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Papildmateriāls: statistika 

Standartnovirzi mērījumu sērijai x (sx) aprēķina pēc šādas formulas:  

𝑠𝑥 =  
  𝑥𝑖 − 𝑥  2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 

kur sx – standartnovirze mērījumu sērijai x, n – mērījumu skaits, i – 

mērījuma kārtas numurs,  – i-tā mērījuma vērtība,  – sērijas 

mērījumu vidējā vērtība.  

 

Stjūdenta t-tests 

T-testa nulles hipotēze: divu grupu mērījumu sēriju vidējās vērtības neatšķiras. Šo hipotēzi apstiprina vai 

apgāž, t kritērija eksperimentālo (pamatojoties uz pētījuma rezultātiem aprēķināt) vērtību salīdzinot ar 

teorētisko t kritērija vērtību.  

Teorētiskās vērtības ir atkarīgas no brīvības pakāpju skaita (Bp). Brīvības pakāpju skaitu noteiktam 

salīdzinājumam nosaka šādi:  

Bp = n1 + n2,   kur n1 un n2 – mērījumu skaits pētījumā salīdzinātajās mērījumu sērijās.  

T-testa teorētiskās vērtības atkarībā no brīvības pakāpju skaita (divpusējais tests, 95% ticamības pakāpe): 

Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t kritērijs 12,71 4,303 3,182 2,776 2,571 2,447 2,365 2,306 2,262 2,228 

 

Bp 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

t kritērijs 2,201 2,179 2,160 2,145 2,131 2,120 2,110 2,101 2,093 2,086 

 

Bp 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

t kritērijs 2,080 2,074 2,069 2,064 2,060 2,056 2,052 2,048 2,045 2,042 

 

Bp 40 60 80 100 1000 z 

t kritērijs 2,021 2,000 1,990 1,984 1,962 1,960 

 

Ja t eksperimentālā > t teorētisko, tad nulles hipotēze nav patiesa un ir patiesa alternatīvā hipotēze. Šādā gadījumā 

starp pētāmām grupām pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības.  

 

Lai salīdzinātu divu mērījumu sēriju vidējos rādītājus, ir jāaprēķina vidējā dispersija jeb variance SD un 

eksperimentālā t vērtība. To var izdarīt, izmantojot šādas formulas:  
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kur SD – dispersija, s1 – standartnovirze pirmajā pētījuma grupā, n1 – 

mērījumu skaits pirmajā grupā, s2 – standartnovirze otrajā pētījuma 

grupā, n2 – mērījumu skaits otrajā grupā.  

 

𝑡eksperimentālā =
 𝑥1   − 𝑥2    

𝑆𝐷
 

 

kur  – mērījuma vidējā vērtība pirmajā grupā,  – mērījuma vidējā 

vērtība otrajā grupā, SD – dispersija.  

 


