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Samenvatting.
1. Van kraftcelstof werden veaellengte-metingen verricht, tevena van
de fracties ^ zeef 200, >zeef 60, >zeef 40 en ">zeef 18.
2. D© kraftcelstof werd gedurende 5Ó minuten in de Jokromolen gemalen,
waarna dezelfde lengtemetingen werden uitgevoerd.
3. Be lengtemetingen werden ook nog bepaald aan de hand van kraftcelstof,
dat 60 minuten in de laboratoriumhollander was gemalen, met 5 kg als
laatgewicht.
4. Se gewichtsanalytische samenstelling van de zeeffracties sub. 1, 2
©n 3 werd nagegaan; en de regressie van de gemiddelde vezellengte op
deze rendementen bepaald.
5. Er werden series van 6 proefvelletjes geschept van de ongefractionneerde
celötof sub. 1, 2 en 3; alsmede van de genoemde seeffracties.
6. Verder werd analoog gewerkt als aangegeven in het blauwe rapport 52 B.
I. Vezelmeting en vezelfractionnsring.
Ter onderscheiding van de analoge tabellen uit het blauwe
rapport 52 B, waarin de natronroggec0latoffen worden aangeduid raet
A, B en C wordt in dit rapport gesproken over de X, T en Z celstoffen,
waaraan men de volgende interpretatie moet toekennem
» i; •
X » ongemalen
Y => 50* gemalen in de Jokromolen en
<
Z •60' gemalen in de laboratoriumhollander met 5 kg belasting»
1
2
3
4
5

o oragefractionneerde celstof
= fractie > zeef 200
» fractie > zeef 60
» fractie )zeef 40
» fractie >zeef 38

Be a-celstof.
Een opmerking die voor dit gehele onderzoek van de kraftcelstoffen
geldt is» de verkregen cijfers van de vezellengte-raetingen zijn niet
zo nauwkeurig als de corresponderende cijfers van de natronroggecelstoffen. Bit mag enigszins vreemd klinken, daar ook hier ongeveer 1600
elementen van iedere celstof met dezelfde nauwgezetheid werden gemeten
als bij roggecelstof het geval was. Hier is echter de "range" veel
groter5 de 1600 elementen moeten (in het ideal? geval) normaal verdeeld
worden over de lengteklassen 0.1 mm. tot ongeveer 5#1 mm} bij rogge
was de range 0.1 mm
3.9 mm. Het gevolg hiervan is, dat de betrokken
curves breder en platter worden, hetgeen een grotere standaardfout
met zich brengt.
Niettemin komen uit het verzamelde cijfermateriaal feiten
naar voren, die ver buiten het bereik van de mindere nauwkeurigheid
vallen,.feiten dus, die een réé'ele basis bezitten.
Be cijfers uit tabel III geven een overzicht van de vijf X-celstof
fen, welke cijfers in grafiek I X in beeld gebracht zijn. Wat betreft
de lengteverdeling kan men tussen de eerste vier celstoffen, dus tot en
met de fractie ^zeef 40, nauwelijks een retfel verschil aanwijzen,
behalve in de lagere lengteklassen, waar X 3
X 4 (natuurlijk) een
lager lengtepercentage geven dan X 1 en X 2. Echter In de 1,1 ram
klasse is van een verschil geen sprake meer.
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De verdeling is daag
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Xj
5.2
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Bat de verschillen tussen Xj, Xg, X^ ea X^ niet bijster groot eija
is niet 20 verwonderlijk, immers de gewichtsprocent.en van deze
fracties bedragen resp.s,100, 97.0? 92.0 ©n 83*9# hetgeen in d©
tabel II vermeld wordt. Hiertegenover vormt Xe wel een op zich
zelf staande celetof met een geheel andere leagtaverdeliagj zo
is het lengteperoentage van de 1.1 mm groep bier 1.7» Tot de 2.1
mm klasse besit Xe steeds lager© lengtapercentages dan d# eerste
vier. De 2,1 ma klasse is in alle vijf celstoffen praktisch even
sterk vertegenwoordigd» al.
^1
^2
^3
^4
^5
7.9
8.3
9.0
9.8
8.9
Van deao klasse af tot de 3.7 mm klasse heeft X5 hoger# lengtepercentages dan de rest van de X-fraoties. Dit krant ook duidelijk
uit ia de grafiek 1-X. Relatief kan men zeggent "Hetgeen X 5 beneden
de 2.1 ram klasse verloren heeft (t.o.v. X 1, X3, X 3 ea X.) aan
lengtepsrcentages, heeft er in de klassen 2.3 tot, ea met J.5 '
bijgekregen".
De I-celstoffen worden in tabel IV en grafiek I Y weergegeven*
Hier zijn onderling meer verschillen te ontdekken dan bij de X-reeks
het geval was. Een overeenkomst met de X-reeks is, dat Y 1 vrijwel
dezelfde lengtefrequentie toont als Y 2. Daarentegen treedt bij I 3
een duidelijke differentiatie op ia de lengteklasse van 0.3 mm«
Dose klasse ontbreekt namelijk geheel (bij Y 4 ea T 5 ook). Tot
en met de 0.9 tam klassa heeft I 3 lagere percentages daa Y 1 en Y 2.
De 1.1 mm klasse is ia de eerste drie celatoffen vrijwel even sterk
vertegenwoordigdj, om bij Y 4 an vooral bij Y 5 sterk te worden ge
reduceerd!
Yj
Tg
Y3
Ycj
1.1 ma 7.3

8.0

8.2

6.6

1.2

De "middenklassen"» van 1.7 ram tot 2.9 kb» geven bij
Y-» ea Ya met elkaar in overeenstemming zijnde cijfers, alhoewel
Y/ uit ae aard der zaak een hogere maximumwaarde bereikt dan Y,s
al. 10.2 tegenover 9,1, beide ia de klasse 2.1 ram. lia de 2.9 naa
klasse is er van eea verschil tussen Yj-Y^ weinig meer over, hetgeen
zeker niet gezegd kan worden van Yc, welke celetof nog duidelijker
dan Xe, weer eea aparte klasse vormt. Bij Ye treedt een onregelmatig
heid ln de frequentiecurve op, nl. bij de klasse 2.7 mm. V/aar
het leagtepereentage van de 2*5 mm klasse 11.3 ®a van de 2.Q mm
klasse 11.4 bedraagt, is dit percentage van de 2.7 ram klasse 10.4.
Dit verschijnsel kan zonder enig bezwaar door "error" worden ver
klaard, eea redea waarom de curve (& prima vista) "genormaliseerd"
getekend is. De waargenomen punten zijn echter wel aangegeven.
We zien, dat de Y^curve, vanaf het begin tot het eind (uitgezonderd
de klassen 4*5
— 4.9 mm) geheel buiten de rest is gelegen, wel
eea bewijs dus, dat er hier een ingrijpende verandering heeft plaats
gevonden.
Over de Z-celstoffea kunnen we kort aija, daar hetgeen er
over de Y—reeks is gezegd, praktisch onveranderd ook voor de 2reeks geldt. De "error" ia Y 5 vinden we niet bij Z 5. Het maximum
van de 2
valt ia de 2.5 mm klasse, dat vaa Y 5 ia de
2.9 »mi klasse, hoewel dit niet met zekerheid is te zeggen, ia verband
met de abnormale waarde voor de 2.7 klasse vaa Y 5* Verder kunnen
we van de Z—reeks zeggen, dat Z 1 overeenkomt met Z 2 ea 2 3 set Z 4.
Weer vormt de Z 5 klasse, qua vezellengte, de elite.
Na deze bespreking, van de X—, Y— en Z—reeksea gaan w© ze
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onderling eens vergelijken, d.w.z. we stallen X 1, ï 1 en £ 1 kaast
elkaarj daarm X 2, ï 2, en Z 2, enza 7oor dit doel dienen de grafieken

nr-vm.

D© grafiek 17 toont duidelijk, dat T 1 links van X 1 en Z 1 ligt en
dat 2 1, hoewel minder duidelijk^ weer links ?an X 1 komt. Hieruit
valt te oonoluderen, dat Y 1 meer verkort is dan Z lf due de Jokroraaliag is intensiever verlopen dan de holl&Mermaling. Dit komt ook
vezels ^1.4 mm

Geia. v^zel- lengt® % van
gem.
leagte
totaal
lengte
X, ongemalen
?1 50' Jokro
Zi 60' Hollan
der

1.68
1.36
1.3S

77.3
66.6
72.5

2.38
2.18
2.32

gewichteprccenten
fracties
100
100
100

Deze cijfers geven ook aan, dat Y 1 meer verkort is dan Z 1, vooral in de
vezels ^1.4 mm. Dit varschijnsel, langere veaelafmeer verkort dan de
kleinere, sija we ook bij de aatroncelstoffen B en C tegen'gekomen.
Se maxima van grafiek 17 liggen wel op dezelfde hoogte, nl. alle
tussen de 8en 9$> hetgeen eveneens in grafiek 7 het geval is. Bes©
grafiek, die dus de 2-celstoffea in beeld brengt vertoond veel gelijkenis
met de 1-eelstoffen. Minder fraai is echter hat verloop van Y 2, die
nogal van de normie foutenwet afwijkt. Ondanks deze afwijking mogen
we toch wel heggen, dat zijn "gemiddelde" baan links van da X 2 en de
Z 2—baan gelegen is.
Bij de fracties ^60 (grafiek 71) komt er enige verandering, nl. de
maxim versohuiven ongeveer 1$ naar boven, zodat deze tussen de 9$>
en 10$> vallen. Bovendien vermindert de "range" met twee lengteklassen,
door het uitvallen van de 0.1 mm en de 0.3 mm klasse. Overigens blijft
het gesegde van kracht, hoewel Z 3 niet meer dxiidalijk links van X 3
loopt. De grafiek 711 (de oelstoffen ^seef 40) heeft de maxime tussen
9»5 ©° 10.2#» Merkwaardig is, dat bij de lagere lengteklassen Z 4 rechts
van X 4 varloopt, welk feit zo zonder meer niet te verklaren is.
Tenslotte vinden we in grafiek 7III de grove fracties weergegeven. Deze
5-celstoffen tonen weinig verschil, gemalen of ongemalen. De fraotionnering
over zeef 18 is blijkbaar zo intensief, dat de door het malen verkorte
elementen, Jovantitatief worden uitgezeefd, zodat we dus êên celstof ver
krijgen, die dezelfde vezellengteverdeling heeft. Sen verschil in eigen
schappen, te vinden bij de papiertechnische proeven, tussen X 5» Y 5 ®n
Z 5 is dus niet toe te schrijven aan verschillen in d@ vezellengte, maar
moet andere oorzaken hebben, b.v. verschil in fibrillisatie.
7erder is in grafiek III een algemeen overzicht gegeven van hetgeen
er gebeurt bij het fractionnerez, geheel analoog als bij natronroggecelstof
is geschied.
Deze grafieken geven óns een indruk, hoe de lengteverdeling der
vezels zich bij de verschillende bewerkingen gedraagt. Grafiek III X
heeft betrekking op de ongemalen kraftvezels. We kunnen zien, dat de klasse
van 0.1 mm ontbreekt. De 0.3 mm klasse, alsmede een groot deel van de 0.5 ram
klasse wordt verwijderd door zeef 60.
Fractionneren over zeef 4O heeft het gevolg, dat öe 0.5 mm klasse quantitatief
de 0.7 mm klasse grotendeels uit de oorspronkelijke celstof verdwijnt.
Zeef 18 verwijdert de vezels tot en met de 1.3 mm klasse praktisch helemaal,
bovendien nog een belangrijk gedeelte van de 1.5—1»9 mm klassen.
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fJlt de tekeningen van grafiek III Y en III Z kunnen we afleiden»
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60
' 40
18

0.1 mm klasse verdwijnt
0.3 ram en 0,5 mm klasse verdwijnt; de 0.7 ara klasse gedeeltelij
0.7 mm klasse grotendeels uitgezeefd
tot en met de 1.5 mm klaas© alles verwijderd; 1.7 mm - 2.1
mm grotendeels; 2.3 tm - 2.7 ma gedeeltelijk

200

0.1 mm klasse uitgesorteerd; 0.3 om klasse, gedeeltelijk.
M
M
0.5 "
"
J 0.7 "
*
H
M
0.7
grotendeels weg; 0.9 a® klasse gedeeltelijk,
tot en met 1*5 om klasse v/eg; 1.7 hm - 2.3 rara grotendeels;
2.5 rara - 3.3 P gedeeltelijk.

60
40
18

Se summering van de tabellen en grafieken is geschied in overeenstemming,
met die van de natronroggebelstofj daar hier alleen vezels ter sprake
komen, zijn de 1 tabellen vervallen (van natronroggecelstof) en begint
de tabelraunmering met II.
Bekijken we de eerste en laatste kolom van tabel II» dan
springt direct in het oog, dat de gemiddelde regellengte toeneemt en het
fractionneerrendèra&nt afneemt* He vraag komt naar voren of er een verband
bestaat tussen beide genoemde grootheden en zo ja, welk verband. Ideaal
zou natuurlijk een rechtlijnige betrekking zijn. In dat geval zouden
we gelfs met 100$ zekerheid de gemiddelde vezellengte uit het fractionneer—
rendement kannen vinden, hetgeen een enorme tijdsbesparing zou betekenen,
daar het meetproces nogal langdurig is. Het loont dus de moeite» de
wiskundige statistiek te hulp te roepen, om na te gaan, in hoeverre
©en rechtlijnig verband verantwoord is. Ons doel is dus, de gemiddelde
vezellengte te voorspellen uit het fractionneerrendement; (met een
zekere, liefst niet te grote fout). We noemen daarom de gem. vezellengte
onze afhankelijk veranderlijke en het fractionneerrend. onze onafhankelijk
variabele. Het is de gewoonte, de afhankelijk veranderlijke y te noemen en
de onafhankelijk veranderlijke x.
We gaan nu onze x- en y- waarden in een carthesisch coördinatenstelsel
uitzetten. Als modulus voor X-es kiezen we 1/10, voor de Y-as 5«
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FRfcCT. RENOeMtHT IN %

Bovenstaande figuur heet een "zwerfd£agrara"» Ons onderzoek vereist
dus een rechte lijn te tekenen (als bet geoorloofd is) door de aangegeven,
punten. Deze lijn wordt getekend m.b.v. de methode van de kleinste
kwadraten, die, statistisch gezien, de beste lijn geeft. Deze lijn wordt
z6 getrokken, dat de som van de kwadraten van de verticale afwijkingen
van de waargenomen y*s van deze lijn een minimum is.
-We—
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«e kunnen "de beste rechte" natuurlijk ook wel op andere
criteria baseren, ^.v. door die lijn te kiezen, waarvoor de
gemiddelde afwijking (i.:oaiti^f genomen) van alle puatea van die
lijn @an minimum isj het aantal criteria is onbegrensd» 3e reden,
dat we de methode van de kleinste kwadraten kiezen ia, dat dese
methode de kleinets fout-variantie, (es ook dus de kleinste standaard
fout) geeft in het voorspellen van de ene eigenschap uit een bekend
aangenomen andere.
De op deze wijze getrokken rechte wordt de rerresaie—lijn genoemd, en
we spreken hier van de regressie van y óp i, dus van vezellengte op
fractionneerendement.
hebben duet
vezellengte e y
fractiruineerrend eraent » x
ONCE MM-EM
VJMRhEMlri^EN

at
y

50' jOK.RO

bO' HOLLENDE.«

100 97.0 >ji.o 8ia tl.y 100 89.7 8JLfe 7U1 Z3.9 100 eoi. 8A.S 78.5" 20/
l.4>8 IbS I8fe i.9b 2.36 l.3fe L33 1.72 1.81 m 1.38 1.57 I.8Ï l.Ok 2.5

I. Der&keu ae Kjaaars^tsom van Liet fractionneerrendemont om het gemiddelde.
Aantal waarnamifts^n » 15
SomZ
-1178.3
x
- 7Ö-55
2
2
2
"Suwe"kwadraatsom
= ICO- + 97.0 + 92.0
+ 20.1
= 101518.83
Correctie t.g.v.
u
2
a 7g»3 .92559.39
middelen
15
Kwadraatsom om het
o £(x - x)2
gemiddelde
o IOI5I8.83 - 92559.39
O 8959.44
li» Bereken de kivadraatsom van de g^m. veneilengte om het gemiddelde»
Som y
y

Ruwe kwadraatsom

Correctie
Kwadra&tBom

27.59
1.84
» 1.68^ + 1.68 +
52.7635
=
- 50.^47?
If
<= £(y - JT
- ^?.763s - 50.7472
» 2.OI63

+ 2.54'

XII. Bereken de produotsorn van vezellengte en fraetionneorrendpment om
hun refp. t~cniJdelden.
::iervoor

bruiken «e de formule»
£(x-Hj(y-y) =£xy - n.Iy = £xy -

g xy "/ordt de ''ruwe" prod?tetsom genoemd
liÜil! ae :<aniddolie«

n
heet de correctie

-Hier-

Hier ia dusi
Buir» productson

nn * *&2
*15^15
- 100 * 1.68 + 97.0 X 1.68 •
+ 20.1 X 2.54
- 2049,844
Correctiefactor • 1178.^ x 27.59 .2167,286

Productsoo am
het gemiddelde • 2049*844 — 2167.286
» - II7.442
IV. Bereken de regreasieoogfficient van y op x
BegreaaiecoèYficient b
*
. - m.<4a « _ 0.0131
*(*-*)
8959.44
V. Bereken de regressievergelijkiag van y op X »
Lit ia»

y « y + b (x-àt)
y.1.84 - 0.0131 (x-78.55)
- - O.OI3I x 4 2.869

71. Bereken de kwadraatsom t.g.v. de regressie.
Dit ia» b2 g (x-x)2 -

}2

- 1.5399
VII. Construeer

de variantieanalyse tabel.
Variantieanalyse ran de regressie.

variatiebron

to
(l)

(«)

kwadraatsom vri jheidsgrader variantie

t.g.v. regressie
OD de regressie
Totaal

1.53990.4764
2.0163

1
13
14

1.5399
0.0366

*(2) - (3) - (1)
VIII.Bepaalde aignlfleantie van de regressie.
Bereken de verhouding»

r

variantie t.g.v. regressie
variantie on de regressie
• 42.07

Ku zijn de 5?»
l>j v/aarden van
voor 1 en 13 vrijheidsgraden
reap. 4.67 •» 9.07.
Onse regressie is dus hoogst significant.
Dese oonelusie dwingt one natuurlijk, de analyse voort te setten en na
te gaan, «elke fout wo maken, als we de geau veeellengte uit het fraotion—
neerrendement gaan voorspellen. Be berekende regressie is aan fouten
onderhevig, daar hij bepaald is uit een beperkt aantal gegevens van een
oneindig universum. Nu zal de grootte van deze fouten afhangen van»
a) het aantal waarnemingen en
b) de variantio can de regressie, en wel neemt de precisie toe, als
het aantal waarnemingen toeneemt en ook, wanneer de variantie om de
regressie afneemt. Be variantie oih de regressie is een maat voor de
fout-variantie van een of andere waarneming in verband met de regresais.
Bese variantie om do regressie duiden we aan met s^. Bit wil dos niets
anders zeggen, dan dat de v/aargenoraen punten-om de re^sasielijn verdeeld
~«ijn-

aijn met era varianti© vaa s (of met ©en standaardafwijking vaa
a), Ku kan de onzekerheid in de positie van de regreesielijn ealf
ootf-, worden aangegeven door een rsrîantie. Balde constanten' in de
regreasisvergelijking sijn aan foutes onderworpen (j * a * tos),
dus af sowel b. Het sol duidelijk sijn» dat een fout in d© constante
a sanlaiding geeft tot een constante fout voor alk punt op de lijn»
immers een vegend ©ring in a doet de lijn op ç a neer b©wegen, sonder
dat sija rlchtiag verandert. Een fout in de constant© b echtergeeft
aanleiding tot eeâ fout, die mil is in het i»unt (s, y), naar tasneemt
naarmate 2 var-der van £ afwijkt (b ie irnmers de "riehtiagaeoëffielent
van de regraseielija). Hu wordt de standaardfout ia de rëgressiecofe'ffîoiest b gegeven doors
s
SJ S C*-5c)'
Bij eossbiaatie van beid© foutenbronnen, rordt de fout vàn sea of
aader pant Y op d© regressielija (det correspondeert met een
gegeven waarde 2 vaa s) weergegeven door®
5 ^(b)~

VY _

s»f

± + -ÛL4ÏI
n
S(x- x) J

z
(X - K )
correspondeert met de fout in a ea
—
ß
met de fout ia b,
i(.x-x)
D© aldus algesaeea besproken gedachtengang gaan ?/e nu toepassen op
oase re^ressiolijn» Een punt op de regresaielijn vertegenwoordigt
de meest waarschijnlijke v^aarde vaa y, echter kan de werkelijke
waarde hiervan afwijken ea wel tot een Jjedrag van de variantie om
de regressie, due e • Hu werken ? ea s oaafhankelijk vaa elkaar
©a de resulterende variaatie is de som van beide, duaj
*

1
—

S?{n+Z^l+S2

=*

&l|04)+fe£]

In ons geval hebben•we dus*
n
z Oc -

15
= S5S%kk
=

X — 78,SS
S=Vo.Ol66 = 0.1913

Vullsa we de&e «aarden ia bovenstaande vergelijking
ia, dan krijgen vre voor de standaardfout van de voorspelling vaa
y uit x»

-Deze-
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Deze etandaardfout ia gebaseerd op 13 vrijheidsgraden, waarvoor
de Sp waard© van t « 2,16. De hiermee overeenkomende grenzen ran
de fout zijn dus 2.16 x (1). Voor een speciale waarde van de ge—
wiehtsanalytische samenstelling, zeg 68.55# rinden we uit de re»
gressievergelijking de voorspelde waarde ran de gem. vezellengte»
Deze vezellengte wordtî y » - 0.0131 x 68.55 * 2.869 » 1.971*
D© standaardfout van deze gem. vezellengte krijg®» we, door X » 68.55
in d© formule (l) te substitueren. Dit geefts 0.199*
Se grenzen van de fout, bij een P waarde van 5^» zij** dus*
+ 2.16 x 0,199 - t 0*43
Deze grenzen zijn in grafiek II aangegeven door een ......lijn.
Uit deze figuur zien wet dat de variatie's om de regressie re§©l
zijn, afgezien van een paar proeffouton, die buiten de grenzen
vallen. Dit aantal is echter gering. Zouden we de gehele proef
(dus de vesellengtemstingen en de fractionneringen) êên of meermalen
herhalen, dan zouden w& geen grotere nauwkeurigheid verkrijgen t.a.v.
voorapellingsdoeleinden. Bs In deze proef gemaakte proeffouten zouden
echter wel geelimiaeerd kunnen worden.
Volledigheidshalve sullen we van onze proef ook nog de oorrelatie tussen
gem. vezellengte enfractlonneerx'eEdemapt nagaan.
'
In de tabel van de "variantieanalys© van de regressie" wordt de kwadraatsom van de regressie berekend uit
(xS) , Hoe groter deze waarde
is t.o.v» de totale kwadraatsom, des te nauwer is het verband tuBSen
de variabelen. In het extreme geval, dat de kwadraataom t.g.v. de
regressie gelijk is aan de totale kwadraatsom, is dus de kwadraatsom
om de regressie = 0. P.w.z. alle punten vallen op een rechte lijn»
hetgeen dus een perfect verband aantoont. In het andere extreme geval,
wanneer dé kwadraatsom t.g.v. de regressie nul ia, dan bestaat er geen
lineair verband tussen de beide variabelen. (Er kan natuurlijk wel
een ingewikkeld verband bestaan). Be re/*resaielijn zou dan evenwijdig
de X-as lopen, door het gemiddelde van y. Zoals is gezegd, gaat het
d«B om de Terhoudiugt
t.g.v. rem-eaaie
,,
totale kwaarsatsom
*'
Is (2) »1, dan is er een perfect lineair verband tussen belde variabelen es
(2) a 0
" n geen
"
"
"
"
»,
Deze verhouding is daarom een maat voor de correlatie, d.w.2. een maat voor
het algemene verband (mits lineair) tussen beide variabelen. Le wortel
uit deze verhouding wordt de eorrelatiegëfficient genoemd { « r), dus
r2 - *>2 £ fe-*)2
fc(y-y)*
was b m ^
£(«)*

, zodat dus ome r wordts r «,^
,
\/(2(^)2 (y-y)2}

Eu hebben w®s ^
»117.442
-è(s-x)2
a 8959.44
n,?«445
£(y-y)
- 2.0163» dus r » V8959.44 * 2.0163

0

«o»87

-9-

De significantie van de correlatiecoifficient is .geheel »elijk aan
die van de regressiecoëfVicient en kan pp dezelfde wi.jze -vorden bepaald.
(Dus m.b.v. variantieanaljse). Er bestaat echter ook een aparte tabel
voor het bepalen van de significantie van de correlatiecoëfficient.
Beide methoden aijn mathematisch identiek. IVij hebben 13 vrijheidsgraden
en de
l£ punten van r aijn hiervoor reap. O.514 en O.64I3
het 0.1 f? punt is O.76O.
Onze correlatiecoëfficient heeft de waarde -O.874» ie dus nog groter
dan het 0.1^ punt, dus zéér zêêr significant. (Het - teken doet er niet
toe, dit komt alleen door de richting van de regreasielijn )•
Deze uitkomst was trouwens, na de regressie-analyse, à priori te ver
wachten.
GRONINGEN, Januari 1953.
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