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Bijlagen n
Hierr volgt een aantal opmerkingen met betrekking tot bijlage I t/m IV. Hierin zijn aanvullendee statistische gegevens opgenomen. Het betreft beschrijvende statistische gegevens van het
gewichtt (gram) en de fragmentatie (cm) van de crematieresten per graftype en/of per geslachtsenn leeftijdsgroep. Dit zijn per graftype: het totale gewicht, het gewicht van de grote en kleine
fractiee en van de verschillende skeletdelen. De overige gegevens wat betreft het gewicht en de
fragmentatiee zijn het gemiddelde, het aantal graven/individuen, minimum en maximum waarde,
dee standaarddeviatie en de scheefheid van de verdeling (skewness).
Tenn aanzien van de diverse skeletdelen is het mogelijk dat niet in alle graven van een graftype
allee skeletcategorieën aanwezig waren zodat de minimum waarde 0 kan bedragen. Het betreft
hierr echter de gemiddelde gegevens per graftype.
Vanwegee de scheve verdeling van de waarden is in verband met de toetsing van het gemiddeldee een 3e machtsworteltransformatie van de gegevens van het gewicht en de fragmentatie
toegepast.. Met behulp van de F-toets zijn de gemiddelde waarden tussen de betreffende groepenn vergeleken. Meervoudige vergelijkingen zijn door middel van de Tukey test uitgevoerd om
subgroepenn te onderscheiden die significant (p=0.05) van elkaar verschillen.
Hett aantal graven per eeuw is voor Valkenburg, Moers en Krefeld getoetst met behulp van
eenn Chi-kwadraat test.
Dee bovengenoemde statistische procedures zijn uitgevoerd met de programma's SPSS en
SPASPAC.' '

Newelll 2000.
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