
T
2

Eerstewerkprogramma: De4blokkenworden nâelkaarafgewerkt.
De 3subblokkenvaniederblokworden,ineen gelotevolgorde,
eveneens nâelkaarafgewerkt.De 3ovensworden,inéén subblok,
tegelijk gestartvoorde 3baktemperaturen.Erwordt gelootwelkeovenopwelketemperatuurwordt ingesteld.Eenveldjeduurt
20minuten,eensubblok danook;eenblokduurteenuurende
heleproef 4uren.Iedere20minutenmoetereen hoeveelheid
beslagklaar zijnvooréén subblokendatbeslagwordtonmiddelijkgeheel gebruikt.Daar isslechts éénvande 3deegkneders
voornodig.
Eenbezwaartegendezewerkwijze is,datverschillen tussende
ovens alsniet-te-beheersen-omstandigheden tussendeveldjes
terug gevondenworden.Daarommoetvoorhetnauwkeurige deelvan
deproef tocheengrotestandaardafwijkingwordenverwacht.

T

3
3
T
3

T

3
3
T3
3
3
T
3
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Tijdschema enwerkvolgordevoorhettweede werkprogramma
(zonder lotingen)
Tijd *20min

blok
1

1
2
3

dgkn/oven2

dgkn/oven3

subbl

subbl

subbl

1
l
s
l
Sl
subbl 1
s
l
Sl
s
l
subbl 1
s
l
s
l
s
l
subbl 1
s
l
s
l
s
l
s

II
4
5
6
III
7
8
9
IV
10
11
12

dgkn/oven1

l
2
T3

T

T

l
T2
T
3
T

l
2
T
3
T

s
2
s

2
subbl 2
s
2

s2
s

2
subbl 2
s
2
s
2
subbl

T

l
T
2
T3

2
2

s

T

s2

s

T

T

s
3
s

T

l
2
T3

s

2

3
3
s
3
s
3
s
3
subbl 3
s
3
s
3

l
2
T
3

subbl
T

l
T2
T
3
T

l
2
T
3
T

2

s2
s2

3
3

T

subbl
T

l
T
2
T3

Tweedewerkprogramma: De4blokkenworden nâelkaarafgewerkt.
De 3subblokkenvan iederblok startentegelijk,iedermeteen
vastecombinatievaneendeegknedereneenoven.De3suikergehaltenworden,volgens een loting,toegewezen aandiesubblokken.De 3baktemperaturenworden,ineengelotevolgorde,nä
elkaar afgewerkt inieder subblok.Eenveldjeduurt 20minuten.
Eensubblokduurteenuur;eenblokdanook.Endeheleproef
duurt 4uren.Ermoeten 3porties beslag,iedervoor 3veldjes,
tegelijk klaar zijn.Hiervoor zijnde 3deegknederstegelijknodig.Vaniedereportiewordteenderdedeelonmiddelijk gebruikt
entweederdedeelbewaard.Na 20minutenwordtvan iedereportie
weereenderdedeelgebruiktenhet laatstederdedeelwordt
nogmaals 20minutenbewaard.
Deverschillen tussendeegkneders enovensvallen samenmetverschillentussen subblokken.Watdatbetreft kan,inhetnauwkeurigedeelvandeproef,eenkleinestandaardafwijking worden
verwacht.Maareengrootbezwaartegendezewerkwijze is,dater
deegmoetwordenbewaard.Wantdaarmeewordtdeongewenstefactor 'bewaartijd' ingevoerd.Heteffectdaarvantreedtopbinnen
desubblokken.Watdatbetreftmoet,inhetnauwkeurige deelvan
deproef,eengrotestandaardafwijking wordenverwacht.
Derdewerkprogramma: Erstarten 2blokkentegelijk,iedermet
eenvastecombinatievaneendeegkneder eneenoven.Desubblokkenperblokworden nâelkaar afgewerkt,debaktemperaturen per
subblokook.Eenveldjeduurt20minuten.Eensubblokduurteen
uur.Eenblokduurt 3uur.Degeheleproef duurt 6uren,maar
nietvooriedereoven.Dezederdewerkwijzewijkt overigens
nauwelijks afvandetweedeenheeftdezelfdevoor-ennadelen.

T

l
T2
T
3
T

s3

l
2
T
3

s

T

3
3
s
3

s3

T

l
2
T3
T
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Tijdschema enwerkvolgordevoorhet derde werkprogramma
(zonder lotingen)
Tijd *20min

blok dgkn/oven 1
subbl

1
l
s
l
Sl
subbl 2

1
2
3

s

4
5
6

s2
s

subbl

7
8
9

s

13
14
15
16
17
18

3
3

s3
s3

III
10
11
12

2

s2

subbl

1
l
s
l
s
l
subbl 2
s
2
s
2
s
2
subbl 3
s
3
s
3
s

blok dgkn/oven2
II subblJ

T

l
T
2
T3

Sl
2
s
2
s
2
S2
subbl 3
S3
subbl

s3
s

3
1
s
l
s
l
Sl
subbl 2

IV subbl

s2
s2
s2
subbl

3
S3
s
3
s
3

Let op:Eenbevredigendwerkprogramma isbinnen hetkadervan
ditboekeigenlijk nietmogelijk.Erisaltijd eenbezwaar.
e.Bijheteersteenhettweedewerkprogrammavanantwoord d.wordenalle 3deovensvoor4urenbesproken.Bijhetderdewerkprogrammaworden 2ovensvoor6urenbesproken ende 3eniet.
f.Ja.Hetbakproceswordthierdoorverstoord enmoetwordenafgebroken.Hetisfoutomhetbakproces nietaftebreken.
- Deverstoring ishetminst ingrijpend bijheteerstewerkprogramma.Daargaatéénsubblokverloren.Datsubblokmoetopnieuw
worden gestartmet nieuwbeslag.
-Bijhettweedewerkprogramma gaan 3subblokkenvanéénblok
verloren.Datblokmoetopnieuwwordengestart.
-Bijhetderdewerkprogramma gaaner 2subblokkenverloren.Een
uitblok Ieneenuitblok II.Zemoeten opnieuwwordengestart.
-Hetisniet foutomhetgeheleblokopnieuwtestarten,waarin
eenverstoring isopgetreden.Dooropdezewijzedeproefte
onderbrekenendaarnaopnieuwoptestarten zaldeproef geen
nadeelvandestroomstoring ondervinden.

T

2
T3
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g.Niveau
Blokken
Suikergehalten (S)
Rest

1
3
2
6

Subblokken
Temperaturen (T)
Interactie S,T
Rest

12
2
4
18

Totaal

36

Vraagstuk 5.6.4.
Er zijntwee factorenvanonderzoek (middelenenconcentraties),
iedermettweevarianten.NoemdemiddelenM^enM2endeconcentraties C^en C2• Dan zijnerviercombinatiesvandevarianten,
M (
dusvierobjecten.Het zijn:M^C^
l -2
M C
2 1
M2 C 2
a.l.ZiefiguurE.12.vooreenblokkenproef met 4objecten.
Daarbijzijn2lotingenvan 4nodigvoorderangschikking van
de 4objectenoverdebeideblokken.
a.2.ZiefiguurE.13.vooreenblokkenproef 2Ametdemiddelenin
subblokkenendeconcentraties inveldjes.
Daarbijzijn2lotingenvan 2nodigvoorderangschikking van
detweemiddelenoverdesubblokkenperbloken4lotingenvan
2voorderangschikking vandetweeconcentraties overde
veldjes persubblok.

BIII

BII

M,C,

8

e.

M,C2

7

M, C2

M 2 C,

6

M2C2

5

I^C,

4

e.

M^z

3

M, C2

M2d

2

M2C2

<

FIGUUR E.12. Een blokkenproef
bij antwoord a.l.
Er isnog niet geloot.

BIII

e.
M2 C2

BII

e.
M2 C2

FIGUUR E.13. Een blokkenproef 2A
bij antwoord a.2.
Er isnog niet geloot.
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a.3.Zie figuurE.14.vooreenblokkenproef 2Ametdeconcentraties
insubblokkenendemiddelen inveldjes.
Daarbijzijn2lotingenvan2nodigvoorderangschikking van
detweeconcentraties overdesubblokkenperbloken 4lotingenvan2voorderangschikking vandetweemiddelenoverde
veldjespersubblok.
a.4.Zie figuurE.15.vooreenschemameteenstrengeling vande
interactievanmiddelenenconcentratiesmet subblokken.De
basismatrixvandeinteractie-effecten (me)wordt inieder
blokgebruiktalsbasisvoordeindeling insubblokken
(zie 5.4.3.).
Erisdan iniederblokeen lotingvan2nodig.Inhetene
subblokplaatstmendeobjecten,waarbijinde basismatrix
(me)heteffect '-1' hoorteninhetandere subblok plaatst
mendeobjecten,waarbijindebasismatrix (me)heteffect
'+1'hoort.Voor2blokken zijndus 2lotingenvan 2nodig.
Daarnaast zijn4lotingenvan 2nodigvoorde rangschikking
vandieobjectenoverdeveldjespersubblok.
b.1.t/mb.4.
Analysenvang.v.v.voor 8parallellen bijdeantwoorden
a.1.
Niveau
Blokken
M
C
Int.M,C
Rest
2
Totaal

32

a.2.

a.3.

a.4.

Niveau
Blokken
M
Rest

Niveau
Blokken
C
Rest

Niveau
1
Blokken 7
Int.M,C 1
Rest
7

Subbl. 16
C
1
Int.M,C 1
Rest
14

Subbl. 16
M
1
Int.M,C 1
Rest
14

Subbl.
M
C
Rest

16
1
1
14

Totaal

Totaal

Totaal

32

32

32

,1.t/m c.3.
Bijdetoegezegde rangschikkingen gaathetoverdeteverwachten
'nauwkeurigheid vandegemiddelden';dusoverde 'groottevande
standaardafwijking' vandegemiddeldenennietoverde 'nauwkeurigheidvandestandaardafwijking' vandegemiddelden.Omdathet
aantalveldjespergemiddelde iniedervandeproefopzetten even
groot is,kanevengoednaardegroottevano(x)gekekenworden.
Want inalleschema's geldtdezelfdedeelfactorVi6voorde
gemiddeldenvandefactorenendezelfdedeelfactor VBvoorde
gemiddelden vandeinteractie.
Indeschema's a.2.,a.3.ena.4.wordttelkens één relatief
groteenéénrelatief kleineo(x)verwacht (zie3.2.3.en
4.2.4.1.).Maar inschema a.l.wordtvandeéneo(x)verwacht,
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c,
BIII

M,

8

M2

7

M1

s

M,

4

M2

s

M,

2

C2 M 2

1

BII

-1

BI I I

6

C2 M2

c,

M^g

FIGUUR E.14. Eenblokkenproef 2A
bijantwoord a.3.
Er isnog nietgeloot.

M2C,
M,C,

+1 MpC
\ \~>2
2

M,C2
-1

BI I

M2C,
M,C,

+1

M22^C2

FIGUUR E.15.Een schemamet een
gestrengelde interactie
bij antwoord a.4.
Er isnog niet geloot.

datdieergens tussenderelatief groteenrelatief kleinevan
dedrieandere schema's zalliggen.
rangschikking

aspect
nauwkeurigheid van

slecht

beter

goed

c l . middelen
c.2. concentraties
c.3. interactie

a.2.
a.3.
a.4.

a.1.
a.1.
a.1.

a.3. of a.4.
a.2. of a.4.
a.2. of a.3.

verwachting vana(x)

relatief
groot

relatief
klein

Alsverondersteld wordt,datvoortdurend S(x)= 15optreedt,dan
heeftdattotgevolg,dateveneensvoordurend S(x)hetzelfdeis,
omdatalleproevenevenveelparallellen hebben.Datzoudusgeen
mogelijkheid totkeuzebieden.Maar,zoalsbijpuntc. reedsis
gezegd,erwordt nietverondersteld,dato(x)voortdurend
hetzelfde is.Omdegrootstmogelijkedoeltreffendheidvanhet
onderzoek (1.4.4.)tebereiken,geeftmen juistdaarom ineen
bepaalde situatiedevoorkeur aanheteneschemaboven het
andere.
Vraagstuk 5.6.5.
a.l.De4objecten zijn:K^Mg^

K^Mg2
I^Mg^
K2Mg2
waarinKjenK 2 detweeK-giften enMg-^enMg 2 detwee
Mg-giftenweergeven.
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a.2.Eenblokkenproef.Vooreenblokkenproef 2Aisgeenmotief.Een
volledige loting isbijzoweinigpottenperdraaitafel niet
mogelijk.Eenlatijnsvierkant kanniet zinvolopdraaitafels
gebruiktworden.
a.3.Ermoetenminstens 15g.v.v.voorRest zijnineenblokkenproefmet 4objecten (3g.v.v.).
Doorproberen (zieantwoord a.2.vanvraagstuk4.4.5.)kan
wordengevonden,datervoorBlokkenminstens
5 g.v.v. nodig zijn.Dus 6blokken.
a.4.Er zijn6draaitafels nodig,éénvoor iedereblok.Daarbij
komenopiederedraaitafel 4potten,voorde4objecten.Er
zijndan 6lotingenvan 4nodig,waarmeedeobjectenopde
draaitafels gerangschiktworden.
b.l.De 8objectenzijn:
K 1 Mg 1 N 1
K 1 Mg 1 N 2
K 1 Mg 2 N 1
K 1 Mg 2 N 2
I^MgjN-L
K 2 Mg 1 N 2
K 2 Mg 2 N 1
K 2 Mg 2 N 2
waarinK^enK 2 detweeK-giften,Mg-^enMg 2 detweeMg-giften
enN^enN 2 detweeN-giftenweergeven.
b.2. Inprincipeeenblokkenproef,zoalsbijantwoord a.2.,maar
dan zoudener 8pottenopééntafelmoeten passenendatkan
niet.Er zaldustocheenanderschemagekozenmoetenworden.
Omdatdeinteractievandedrie factoren K,MgenNniet
interessant gevondenwordt,ligthetvoordehandomeen
strengeling vandieinteractiemet subblokkenoptestellen.
Daarbijkaneennauwkeurig resultaatverwachtwordenvooralle
effecten,behalvevoordieinteractie-effecten.
b.3.Deinteressante hoofdeffecteneninteractie-effectenstaanin
hettweededeelvandeanalyse.Zeworden getoetstmetbehulp
vaneen S(x), dieisafgeleid uit 'Rest f'. Endâârwilmen
dusminstens 15g.v.v. hebben.Menbeantwoordt dezevraag,op
dezelfdewijzealsinantwoord a.2.vanvraagstuk 4.4.5.
Niveau
1 1 1
Blokken
2
3
Interactie K,Mg,N
1
1
1
Reste
2
3
Subblokken
K
Mg
N
Interactie K,Mg
Interactie K,N
Interactie Mg,N
Restf
Totaal

1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1
12
24

8
1
1
1
1
1
1
18
32

237
Bijtoepassingvandeeenvoudige regelvoorhetbenodigde
minimum aantalparallellenvindtmen,daterminstens 3parallellenmoeten zijn.Indetweedekolomvultmenvoor 'Blokken'
dus 2g.v.v. inenmetbehulpdaarvanwordendenogonbekende
aantalleng.v.v. berekend.Erzijndan 6subblokken,dus
'Reste'heeft 2g.v.v. Erzijntotaal 24potten,dus 'Restf'
heeft 12g.v.v. Datisnogteweinigendusvultmen inde
derdekolomvoor 'Blokken'3g.v.v. in.Daarmeewordenvoor
'Restf' 18g.v.v.verkregen.Datisvoldoende;er zijndus
4 parallellen nodig.
b.4.Er zijn 8draaitafels nodig;tweedraaitafelsvooriederblok;
éénvoor iedersubblok. Iederedraaitafelbevat 4potten,
4 objecten.De8objectenmoetenvolgensdeeffectenvande
basismatrix (kmgn)worden ingedeeld intweesubblokken.In
hetenesubblok komendeobjecten,waarvoorhetinteractieeffect '-1'is.Ditzijn:
KjMgjN-L, K 1 Mg 2 N 2 , K 2 Mg 1 N 2 , K 2 Mg 2 N 1 ;
inhetandere subblokkomendeobjecten,waarvoor hetinteractie-effect '+1' is.Ditzijn:
K 1 Mg 1 N 2 , K 1 Mg 2 N 1 , K 2 Mg 1 N 1 , K 2 Mg 2 N 2 .
Er zijn 4lotingenvan2nodig,omdesubblokkenterangschikkenbinnendeblokken;en8lotingenvan 4,omdegroepenvan
4objectenterangschikken binnendesubblokken:dedraaitafels.
c l . Menkan inbeideproevenongeveereenzelfdeo(x)verwachten.
Hetgaat inbeideproevenover 4pottenperdraaitafel;er
tredendusongeveerdezelfde niet-te-beheersen-omstandigheden
op.
Destandaardafwijking,diegeldt 'tussen'dedraaitafels van
opzetb.zalrelatief groot zijn,maardeschatting ervan
heeft slechts 3g.v.v. endie isdusnauwelijks bekend.Datis
geenbezwaar,omdatdeinteractieK,Mg,N tochniet interessant
is.
c.2.Erisgeengrootverschil,maar inopzetb.met 18g.v.v.moet
meninprincipeeenwatnauwkeuriger schatting S(x)verwachten
dan inopzeta.met 15g.v.v. Ookdeschatting S(x)zaldan
ietsnauwkeuriger zijn.
c.3.Inopzetb.Daarwordteenkleinereo(x)verwacht,omdater
meerpottenpergemiddelde zijn.Inopzeta.iso(x)=o(x)/V6
eninopzetb.iso{x)= a(x)/V8.
Volgensdebeantwoording vanc.2.zulleninopzetbdeschattingen :S(x)enS(x)wat nauwkeuriger zijn.Maardat isvoor
deteverwachten grootte-ordevandieschattingen nietvan
belang.
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Vraagstuk 5.6.6.
a.l.Deobjecten kunnenineentabelwordengerangschikt:
MJK-L

MJK2

M-^

M ^
M K
3 1

M2K2
M K
3 2

M2K3
M K
3 3

a.2.Defactorenvanonderzoek zijnMenK.
DefactorM heeftdevarianten Mj, M 2 enM3.
DefactorKheeftdevarianten Kj, K 2 enK 3 .
a.3.Blokkenproef 2Amet factorM insubblokkenenfactorKin
veldjes.
a.4.Niveau
Blokken
M
Rest
Subbl.
K
InteractieM,K
Rest
Totaal

1
3
2
6
12
2
4
18
36

b.l.Ja.Hetschema isverminkt:destructuurvandesubblokken in
blok IIIisverlorengegaan.
b.2. Ja,alshetschemaverminkt is,kanmendeanalyse nietmeer
correctuitvoeren.Deanalysevaneenblokkenproef 2Ain
4-voudisdanooknietmeermogelijk.

b.3.Dehulp van een statisticus

is hierbij

noodzakelijk.

Metdekennisvandetheorie,diebehandeld isinditboek
zijntweeanalysentebedenken.
Teneerste:Hetismogelijkomblok IIIgeheelte laten
vervalleneneenanalysetemakenvandedrie overgeblevan
blokken.Zo'nanalyse isuiteraard niet fout,maarmenlaat
onnodigveelgoedwerkverlorengaanomeengewonevergissing
teherstellen.
Tentweede:Menkanachteraf doenalsof deloting hoordebij
eenblokkenproef.Hetisnietechtonmogelijk,dateendergelijke lotingbijeenblokkenproef voorkomtendaarom kanmen
zo'nanalysemaken.
Opmerking: Beideoplossingen zijnechteronbevredigend.Een
statisticus kanineendergelijke situatieeenbetere analyse
maken,waarindeanalysevanhetoorspronkelijke schema
grotendeels bewaardblijft.Maardatvaltbuiten hetbestek
vanditboek.
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c l . Erverandertnietsaanhetoorspronkelijke schemaomdatde
foutbinnenéén subblokoptreedt.
c.2.Nee,alshet schemanogcorrect is,kanmendeanalyseook
correctuitvoeren.
c.3.Gewoondeanalysedieoorspronkelijk bedoeldis.
d.i.Ja.Hetschema isverminkt:destructuurvandeblokken IIIen
IVonderling endestructuurvandesubblokken indeblokken
IIIen IVzijnverlorengegaan.
d.2.Ja,alshetschemaverminkt is,kanmendeanalyse nietmeer
correctuitvoeren.Deanalysevaneenblokkenproef 2Ain
4-voudisdanooknietmeermogelijk.

d.3. De hulp van een statisticus

is hierbij

noodzakelijk.

Metdekennisvandetheorie,diebehandeld isinditboek
zijntweeanalysentebedenken.
Teneerste:Het ismogelijkomdeblokken IIIenIVgeheelte
latenvervalleneneenanalysetemakenvandetweeovergeblevenblokken.Zo'nanalyse isuiteraard niet fout,maarmen
laatwelveelvanhetgoedewerkverloren gaanomeen simpel
foutjeteherstellen.
Tentweede:Menkanachterafdoenalsof deloting hoordebij
eenvolledige loting.Het isooknunietechtonmogelijk,dat
eendergelijke lotingbijeenvolledige lotingvoorkomtenmen
kan zo'nanalysemaken.
Opmerking: Beideoplossingen zijnechteronbevredigend.Een
statisticus kanineendergelijke situatieeenbetereanalyse
maken,waarindeanalysevanhetoorspronkelijke schemanog
steeds grotendeels bewaardblijft.Maardatvaltbuitenhet
bestekvanditboek.
Vraagstuk 5.6.7.
a.l.Het iseenblokkenproef.
a.2.Niveau
Blokken
Objecten
Rest
Totaal

1
3
8
24
36

b.l.Hettweede.Alleveldjesverdelendoorbanentemaken,omdat
daarmee4-voudbehoudenblijft.Develdjeswordenwelerg
klein.Toch isdatbeterdanheteerstevoorstel,wantdaarbij
ontstaateenproef in2-voudendievoldoet zelfsnietmeer
aandeeenvoudige regelvoorhetaantalparallellen.
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b.2.Eenblokkenproef 2B.Iederblokwordthierbijoptweemanieren
insubblokkenverdeeld:horizontale subblokkenvoordeoorspronkelijke objectenenverticale subblokkenvoordetwee
N-giften.
b.3.Vier.Wantdeblokindelingwordtnietveranderd.
b.4. Iederoorspronkelijk veldjewordt intweenieuweveldjesverdeeldvan 3mbij7,5 m;denieuweproef bevatdus 72veldjes.
Deblokafmetingenveranderen niet;dieblijven 27mbij 15m.
Maarerwordennuoptweewijzen subblokkenonderscheiden.
Teneerste:indenieuweproefwordenperblokde horizontale
subblokkengevormd doordeveldjes (3mbij 15m)vande
oorspronkelijke proef.Deobjectenvande oorspronkelijke
proef blijvendaaringehandhaafd,indevolgordedie zereeds
hebben.Hetgeennietanderskanenooknietanders nodigis.
Tentweede:indenieuweproefwordenperbloktevensverticale subblokken (27mbij7,5m)aangebracht,waarindetwee
N-giftenwordenverloot.
c l . Hetoorspronkelijke schema;deblokkenproef.Alleendeveldjes
zijnnugehalveerd endaarmee zijndeveldje afmetingenende
blokafmetingenduidelijkminder goedgeworden.
c.2.Zieantwoord a.2.;hetisdezelfdeanalyse.
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