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4.6.2 Nekaj pravil pri računanju varianc in kovarianc s pogojem 106

4.7 Predpostavke in restrikcije 107

4.8 Vaje 108

5 ŠTEVILO PARAMETROV, STOPINJE PROSTOSTI, RED IN RANG SISTEMA
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6.6 Izločitev podvojenih vplivov 139

6.7 Napišemo osnovni in možni model 140
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8.5 Izračun vsote kvadratov za ostanek pri modelu 8.29 188

8.6 Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.29 188

8.7 Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.29 189

8.8 Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.36 190

8.9 Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.36 tip - I 190

8.10 Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.40 tip - I 191

8.11 Zmanjšanje vsote kvadratov v modelu s tremi vplivi 192

8.12 Zmanjšanje vsote kvadratov v modelu z dvema vplivoma in interakcijo 192

8.13 Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.36 tip - II 193

8.14 Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.45 tip - II 193

8.15 Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.36 tip - III 194

8.16 Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.45 tip - III 194

9



Osnove biometrije

10



Osnove biometrije

Slike

1.1 Zasuti s podatki 16

1.2 Množica hroščev 16
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Poglavje 1

UVOD

1.1 Biometrija kot veda

Biometrija je veda, ki nas uči obdelavo podatkov v bioloških vedah, kamor sodi tudi živinoreja. Pri
obdelavi se poslužuje zakonitosti, ki jih razvijata matematična statistika in statistika. Pri biometriji bomo
spoznavali zakonitosti samo ob delu, dokazom bomo vsaj na tej stopnji v večini primerov verjeli. Priučili
se bomo le nekaj pravil, da bomo snov bolje razumeli. Sorodna veda je ekonometrija, ki jo gojijo
ekonomisti.

Pri študiju želimo spoznati zakonitosti biometrije ob delu, le redko se bomo posluževali izpeljav in do-
kazov. Želimo vas spoznati z orodji za urejanje in analizo podatkov. Mednje sodijo različne elektronske
preglednice in statistični paketi. Poseben poudarek pa bomo dali interpretaciji rezultatov in prikazovanju
podatkov tako v preglednicah (tabelah) ali na slikah (grafikonih). Za dobro interpretacijo rezultatov je
sicer potrebno znanje, ki si ga boste pridobili kasneje pri strokovnih predmetih. Ker vas bomo v nada-
ljevanju študija zasuli s številnimi preglednicami in slikami, je pomembno, da se jih naučimo brati in
tudi presojati prikazane rezultate. Tako se bomo naučili nekaj trikov, ki bi vam koristili pri pridobivanju
znanja.

Pri biometriji se bomo srečali z novimi izrazi. Med podatki bomo v prvi vrsti našli lastnosti oz. opa-
zovanja, v statističnem jeziku jih imenujemo tudi odvisne spremenljivke. Lastnosti ali opazovanja so
značilnosti osebkov (živali, rastlin), lahko pa tudi predmetov (izdelki) ali snovi. Pri tem morda mislimo
na starost, maso, višino, površino, količino ali celo izgled. Pri snoveh (krma, zdravila ...) bomo spremljali
učinke. V tem primeru nam bo učinek oziroma odziv predstavljal lastnost, ki jo želimo proučiti.

Odvisne spremenljivke so odvisne od velikega števila vplivov - neodvisnih spremenljivk oz. pojasnjevalnih

spremenljivk. Ti vplivi so lahko zabeleženi (znani) ali pa smo jih pri spremljanju podatkov spregledali
(so npr. neznani). Lahko so veliki (pomembni, značilni) ali majhni (nepomembni, zanemarljivi, niso

značilni). Kasneje jih bomo delili še drugače, a za zdaj to zadostuje. Osnovna naloga biometrije je, da iz
množice podatkov izlušči zakonitosti pri proučevanem pojavu in pretehta njihov pomen.

Biometrija torej temelji na opazovanjih - na meritvah ali subjektivnih ocenah. Ponuja nam metode,
s katerimi pojave opišemo. Lahko proučimo velikost (nivo) vpliva, ugotovimo zanesljivost pridobljene
informacije ter preverimo odnose (povezave) med spremenljivkami. Praviloma želimo ugotovljene zako-
nitosti posplošiti "za vsakdanjo rabo". To pomeni, da zakonitosti, ki smo jih dobili na reprezentativnem
vzorcu, uporabimo (posplošimo) na celotno populacijo.

1.1.1 Raziskave in razvojno delo

Postopke, s katerimi pridemo do teh zakonitosti, proglašamo za raziskovalno in razvojno delo. Precej
naših študentov razmišlja, da so prišli na študij, da bi znali dobro oskrbovati živali. Vse te pravzaprav
beseda raziskovanje ali razvoj sprva prestraši. Pa vendar so prav raziskave in razvojna dela nujna za
napredek. So predpogoj za uspešnejšo prirejo.

Vzemimo primer pri obnovi ali gradnji hleva! Kako naj slepo zaupamo prodajalcem hlevske opreme,
da prodajajo samo kakovostno opremo? Prodajalec, da bo povšeči lastniku prodajalne in ne bo izgubil
službe, bo hvalil opremo, ki jo ponuja. Kako pa pridemo do resnice? Kupimo opremo, opremimo hlev,
počakamo nekaj mesecev - in vidimo rezultat! Če je poskus uspel, se je investicija izplačala. Če pa
imamo v novih pogojih slabe rezultate, pa smo si nakopali težave za kar nekaj let. Kateri rejec pa ima na
kupu denar in si lahko po neuspelem poskusu na hitro ponovno prenovi hlev? Bo tokrat obnova uspešna?
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Po svetu imajo preizkusne hleve za preizkus opreme. Tako je tudi v bljižnih državah, kot npr. Avstriji,
Nemčiji. Izdelovalci kakovostne opreme z veseljem dajo opremo v preizkus, da se lahko pohvalijo s
prednostmi in prepoznajo napake.

Primere, kjer so poizkusi in obdelava podatkov potrebni, bi lahko dolgo časa naštevali. Dobro jih boste
spoznali v nadaljevanju študija. Za naše primere bomo uporabili primere iz živinoreje, ki vam naj bi bili
razumljivi. Nekaj primerov pa bo takih, pri katerih se lahko dokaj enostavno prikopljemo do osnovnih
informacij, ki jih potrebujemo za razumevanje. Vseeno vam predlagamo, da spremljate tudi strokovno
literaturo. Prav vam bo prišlo pri biometriji, še bolj pomembno pa je, da si zgradite nekakšno osnovno
strokovno znanje. To je pomembno zlasti za tiste, ki ne prihajate iz kmečkega okolja. Morda si privoščite
celo aktivne počitnice na kmetiji.

Poiskuse bomo v živinoreji pogosto srečali, zato bo večina primerov povsem iz prakse. Na ta način
presojamo novo opremo, krmo, živali itd. Preverjamo že vpeljane in tradicionalne postopke, spremljamo
prenos novih tehnologij in genetskega materiala iz tujih okolij. Nekoliko bolj zvedavi se boste srečali tudi
z aplikativnimi in s temeljnimi znanstvenimi raziskavami. Naše znanje za znanstveno delo ne bo povsem
zadostovalo, ker bomo malo bolj praktični. V živinoreji pa primeri iz prakse niso vedno preprosti, a o
tem bomo spregovorili več kasneje.

Raziskovalna in razvojna dela so sestavljena iz naslednjih faz:

• študij literature ("ne odkrivajmo Amerike ponovno")

• načrtovanje preizkusa ("postavitev dobrih temeljev")

• izvedba preizkusa ("protipotresna gradnja")

• obdelava podatkov ("fina dela in oprema")

• presoja podatkov ("bodimo kritični do svojega dela in dela drugih").

Vrstni red opravil je sicer naveden v smiselnem zaporedju. Tako bi bilo zelo narobe, če bi načrt preizkusa
zastavili šele potem, ko je bil že opravljen. Ko se bomo pogovarjali o posameznih fazah, bomo ugotovili,
da je zelo veliko preizkusov pomanjkljivo načrtovanih. Praviloma pa preizkus ne poteka čisto po fazah.
Literaturo je potrebno ves čas spremljati, pa naj smo na začetku še tako izčrpno vse pregledali. Iskati
je potrebno še druge vire, npr. neobjavljene, podane na seminarjih ali delavnicah in osebna mnenja.
V zadnjem času je veliko informacij tudi na spletnih straneh posameznikov ali institucij. Pri tem viru
moramo paziti, ker se strani vsakodnevno spreminjajo. Poleg tega pa so neprečiščene: na svojo spletno
stran lahko posameznik napiše tudi nepreverjeno ali celo zavajajočo informacijo. Na spletu dobimo tudi
v revijah objavljene članke. Pri tem pazimo na pravilno navedbo, saj v prvi vrsti citiramo tiskani vir,
torej revijo. Spletni naslov lahko sicer dodamo. Pri uporabi takih informacij popolnoma odgovarjamo za
podano informacijo.

1.1.2 Iskanje informacij

Ker sodi živinoreja med biološke vede, se znanje hitro spreminja. Pričakujemo lahko, da bo znanje,
ki smo ga pridobili danes, čez pet let zastarelo. Da sledimo razvoju, moramo ves čas spremljati nova
spoznanja. Nove informacije dobimo na tri načine: z branjem literature, analizo podatkov in osebnimi
kontakti.

1.1.2.1 Literatura

Dobrodošel vir informacij boste lahko našli v literaturi. Iskanja po literaturnih virih se lahko dobro in
izčrpno naučite pri izbirnem predmetu informatika in dokumentacija v zootehniki. Tam obravnavano
snov bi lahko s pridom uporabili pri našem predmetu, še bolj pa vam bo koristila pri študiju, izdelavi
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seminarskih nalog in diplome. Vse učenje bi bilo popolnoma zastonj, če se ne boste teh virov posluževali
tudi kasneje, ko boste v službi.

Bogat vir informacij so tudi spletne strani. Z iskalniki pridemo do številnih informacij, ki pa so žal
praviloma nepreverjene. Pri uporabi moramo biti zato previdni in jih še dodatno presojati. Še posebej
moramo paziti pri informaciji, ki nam je sicer všeč, a je v nesoglasju z do sedaj pridobljenim znanjem.
Podatke lahko s pridom uporabimo tudi za podrobnejše iskanje ali pa jih preverimo na svojih podatkih.

1.1.2.2 Podatki

Pri biometriji bomo dodali še en koristen vir informacij: podatke. Podatkov imamo v živinoreji mnogo.
Pridobimo jih pri načrtovanih preizkusih, redni kontroli prireje ali simulacijah.

1. Načrtovanje in izvedba poskusov

(a) izvedemo na vzorcu

(b) rezultate uporabimo na celotno populacijo

2. Kontrola prireje

(a) kontrola mlečnosti pri govedu, drobnici ...

(b) preizkušnje na testnih postajah

(c) preizkusi v pogojih reje

(d) laboratorijski testi

(e) delovne sposobnosti in športni rezultati

(f) ocenjevanje zunanjosti ...

3. Simulacije

Podatke zberemo v skrbno načrtovanih preizkusih. Živali v proučevanem vzorcu populacije so izbrane in
razdeljene v skupine naključno. Proučujemo samo enega ali dva vpliva, le redko več. Ostale pogoje kon-
troliramo, držimo konstantne. Obdelava teh podatkov, če so skupine uravnotežene (v vsaki skupini ali
podskupini je enako število opazovanj), je enostavno. Na žalost pa je pri živalih težko doseči uravnoteže-
nost. Na razpolago ni dovolj živali, posamezna žival v poskusu zboli ali celo pogine in dobro načrtovan
poskus ter enostavna analiza propadeta. Tako nam ne preostane nič drugega kot uporaba metode, ki pri
obdelavi upošteva posebnosti v poizkusu.

Neizčrpen vir informacij nastane pri rednem spremljanju in kontroli prireje živali ter pri selekcijskem
delu. Pravzaprav smo s podatki dobesedno zasuti (slika 1.1). Tu pač ne moremo pričakovati uravnoteže-
nih podatkov. Še več. Podatki niso naključni vzorec iz populacije, pravzaprav so daleč od tega. Zlasti
pri vzreji plemenskih živali, na živalih v testnih postajah ali plemenskih živalih so meritve opravljene
na načrtno odbranih živalih, ki naj bi bile čim boljše od sovrstnikov. Živali v preizkusu so kandidati za
starše pri naslednji generaciji, plemenske živali pa starši že so. Odbiramo živali, ki se bodo v danem
okolju dobro (optimalno) počutile in dale kar najboljše rezultate. Tudi pri živalih, ki so že vključene v
proizvodnjo, ves čas preverjamo, če dosegajo "normo" - zadovoljive rezultate. Slabše živali sproti izlo-
čamo. Tako odbira kot izločevanje poskrbita, da pri proučevanju proizvodnih lastnosti vzorec ni nikoli
naključen.

Pogosto se v živinoreji uporabijo tudi simulirani podatki. Z njimi proučujemo, če o posameznem pojavu
dovolj vemo, izvedba poskusa pa bi bila lahko dolgotrajna, draga, kompleksna. Pri simulacijah lahko
pogoje dobro nadzorujemo in preverimo več različnih možnosti. Tako lahko uporabimo le najbolj obe-
tavne primere za potrditev s preizkusom. Simulirane podatke si pripravimo z računalnikom večkrat in
potem preverimo, če so ugotovitve iz prakse - preizkusov ali prireje - skladne s simulacijami. Simula-
cije pogosto uporabljajo ekonomisti, ko poskušajo predvideti bodoče trende. Tudi mi bomo uporabljali
za ponazoritev simulirane podatke, da bi bolj nazorno prikazali nekatere primere, za katere v živinoreji
nismo našli dobrih primerov. Pri tem vas bomo opozorili, ker bodo lahko rezultati nenavadni!
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Slika 1.1: Zasuti s podatki

1.1.2.3 Osebni kontakti

Tretji vir informacij pa so osebni kontakti. Dragocene so lahko informacije kolegov pri študiju, ker vam
lahko pomagajo pri razjasnitvi pojmov, pri katerih se vam je nekoliko zataknilo. Če so stvari še vedno
nejasne, se opogumite in povprašajte pedagoge. S svojimi vprašanji praviloma ne motite pouka! Celo
nekaj nagajivosti, če le ostane na dostojni ravni, popestri in stimulira aktivno delo. Pomagajte nam, da
uspemo vam in vašim manj pogumnim kolegom nejasnosti razložiti. Tole zgodbico smo spletli okrog
študija biometrije. Med osebne kontakte pa ne štejemo samo razgovore pri pouku biometrije, ampak tudi
razgovore z drugimi pedagogi, s strokovnjaki, kmeti, delavci itd.

1.2 Populacija in vzorci

V biometriji proučujemo populacije, množice. Ker so množice praviloma obsežne, raziskave opravljamo
na manjših vzorcih. Populacije so sicer lahko enovite, pogosto pa jih po dodatnih kriterijih razdelimo na
podmnožice. Poglejmo si najprej definicije in primere.

1.2.1 Množica

Množica (populacija) je skupek elementov (osebkov, živali, ..., tudi predmetov) s skupnimi lastnostmi.

"Skupne značilnosti" so lahko v tem trenutku še zelo različne. Lahko so lastnosti, ki opisujejo npr.
zunanje znake, lahko lastnosti prireje. Množica je lahko v različnih namene različno določena. Vsako
množico pa moramo opisati dovolj natančno, da ji lahko določimo elemente. Pripadajo ji vsi elementi,
ki izpolnjujejo kriterije za uvrstitev.

Slika 1.2: Množica hroščev

Besedo množica oz. populacija pogosto uporabimo, ko imamo v mislih veliko število enot (elemen-
tov) te množice. Množice pa so lahko zelo majhne, zlasti v manjših državah, kot je Slovenija. Tako
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imamo majhne populacije pri avtohtonih in tradicionalnih pasmah različnih vrst živali. V teh popula-
cijah imamo le nekaj plemenjakov (samcev, namenjenih za razplod) in nekaj deset ali sto samic. Pri
eksotičnih pasmah, ki jih vzrejamo le v ljubiteljske namene, je število živali v slovenskih populacijah
še veliko manjše, saj štejejo le nekaj živali. Pri matematiki pa smo se učili, da je lahko v množici le en
element ali pa imamo celo prazno množico. V živinoreji nas prazne množice praviloma ne zanimajo, a
moramo računati tudi na to, da se nam to lahko zgodi.

PRIMER 1: Primeri množic
a) Množico lahko predstavljajo vsi hrošči v Sloveniji (slika 1.2). Ker jih je veliko vrst, se lahko razisko-

valec osredotoči le na eno vrsto, npr. na koloradskega hrošča, majskega hrošča, pikapolonico ...
Ta vrsta postane v tem primeru proučevana množica.

b) V živinoreji nam lahko množico predstavljajo vse krave molznice v Sloveniji. Za prirejo mleka
uporabljamo tri pasme: črno-belo, lisasto in rjavo govedo (slika 1.3). Če imajo rejci v hlevu še
druge pasme ali križance, le-ti ne sodijo v omenjeno množice, četudi krave molzejo.

c) Veliko študij pa je usmerjenih proučevanje lastnosti le izbrane pasme. Tako se bodo v posebni razi-
skavi omejili le na množico molznic lisaste pasme v Sloveniji (levo na sliki 1.3).

d) V sosednji državi pričakujejo, da je kontrola mlečnosti “resno” opravljena v večjih čredah in so nas
zato prosili, naj proučujemo le črede z več kot osmimi kravami. Za opis populacije krav iz večjih
čred smo uporabili kot kriterij število krav. Ker je v raziskavi nismo z ničemer primerjali, je to
samostojna populacija.

e) Na farmi prašičev A so nas prosili, da naredimo analizo plodnosti za njihovo populacijo plemenskih
svinj. Naknadno so želeli posebno obdelavo še za populacijo uvoženih živali. Če je obdelava
ločena, sta to dve populaciji.

f) Na farmi B so nas prosili za ločene analize po pasmah. Tako so posamezne pasme, npr. slovenski
landras (11), slovenski veliki beli prašič (22), pietren (44) in slovenski mesni landras (55), pred-
stavljajo štiri ločene populacije.

g) Na Primorskem želijo stehtati populacijo plemenskih ovnov na njihovem področju. Ker pa so ugo-
tovili, da je dela za eno sezono preveč, so se najprej odločili samo za množico bovških ovnov.
Množica so bovški ovni.

h) Zanimal nas je pridelek krompirja na poskusnem polju. Proučevali smo velikost in obliko gomoljev,
krompir na polju pa je predstavljal enotno populacijo. Na polju smo uporabili iste agrotehnične
ukrepe in isto sorto. Tako pridelka nismo razdeljevali na podskupine.

Slika 1.3: Množica krav za prirejo mleka v Sloveniji
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1.2.2 Podmnožice

Podmnožice (subpopulacije) so del populacije, v katerem so si elementi nekoliko bolj podobni kot v
celotni populaciji.

Značilno za podmnožice je, da ji pripadajo vsi elementi, ki izpolnjujejo vse pogoje za populacijo -
množico - in še dodatne pogoje podmnožice. Elementi posameznih podmnožic so si bolj podobni kot
elementi med podmnožicami. Populacijo lahko na podmnožice razdelimo na več načinov, odvisno od
primera, ki bi ga radi proučili. Lahko imamo celo več dodatnih kriterijev.

PRIMER 2: Množice in podmnožice
a) Vsi hrošči (slika 1.4) so v tem primeru množica oz. populacija, ki jo lahko razdelimo v podmnožice

po izbranih kriterijih. Če je kriterij barva, dobimo tri podmnožice: zelene, črne in rjave hrošče.

b) V živinoreji nam lahko populacijo predstavljajo vse krave molznice v Sloveniji. Za prirejo mleka
uporabljamo tri pasme: črno-belo, lisasto in rjavo govedo (slika 1.3). Če imajo rejci v hlevu še
druge pasme ali križance, le-ti ne sodijo v omenjeno populacijo, četudi krave molzejo.

c) Ko proučujemo populacijo krav lisaste pasme, jih lahko razdelimo na podmnožice po regijah (Po-
murje, Podravje ...). V drugem poskusu bomo morda izbrali druge kriterije za razdelitev te po-
pulacije. Lahko jih bomo razdelili po čredah, spet drugič lahko po velikosti čred (številu krav v
čredi) ali načina molže. Kriteriji so povezani z namenom poskusa oz. študije.

d) V sosednji državi pričakujejo, da je kontrola mlečnosti “resno” opravljena v večjih čredah in so nas
zato prosili, naj proučujemo le črede z več kot osmimi kravami. Hoteli smo preveriti njihove sume,
zato smo v drugo skupino združili molznice iz manjših čred. Nastali sta dve podmnožici: krave iz
majhnih in velikih čred. V tej analizi torej molznice iz sosednje države predstavljajo populacijo,
dve oblikovani skupini pa sta podmnožici.

e) Populacijo plemenskih svinj na farmi A pogosto razdelimo na podmnožice po številu zaporednih
prasitev. Svinje so lahko prasile prvič, drugič, ..., devetič, v zadnjo skupino pa združimo vse
svinje, ki so prasile vsaj desetič. Ker je svinj z več kot desetimi zaporednimi prasitvami, smo jih
združili v isto podmnožico. Tako smo svinje razdelili v 10 podmnožic.
Lahko pa bi svinje razdelili po starosti v tri kategorije, in sicer mladice, prvesnice, svinje po 2.
zaporedni prasitvi. Tako bi dobili tri podmnožice iste populacije.

f) Na farmi B so nas prosili za primerjavo plodnosti svinj po pasmah. Tako svinje na farmi predstavljajo
množico, ki je razdeljena na podmnožice po pasmah. Tako npr. svinje pasem slovenski landras
(11), slovenski veliki beli prašič (22), pietren (44) in slovenski mesni landras (55) predstavljajo
podmnožice.

g) Ko proučujemo množico plemenskih ovnov v kontroliranih tropih na Primorskem, jih lahko razdelimo
v podmnožice po rejah. Tako bo vsak rejec imel svojo podmnožico ovnov. Te množice so lahko
majhne, saj imajo rejci majhne črede ovac ter tako potrebujejo le enega, dva ali tri ovne, zato morda
kaže črede in s tem ovne združiti po občinah.

h) Če pa smo poslali ocenjevati ovne naše študente po vaseh (krajevnih skupnostih), bo množica plemen-
skih ovnov na Primorskem razdeljena tako, da bo vsaka vas (ali krajevna skupnost) predstavljala
svojo podmnožico.

i) Opazovane množice niso samo živali. Opazujemo lahko tudi pridelek krompirja na poskusnih gredah.
Podmnožice so lahko narejene po gredah, na katerih smo uporabili različne količine gnojil, različna
zaščitna sredstva ali pa različne sorte, ki tako postanejo podmnožice.
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Slika 1.4: Podmnožice zelenih, črnih in rjavih hroščev

Kot vidimo iz primerov, lahko isti skupek elementov v eni raziskavi predstavlja množico in v drugi samo
podmnožico. Pri proučevanju posameznih vplivov praviloma element ne pripada dvema podmnožicama,
ampak ga razporedimo navadno v samo eno. Če nekaterih elementov ne znamo razvrstiti v podmnožico,
ker kriterijev za razvrščanje ne poznamo (niso zabeleženi), jih v biometriji izločimo iz populacije ali pa
stlačimo skupaj v eno podmnožico (skupino), ki jo lahko poimenujemo “ostalo” ali pa “neznano”.

PRIMER 3: Podmnožica - da ali ne?
a) Ko smo proučevali mlečnost okrog 1000 molznic črno-bele, lisaste in rjave pasme, so bile v čredi tudi

tri molznice neznanega genotipa in šest križank. Krave neznanega genotipa in križanke ne sodijo
v nobeno podmnožico treh pasem. Ker je krav neznanega genotipa malo, bi jih kazalo pri obdelavi
podatkov izločiti. O križankah ali kravah neznanega genotipa bi dobili zelo nezanesljive rezultate.
Če pa vseeno želimo popolno sliko, pa lahko križanke in živali neznanega genotipa združimo v
podmnožico “ostalo”.

b) Ko smo proučevali pogostnost bolezni pri molznicah črno-bele, lisaste in rjave pasme, je bilo v po-
pulaciji 1000 zdravih krav, tri molznice so imele presnovne motnje in šest mastitis. Tudi bolne
krave moramo zadržati v analizi, drugače bi dobili napačen rezultat, da so vse krave zdrave. V
analizi bomo lahko izračunali pogostnost bolezni, ne pa tudi vpliva posamezne bolezni na prirejo.
Pri obolelih živali ni dovolj opazovanj, da bi prirejo dobro ocenili, medtem ko je rezultat za zdrave
živali dobro ocenjen.

1.2.3 Elementi množice

Element je osnovna enota v množici, ki jo opazujemo.

Tako so elementi posamezne živali, rastline, stroji, človek itd., na katerih opravljamo meritve. Elementov
v množici je običajno mnogo ali celo neskončno mnogo. Množica (ali podmnožica) je lahko prazna, če
v njej ni niti enega elementa. Če množice nismo časovno omejili, smo vanjo zajeli npr. vse živali iz te
množice: živeče, izločene in še ne rojene.

PRIMER 4: Elementi množice
a) Množico lahko predstavljajo vsi hrošči v Sloveniji (slika 1.2). Elementi so posamezni hrošči.
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b) V živinoreji nam lahko množico predstavljajo vse krave molznice v Sloveniji. Za prirejo mleka
uporabljamo tri pasme: črno-belo, lisasto in rjavo govedo (slika 1.3). Elementi so posamezne
krave za prirejo mleka treh pasem.

c) V živinoreji nam lahko množico predstavljajo vse avtohtone pasme v Sloveniji, lahko pa se osredo-
točimo le na eno območje. Če se osredotočimo na Pomurje, bomo morda posamezne ovce pasme
istrska pramenka našli le pri enem ljubitelju. Skoraj prazna množica.

d) V sosednji državi pričakujejo, da je kontrola mlečnosti “resno” opravljena v večjih čredah in so nas
zato prosili, naj proučujemo le črede z več kot osmimi kravami. Za opis populacije krav iz večjih
čred smo uporabili kot kriterij število krav. Elementi so posamezne krave.

e) Na farmi prašičev A so nas prosili, da naredimo analizo plodnosti za njihovo populacijo plemenskih
svinj. Naknadno so želeli posebno obdelavo še za populacijo uvoženih živali. Če je obdelava
ločena, sta to dve populaciji. Elementi so plemenske svinje.

f) Na farmi B so nas prosili za ločene analize lastnosti rasti pri pitancih po pasmah. Tako so posamezne
pasme, npr. slovenski landras (11), slovenski veliki beli prašič (22), pietren (44) in slovenski mesni
landras (55), predstavljajo štiri ločene populacije. Elementi so posamezni rastoči prašiči (pitanci).

g) Na Primorskem želijo stehtati populacijo plemenskih ovnov na njihovem področju. Ker pa so ugo-
tovili, da je dela za eno sezono preveč, so se najprej odločili samo za množico bovških ovnov.
Množica so bovški ovni. Elementi so posamezni ovni.

h) Zanimal nas je pridelek krompirja na poskusnem polju. Proučevali smo velikost in obliko gomoljev,
krompir na polju pa je predstavljal enotno populacijo. Na polju smo uporabili iste agrotehnične
ukrepe in isto sorto. Tako pridelka nismo razdeljevali na podskupine. Merili smo gomolje, ele-
menti so lahko rastline krompirja.

1.2.4 Vzorec

Vzorec je izbor elementov iz množice ali podmnožice.

Ko hočemo pri teh kravah izvedeti več o proizvodnih lastnostih, ne moremo ali samo ne utegnemo
izmeriti vseh. Tako jih v preizkus vključimo le nekaj - to podskupino imenujemo vzorec.

PRIMER 5: Populacija, podmnožice in vzorci
a) Za prikaz smo uporabili množico hroščev (slika 1.2). Elementi v tej množici so posamezni hrošči.

Proučevali smo tri skupine hroščev in sicer smo jih določili z barvami. Dobili smo podmnožice
(slika 1.4) zelenih, črnih in rdečih hroščev. Ker pa je teh hroščev v naravi preveč, da bi zbrali
podatke o vseh, bomo iz vsake skupine vzeli le nekaj primerkov, ki bodo predstavljali vzorec pri
vsaki podmnožici. Na levi sliki 1.5 smo nakazali le vzorec zelenih hroščev, na desni sliki pa vzorec
sestavljajo primerki vseh treh podmnožic. V prem primeru bomo spoznali samo lastnosti zelenih
hroščev, ostali dve podmnožici pa bosta ostali zunaj poskusa. Vzorec iz desne strani slike 1.5
omogoča primerjavo med podmnožicami. Da pa bi dobili zanesljive informacije, bi sicer morali v
poskus vključiti več hroščev posameznih podmnožic.

b) V živinoreji lahko množico predstavljajo vse krave molznice v Sloveniji. Za prirejo mleka upora-
bljamo tri pasme: črno-belo, lisasto in rjavo govedo (slika 1.3), ki predstavljajo tri podmnožice.
Če imajo rejci v hlevu še druge pasme ali križance, le-ti ne sodijo v omenjeno množico, četudi
krave molzejo. Elementi te množice so posamezne krave. Vzorec krav za poskus lahko izberemo
znotraj posameznih podmnožic, ker želimo primerjati te tri pasme.
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Slika 1.5: Množica hroščev in vzorec zelenih hroščev (levo) in vzorec hroščev iz treh podmnožic

Vzorec je lahko manj ali bolj številen. Velikost vzorca je odvisna od namena in želene zanesljivosti, s
katero želimo populacijo spoznati. Glede na način izbora elementov ločimo naključne in selekcionirane
vzorce.

Naključni vzorec je vzorec, v katerega smo elemente naključno uvrščali in pri tem zagotovo nismo upo-

števali kriterije povezane z opazovano lastnostjo.

Načinov, s katerimi lahko vzorčimo naključno iz populacije je več. Tako lahko na slepo izbiramo ele-
mente in pri tem ne upoštevamo opazovanih lastnosti kot kriterij pri izbiri. Izogibamo se tudi informa-
cijam, ki bi lahko bile povezane z lastnostmi, ki jih želimo proučevati. Izbor elementov opravimo samo
med tistimi, ki pripadajo proučevani množici.

Če smo v poskus želeli vključiti tudi podmnožice z namenom, da jih primerjamo, bomo poskrbeli, da
imamo iz vsake podmnožice zadostno število elementov (slika 1.6). V množici imamo veliko elementov,
za poskus zadostuje le nekaj, manjše število. Če pripadajo elementi več podmnožicam, ki jih želimo
preveriti, potem vzorčimo (čim bolj) enako število elementov iz vsake podmnožice. Rezultati bodo
pravzaprav najboljši, če bomo iz vsake podmnožice izbrali enako število elementov, če bo torej poskus
uravnotežen. Elemente izbiramo na slepo ali jih žrebamo.

Pri živalih je pogosto primer, da ne moremo skupine uravnotežiti. Reje nimajo enakega števila živali,
imajo različno genetsko strukturo populacij, različno stare živali itd. Pri zasnovi poskusa vseeno po-
skusimo razporediti živali tako, da bo poskus uravnotežen. Sorodnike razporedimo po skupinah čimbolj
enakomerno, tudi mladičev iz istega gnezda običajno ne razporedimo samo v eno skupino. Če imajo
kmetje različno število živali in moramo vse živali vključiti v poskus, jih razdelimo v skupine proporci-
onalno.

Kadar delamo poskus, želimo zelo dobro določiti cilje in na osnovi tega izdelati načrt poskusa (slika 1.6).
Na sliki imamo dve vrsti, ker pokladamo dodatek krme v dveh količinah, krmili smo tri krme (A, B, C),
v poskus pa smo vključili tako svinjke kot kastrate. Pri zasnovi je poskus uravnotežen. V vsakem kotcu
imamo enako število prašičev. Posamezne živali v poskusu lahko tudi poginejo. Dodajati posamezne
živali sredi poskusa je lahko problem, saj skupina ne zaželi novi živali dobrodošlice, ampak so ponavadi
do nje agresivne. Pred vključitvijo v poskus so živali bile rejene pod drugimi pogoji. Torej je morda
še najbolje, da zaključimo poskus s preživelimi živalmi. K sreči imamo učinkovito metodo za analizo
neuravnoteženih podatkov - metodo najmanjših kvadratov.

Omenjeni poskus (slika 1.6) je že kar obsežen, saj imamo v poskus vključenih 120 živali. Rabili smo 12
kotcev. Reja je moral biti precej velika, da ima najmanj 120 enako starih živali, istega genotipa. Poskuse
želimo obdržati tolikšne, da lahko opravimo meritve, laboratorijske analize v doglednem času. V večini
primerov tako množico omejimo, proučujemo enega, dva ali največ tri vplive, ostale pa poskušamo držati
konstantno, v naslednjem poskusu pa bomo morda robne pogoje spremenili. Če smo prvi poskus naredili
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Slika 1.6: Naključni vzorec prašičev za krmni poskus, opisan v primeru v nadaljevanju

pozimi, bomo drugega poleti. Morda bi vzeli v poskus drugi genotip prašičev, ali pa poskus ponovili v
manjših kotcih.

PRIMER 6: Določitev naključnega vzorca
a) Dobili smo nalogo, da proučimo mlečnost lisastih krav v Sloveniji v preteklem letu. Ker bi radi

proučevali mlečnost pri lisastih kravah, v vzorec ne bomo izbirali črno-belih ali rjavih krav. Omejili
se bomo torej le na množico lisastih krav. V vzorec lahko izbiramo krave z žrebanjem. Tak poskus
je v praksi skoraj neizvedljiv, ker bi potem krave iskali po celi Sloveniji in bi lahko imeli le po eno
kravo v čredi.

b) V isti populaciji bi lahko izbrali tudi črede, ki so reprezentativna skupina celotne množice. Pri takem
načrtu se pogosto omejimo na nekaj rej, ki pa tako predstavljajo proučevano množico. V poskus
moramo vključiti tako dobre kot slabe rejce, velike kot majhne.

c) Če pri prašičih pitancih želimo preizkusiti vpliv različnih krm, ne bi preizkušali različnih križancev,
pri različnih temperaturah, različnih načinov uhlevitev itd. Proučevali bi le 3 vrste krme (A, B,
C) v dveh količinah (1. in 2. vrsta), ostale pogoje pa bi držali konstantne: vsi naključno izbrani
pitanci bi naj bili hibridi 1244, rojeni znotraj enega meseca, obeh spolov in pri enakem načinu
uhlevitve. Prašiče bi dobili najraje iz ene reje. Imamo 6 skupin, v katerih bi preizkusili po 12
kastratov (K, modro ozadje) in 12 svinjk (S, rdeče ozadje). Iz razpoložljivih prašičev naključno
izberemo po enega kastrata in eno svinjko za vsako skupino in naredimo 12 krogov (slika 1.6).
Svinjke in kastrate bomo uhlevili v različna kotca, zato

Če želimo populacijo nepristransko oceniti, mora biti vzorec naključni (slika 1.6). Nepristranska ocena
pomeni, da povprečna vrednost vzorca (x) predstavlja srednjo vrednost populacije (µ). Izračunane pov-
prečne vrednosti niso enake srednji vrednosti, a se vse nahajajo blizu srednje vrednosti: okrog nje so
razporejene naključno. Odstopanje pa je odvisno od kakovosti opravljenega poskusa, zanesljivosti opra-
vljenih meritev in števila meritev.

Selekcionirani vzorec je vzorec, v katerem so elementi uvrščeni po določenem kriteriju, ki je povezan z
opazovanimi lastnostmi.

V živinoreji imamo kar pogosto opraviti s selekcioniranimi vzorci, saj s selekcijskim delom za starše
izbiramo najboljše samice in samce. Kadar imamo opravka z več starostnimi skupinami, zlasti več
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generacijami, bomo imeli opravka s selekcioniranimi vzorci. Zato se zlasti pri obdelavi podatkov o
prireji ali za namene selekcije poslužujemo statističnih metod za selekcionirane vzorce.

Selekcionirani vzorec so. Taki rezultati niso pokazatelji prireje celotne populacije. Ker smo izbirali samo
najboljše živali, bi bili rezultati pristrani in sicer v našem primeru precenjeni. Kasneje bomo spoznali,
da obstajajo metode, ki odpravijo ali vsaj zmanjšajo pristranost zaradi selekcije. Nujen pogoj pri tem pa
je, da so podatki, na osnovi katerih smo predhodno odbirali elemente (npr. živali), vključeni v obdelavo.

PRIMER 7: Selekcionirani vzorci
a) Krave pri najboljših rejcih v Sloveniji

b) Krave z nadpovprečno količino mleka v standardni laktaciji

c) Žrebci, pripeljani na ocenjevanje, saj rejci pripeljejo le žrebce, ki so lahko odbrani

d) Odbrane plemenske mladice, odbrani mladi merjasci

e) Ostanimo pri nalogi, da proučimo mlečnost lisastih krav v Sloveniji v preteklem letu. Ker bi se radi
postavili pred svetom, bomo v analizi zajeli samo tiste krave, ki imajo nad 10 000 kg mleka. S
tem bomo izločili veliko večino krav, povprečje pa bi gotovo nad 10 000 kg. Pri lisastih kravah je
povprečje populacije precej nižje, zato povprečje vzorca precenjuje povprečje populacije. Rečemo
tudi, da je pristransko ocenjeno.

Določitev vzorca ni vedno enostavna (8.3). Naključni izbor mora veljati za proučevane lastnosti (odvisne
spremenljivke) in je razširjen na tiste lastnosti, ki so močno povezane z njimi. Primernost vzorca je
povezan s ciljem naloge, ki smo si jo zadali (ali pa smo jo dobili od predpostavljenega).

PRIMER 8: Primeren in neprimeren vzorec
a) Na farmi prašičev s 4000 svinjami v čredi so si zadali dve nalogi. Najprej so želeli ugotoviti pogo-

stnost bolezni, ki povzroča plodnostne motnje. V nadaljevanju pa so želeli ugotoviti, kakšne so
posledice bolezni na plodnost. Naključno so izbrali 1 000 svinj in pri štirih ugotovili okužbo. Za
presojo plodnosti so imeli na razpolago velikost gnezda.

• Podatki so bili za prvo postavljeno vprašanje primerni. Ocena 0.4 % je zadovoljiva. Izbor živali
je bil naključen, pri ponovnem poskusu bi se vanj lahko uvrstile druge živali. Tako bi pri nekoliko
drugačnem, tudi naključnem izboru živali lahko dobili 5 ali pa morda nobene okužene živali, prav
malo pa je verjetno, da bi bilo iz črede pri obstoječem zdravstvenem stanju 996 živali okuženih in
samo 4 popolnoma zdrave. Tudi razmerje 900 zdravih in 100 obolelih ni verjetna.

• Za drugi del poskusa vzorec ni bil primeren. O naključnem izboru sicer ni dvoma. Velikost
vzorca je bila zadostna, saj je predstavljala kar četrtino živali na farmi. A naloga je bila proučiti
razliko med zdravimi in okuženimi živalmi. Plodnost pri zdravih živalih je dobro, torej zanesljivo
ocenjena. Povprečje pri bolnih živalih pa je preveč nezanesljivo. Lahko je odvisno od genotipa
obolelih živali, lahko od drugih vplivov v okolju. V prvi skupini je bilo mogoče moteče vplive pri
obdelavi podatkov z modelom odstraniti, v drugi skupini pa še za eno "oceno" ni zadosti podatkov.
Razlika pa je ocenjena tako (ne)natančno, kot je (ne)natančen najslabše ocenjeni člen. Nič nam
torej ne pomaga, da smo plodnost pri zdravih živalih dobro ocenili. Ko rezultate primerjamo z
nezanesljivimi rezultati pri bolnih živalih, so sklepi nezanesljivi.
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b) V poskusu bi radi primerjali sestavo mleziva na kmetijah z več kot 20 kravami. Vse kmetije imajo v
čredi črno-bele in lisaste krave. Ker so analize drage bomo iz vsake reje izbrali le po štiri krave
vsake pasme. Krave črno-bele pasme ne smemo podtakniti skupini lisastih krav, ko bomo delali
primerjavo med pasmama. Tako bomo za vzorec črno-belih krav naključno izbirali štiri črno-bele
krave iz vsake reje, vzorec štirih lisastih pa le izmed lisastih krav.

c) Povsem drugače pa bomo zastavili poskus, ko bomo primerjali dva obroka krme. Če bodo na razpo-
lago živali dveh pasem, bomo vsako pasmo razdelili na dve podskupini. Eno skupino krmili z eno
in drugo z drugo krmo. Pri vsaki krmi bomo torej imeli živali obeh pasem. Če je le mogoče, bomo
poskrbeli, da so velikosti skupine izenačene.

Po drugi strani pa izbora vplivov ne prepustimo naključju. Poskusne skupine bomo poskušali čim bolj
izenačiti po številu, živali pa, če se le da, naključno porazdeliti v skupine.

1.3 Vaje

Vaja 1: Proučevali smo uspeh študentov zootehnike po letnikih in smeri študija (UNI in VSŠ).

a) Kaj je množica?

b) Kdo so elementi množice?

c) Koliko podmnožic dobimo, ko množico delimo po letnikih?

d) Katere podmnožice dobimo, ko množico delimo po letnikih?

e) Koliko podmnožic dobimo, ko množico delimo po letnikih?

f) Katere podmnožice dobimo, ko množico delimo po letnikih?

g) Ali so študenti drugega letnika visokošolskega strokovnega (univerzitetnega) študija množica, pod-
množica, naključni ali nenaključni vzorec? Obrazložite!

Vaja 2: Pri študentih bi radi preverili učinkovitost dveh metod poučevanja statističnih predmetov. Iz
obeh smeri študija smo iz drugega letnika iskali 10 prostovoljcev za novo metodo, ki temelji na
samostojnem delu, pri stari metodi pa smo izbrali po 10 študentov iz vsake smeri.

a) Kaj je množica?

b) Kdo so elementi množice?

c) Ali je vzorec študentov naključen? Pojasnite!

d) Kako bi vi zastavili poskus, da bi bi vzorec naključen? Pojasnite!

Vaja 3: Razširimo poskus o poučevanju statistike na vse študente Biotehniške fakultete. V vsaki skupini
bi imeli 10 študentov.

a) Kdo so elementi množice?

b) Kaj je množica?

c) Opišite kriterije, ki označujejo množico?

d) Kako bi oblikovali podmnožice?

e) Ali so del množice tudi študenti letnikov, kjer se statistični predmeti ne poučujejo
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f) Zastavite načrt poskusa in ga skicirajte!

g) Kako bi izbirali študente, da bi dobili naključni vzorec?

Vaja 4: V poskus vključite 5 rejcev, ki sodelujejo v poskusu z vsemi svojimi živalmi. Rejci so različno
veliki, in sicer imajo v čredah 9m+6ž, 10m+10ž, 10m+15ž, 15m+15ž in 21m+19ž. Skupaj je
udeleženih 130 živali. Na vsaki kmetiji bi preizkusili rast pitancev na paši in dokrmljevanjem z
dvema različnima dodatkoma krmil (A in B). Sistem dokrmljevanja bi bil enak pri obeh dodatkih.
Zanima nas, če med dodatkoma obstajajo razlike?

a) Kaj je množica?

b) Opišite kriterije, ki označujejo množico?

c) Kdo so elementi množice?

d) Kako bi oblikovali podmnožice?

e) Zastavite načrt poskusa in ga skicirajte!

f) Kako bi razporejali, da bi dobili naključni vzorec?

Vaja 5: Vzemimo, da proučujemo rast in klavne lastnosti jagnjet pri jezersko-solčavski ovci in njenimi
križanci s pasmami teksel, šarole in dorper od rojstva do 40 kg.

a) Kaj je množica?

b) Opišite kriterije, ki označujejo množico?

c) Kdo so elementi množice?

d) Kako bi oblikovali podmnožice?

e) Kako bi zasnovali poskus? Naredite dober načrt poskusa!

Vaja 6: Kokoši Prelux-G so namenjene manjšim jatam v kmečki reji. Pri odbiri plemenskih kokoši in
petelinov v matični jati upoštevajo nesnost in maso jajc.

a) Ali je matična jata naključni ali selekcionirani vzorec?

b) Ali bi lahko iz matične črede dobili naključni vzorec za poskus o agresivnosti kokoši?

c) Ali je generacija izvaljenih piščancev v enem letu naključni ali selekcionirani vzorec?

Vaja 7: Na farmi prašičev bodo preizkusili tri različne materiale za zaposlitev na pojav agresivnosti. Vsi
pitanci so štiripasemski križanci 1254. Na voljo imajo 15 kotcev za 25 prašičev. Posamezne živali
smo tehtali, vsakodnevno šteli poškodbe v skupini, prav tako smo lahko določili le skupno porabo
krme merili samo za vse prašiče v kotcu v celotnem obdobju.

a) Kaj je množica?

b) Opišite kriterije, ki označujejo množico?

c) Kaj je element pri delu poskusa, ki se ukvarja z rastjo prašiča?

d) Kaj je element pri delu poskusa, ki se ukvarja z agresivnostjo?

e) Kaj je element pri delu poskusa, ki se ukvarja s porabo krme?

f) Kako bi oblikovali podmnožice?

g) Koliko opazovanj dobimo v vsaki podmnožici za vsako opazovano lastnost?
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h) Kako naj razporedijo v skupine sorodne prašiče in prašiče iz istega gnezda?

i) Kako naj izberejo prašiče za posamezne skupine, da bi bile skupine reprezentativne?

j) Ali naj bodo živali iste ali različne (naključne) starosti? Obrazložite!

k) Ali naj med poskusom izločijo prašiče, če so bili napadeni od drugih?

l) Ali naj med poskusom izločijo prašiče, če so napadali druge?

Vaja 8: Kako bi izbrali primeren vzorec, če bi želeli preizkusiti krmo za doječe svinje?

Vaja 9: Na farmi prašičev so se odločili za poskus dveh sistemov kotcev: kotcev s slamo (skupina A) in
brez nje (skupina B). Med 80 kotci z desetimi prašiči so pri masi 30 kg naključno izbrali 12 kotcev
in živali pomešali. V nove kotce so jih naseljevali tako, da so najprej napolnili kotce s slamo in
nato še kotce brez slame, in sicer v istem vrstnem redu kot so prašiči prihajali po hodniku.

a) Ali sta vzorca prašičev v skupinah naključna?

b) Ali bi se dalo načrt poskusa izboljšati? Utemeljite in predlagajte izboljšavo!

Vaja 10: Kako lahko v zgornjih primerih preverimo, ali smo vzorce v poskusu res naključno izbrali?
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Poglavje 2

SPREMENLJIVKE

Spremenljivke si bomo ogledali s praktičnega vidika. Pomenile nam bodo značilnosti enot - elementov
množice, ki jih proučujemo. Spremenljivke lahko opišejo iz različnih vidikov:

1. Način pridobivanja spremenljivk (objektivne in subjektivne spremenljivke)

2. Vrednost spremenljivk (kvantitativne ali kvalitativne)

3. Porazdelitev spremenljivk (zvezne in diskretne znanih in neznanih porazdelitev)

4. Vloga spremenljivk v poskusu (lastnosti in vplivi)

2.1 Objektivne in subjektivne spremenljivke

Spremenljivke glede na način, kako jih pridobimo, razdelimo grobo v dve skupini. Kadar spremenljivko
lahko merimo ali štejemo, dobimo objektivno spremenljivko. V živinoreji imamo veliko spremenljivk,
ki jih ne moremo izmeriti. Prepustimo jih presoji človeka. Te spremenljivke so subjektivne.

Objektivne spremenljivke merimo z merilnimi napravami (tehtnica, meter, pH-meter, ura ...) ali
štejemo. Meritve imajo praviloma enote, tako maso navajamo v gramih ali njenih izpeljankah, dolžino v
metrih, čas v sekundah. Nekatere vrednosti so tudi brez enot. Vrednost pH obsega skalo od 1 (kislo) do
14 (bazično), vendar nima enot. Enot tudi nimamo pri spremenljivkah, ki jih štejemo (število živorojenih
mladičev v gnezdu, število somatskih celic itd.).

Subjektivne spremenljivke točkujemo ali opisujemo. V praksi dostikrat uporabimo tudi besedo "ocene"
oziroma ocenjevanje. Ker pa sta to v statistiki oziroma biometriji rezervirana pojma in bi tako lahko pri-
hajalo do zamenjav, se ju bomo v tem pomenu izogibali. Za te spremenljivke izdela skalo, določi zalogo
vrednosti in pripravi opise posameznih vrednosti.

Opisne subjektivne spremenljivke imajo opisno skalo. Skala je določena tako, da je pri enem eks-
tremu vrednost lastnosti zaželena, pri drugem pa je vrednost slaba. Opisne skale bomo našli pri lastnostih
zunanjosti pri vrstah, kjer je pomembna lepota, skladnost telesa, ... Sem sodijo tudi nekatere ocene pri
obnašanju, kjer je z najboljšo oceno označena. Tako prevladujejo pri lastnostih zunanjosti pri konjih in
družnih živalih. Iz dobljenih lastnosti pa težko izpeljemo splošne značilnosti populacije.

PRIMER 9: Opisna lestvica subjektivnih spremenljivk
a) Za primer bomo vzeli kar izmišljeno spremenljivko, ki bi jo lahko celo merili, uporabimo pa lahko

opisno ali linearno oceno. Ocenjevali bomo dolžino glave pri konjih (slika 2.2). Dolžino glave, ki
je za pasmo najbolj primerna, bomo ocenili npr. z oceno 10. Tako bo žival z idealno dolžino glave
dobila najboljšo oceno. Najmanjšo oceno pa bi podelili tako živalim z izrazito dolgo kot kratko
glavo.
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Slika 2.1: Opisna skala od primerne (1) do neprimerne (10) vrednosti

Slika 2.2: Linearna lestvica za dolžino

Linearne subjektivne spremenljivke imajo linearno skalo. Točke prehajajo od enega ekstrema do
drugega, optimalna vrednost pa je pogosteje nekje na sredini skale, kot pri enem od ekstremov. Linearne
skale so pogoste za lastnosti zunanjosti, ki so povezane s produktivnostjo živali. Take so večina ocen
zunanjosti pri govedu, prašičih in drobnici, tudi delovne sposobnosti pri konjih, senzorične lastnosti pri
kakovosti izdelkov živalskega porekla, nekatere ocene obnašanja (temperament, agresivnost) itd.

PRIMER 10: Linearna lestvica subjektivnih spremenljivk
a) Vzemimo ponovno primer dolžine glave pri konju, vendar pa bomo dolžino ocenjevali tako (slika 2.2),

da bo na eni strani skale prekratka glava, na drugi strani pa predolga. Dolžino glave, ki je za pasmo
najbolj primerna, je najverjetneje na sredini skale. Na tej skali iz porazdelitve vemo, ali moramo
glavo daljšati ali krajšati v populaciji. Zmanjševati pa moramo tudi variabilnost.

Pri linearnih skalah je pomembno, da se poskušamo kar najbolj približati normalni porazdelitvi (slika 2.3).
Takšne skale so najbolj primerne za obdelavo podatkov. Da je približek normalni porazdelitvi, naj bi
skala omogočala vsaj 10 vrednosti (slika 2.2). Največ ocen pričakujemo okrog povprečja na sredini
intervala (ocene 5 in 6). Ocen 1 in 10 je pravzaprav malo. Pri subjektivnem ocenjevanju je dobro, da
povprečje ni ena od možnih vrednosti, zlasti takrat ko je možnih ocen malo. Dobre so tiste skale, ki
omogočajo premik srednje vrednosti. Tako uporabljajo pri ocenjevanju konj tudi skale z razponom 40
točk. Več ocen omogočimo, če dovolimo vmesne ocene. Pri prašičih so uvedli kontinuirane lestvice od
-3 do +3, ocena se označi na daljici in se nato odmik izmeri.

Pri postavljanju lestvic je pomembno ne samo število ocen ampak tudi opisi, morda opremljene s sli-
kami (slika 2.4), ki pomagajo pri ocenjevanju in razvrščanju. Tako so obsežne skale nezaželene, saj se
ocenjevalci težko odločijo za eno od vrednosti. To je pomembno zlasti pri lastnostih, kjer sodeluje ve-
liko, praviloma manj izkušenih ocenjevalcev. Osnova za oceno težavnosti poroda so opisi poteka poroda
kmeta. Ta na leto oceni le nekaj živali. Nehote je njegova ocena odvisna od preteklih izkušenj. Tako je
verjetno boljša enostavna skala, ki v opisu vsebuje pomembnejše informacije (pomoč ljudi, veterinarja,
preživitev plodu, morebitne poškodbe). Takšna skala bo imela manj ocen, vendar pa bi se z njo tako in
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Slika 2.3: Zaželena porazdelitev ocen pri linearnem ocenjevanju

Slika 2.4: Ocenjevanje kondicije plemenskih svinj na lestvici od 1 do 5

tako težko približali normalni porazdelitvi. Kako naj ocenimo, kateri porod bi sodil v razred najlažjih
porodov? Tako bomo še vedno obdržali tudi lestvice z le nekaj razredi.

Pri ocenjevanju je težko zagotoviti povsem enake pogoje. Če živali ocenjujemo na mestu, kjer živijo,
nas lahko okolje v hlevu ali ostale živali v čredi prevarajo. Če živali ocenjujemo iz dvignjenega hodnika,
bodo na oko nižje. Ocenjevalec se nehote želi prilagoditi spremenjenim pogojem, pravilno pa je, da
poskrbi za čim bolj izenačene pogoje. Tako žival ocenjuje na ravni podlagi. To velja zlasti pri ocenah
telesnih lastnosti, kondicije in podobno. Ko živali pripeljemo na zbirno mesto, so lahko pod stresom.
Tako so ocene temperamenta in gibanja lahko otežene. Pri ocenjevanju pa je pomembna tudi priprava
živali na ocenjevanje. S čiščenjem in striženjem živali lahko obliko telesa precej popravimo. To je morda
pripravno pri lepotnih tekmovanjih, razstavah, ko pa ocenjujemo žival z namenom, da poiščemo dobre
starše naslednji generaciji, pa je tak podatek zavajajoč - pristranski.

Pričakujemo lahko tudi razlike med ocenjevalci. Čeprav se vpliv ocenjevalca lahko pojavi pri vseh
subjektivnih ocenah, pa si lahko najbolj predstavljamo razlike pri senzoričnih lastnostih, saj so čutila
lahko različno občutljiva.

2.2 Kvantitativne in kvalitativne spremenljivke

Spremenljivke so lahko kvantitativne ali kvalitativne.
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Slika 2.5: Zvezne spremenljivke - odstotek mesa pri prašičih na liniji klanja

a) Kvantitativne spremenljivke lahko prikažemo z objektivnimi meritvami ali subjektivnimi ocenami.
Prikazujemo jih s števili, ki imajo tudi vrednost in pogosto tudi enote. Določimo jim lahko minimalno
in maksimalno vrednost. Lahko jih razvrščamo od največje do najmanjše vrednosti ali obratno. Za
opis uporabimo različne porazdelitve, tako zvezne kot diskretne. Izračunamo lahko parametre, ki te
porazdelitve zadostno opišejo. Pri normalni porazdelitvi bomo tako izračunali povprečje in varianco ali
standardni odklon.

PRIMER 11: Zvezna porazdelitev kvantitativne spremenljivke
a) Med kvantitativne spremenljivke se uvršča veliko lastnosti, ki jih na živalih merimo. Na sliki 2.5

smo ponazorili delež mesa, ocenjenega na prašičih na liniji klanja. Na sliki so prikazane tri po-
razdelitve, za leto 1997, 2000 in 2004. Prikazu smo uporabili metodo DM5, ki jo uporabljamo
v slovenskih klavnicah od leta 1996 dalje. Spremenljivka odstotek mesa je v letih 2000 in 2004
zelo verjetno normalno porazdeljena (dokazovali bomo kasneje), v letu 1997 pa je porazdelitev
nagnjena, ni povsem simetrična, povprečje ni na vrhu. V obeh primerih je porazdelitev zvezna,
saj lahko spremenljivka zasede katerokoli vrednost na prikazanem intervalu. V praksi vrednost
zaokrožujemo na eno decimalko, a narave spremenljivke to ne spremeni.

Pri kvantitativnih spremenljivkah praviloma uporabimo pri prikazih črto, pogosto pa iščemo tudi funk-
cije, s katerimi opisujemo povezavo med dvema kvantitativnima spremenljivkama.

PRIMER 12: Zvezna porazdelitev kvantitativne spremenljivke
a) Prej smo že omenjali porazdelitev ocen pri linearnem ocenjevanju in s histogramom (slika 2.3) pred-

stavili želeno porazdelitev ocen.

b) Tako vemo, da lahko svinja prasi med 0 in 25 živorojenih pujskov po gnezdu (slika 2.6). V enem
gnezdu pa ne more imeti 9.25 pujskov. Število živorojenih pujskov je diskretna spremenljivka.

b) Kvalitativne spremenljivke opisujejo značilnosti elementov, ki jih ne moremo izmeriti količinsko,
pač pa jih ločimo samo po kakovosti. V to skupino sodijo barve, pasme, meseci, naselja, regije, črede,
gnezda, živali itd. Kvalitativnih spremenljivk ne moremo razvrstiti od najmanjše do največje vrednosti,
ker vrednosti nimajo. Za zapis lahko uporabimo besedni opis ali pa uporabimo šifrante, tudi numerične.
Razvrstitev je lahko poljubna, npr. po abecedi ali po zanimanju. Običajno so opisne, zato so izpeljane
statistike (npr. minimalne, maksimalne in povprečne vrednosti, standardni odklon) neuporabne.
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Slika 2.6: Diskretna spremenljivka - število živorojenih pujskov

PRIMER 13: Kvalitativne spremenljivke - sezona
a)Med kvalitativne spremenljivke sodijo npr. letni časi, ki jih pogosto uporabljamo kot primer. Letni časi
so štirje in se ciklično pojavljajo. Vemo sicer, da je pozimi bolj mrzlo kot poleti, da je namesto dežja
prej pričakovati sneg itd. Nimamo pa meril, kako izmeriti letni čas: ali naj bi pri razmejitvi uporabljen
čas, temperatura, oblika padavin ... Tako imamo tudi več definicij za letne čase (npr. koledarska zima,
meteorološka zima). Povprečja letnih časov ne moremo izračunati (enačba 2.1).

x̄ =
pomlad + polet je + jesen + zima

4
=? [2.1]

Če smo uporabili besede, nas niti ne bo zavedlo. Tega ne smemo storiti niti takrat, ko smo jih označili
s številkami, šiframi. Vzemimo, da smo jih označili po istem vrstnem redu od 1 do 4 (2.2). Dobili bi
povprečni letni čas, ki bi znašal 2.5. In kaj naj bi to pomenilo?

x̄ =
1 + 2 + 3 + 4

4
, 2.5 [2.2]

Sezono lahko tudi manj (polletja) ali bolj (meseci, tedni) razdrobimo in tudi poimenujejo, pa pri vplivu
bolj mislimo na pogoje, ki se preko leta oz. opazovano obdobje spreminja zaradi sezonskih sprememb.
Zato so najpogosteje tudi meseci in tedni kar kvalitativna spremenljivka. Le kadar želimo poudariti
pomembne trende skozi čas (npr. uvajanje nove tehnologije, genetske trende kot posledico selekcije)
bomo mesec, leto ali druge časovne intervale vzeli kot kvantitativne spremenljivke.

Zaradi enostavnosti pogosto pri kvalitativnih spremenljivkah uporabljamo šifrante, ker bi z opisovanjem
spremenljivk pridobili preveč vrednosti. Tako pri opisu bolezni lahko napišemo pljučnica, pljuč., pnev-
monija, lahko pa bi bolezen tudi podrobneje določili - za katero pljučnico gre. Spremenljivki bi morali
podeliti isto vrednost. Ker pa smo vrednosti poimenovali na več načinov, so vrednosti navidezno raz-
lične. To bi nam pri obdelavi delalo probleme. Pri šifrantih vnaprej vemo, kaj sodi skupaj. Ker so lahko
šifre tudi zaporedne številke, nas to ne sme zavesti: lastnost je še vedno opisna, torej tudi kvalitativna.
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Slika 2.7: Kvantitativne ali kvalitativne spremenljivke

PRIMER 14: Kvalitativne spremenljivke - razporeditev barve
a)Sedaj poiščimo še nekaj kvalitativnih spremenljivk. Vzemimo npr. razporeditev barve pri lisastem
govedu. Kako bi razvrstili lisaste krave glede na razporeditev barve? Najbrž vsak med nami po svoje.
Rejci imajo opisno določene nekatere značilnosti glede razporeditve, vendar so podane zelo opisno.
Tako pri lisastem govedu pričakujemo značilno liso na glavi in posebno obarvanost trupa. Ali lahko za
porazdelitev barve izračunamo minimalno, maksimalno vrednost ali povprečje? Odgovor je tudi nikalen.
Vse torej kaže na to, da je razporeditev barve kvalitativna spremenljivka.

• Preverimo, če bi lahko bila barva kvantitativna lastnost. Pri tem poskusu poiščemo način, kako bi
spremenljivko izvrednotili.

• Ali lahko razporeditev barve izmerimo? Ne. Oblika lis je precej samosvoja in se jo do neke mere
tolerira. Težko bi ocenili, za koliko je lisa dobra ali slaba.

• Morda bi se odločili za površino barvnih lis, toda to je potem že povsem druga spremenljivka.

• Tudi intenzivnost barve, kjer uporabljamo priročne lestvice, je spet druga lastnost.

Ker razporeditve barve ne moremo izmeriti niti oceniti, je to kvalitativna spremenljivka. Ostali poskusi
pa so nas privedli do kvantitativnih spremenljivk, ki pa so dobile povsem drug pomen in niso povezane
z razporeditvijo barve.

c) Kvalitativne ali kvantitativne spremenljivke Včasih se morda težko odločimo ali je vpliv kvali-
tativen ali kvantitativen. Že pri vplivih, kot so sezona, leto ali mesec, ugotovimo, da jih prikazujemo s
časovnimi enotami, a jih najpogosteje obravnavamo kot kvalitativne vplive, torej kot vplive z razredi. To
je zato, ker vplivi dejansko ne predstavljajo čas, ampak okoljske spremembe, ki so vezane na sezono.
Spreminja se zunanja temperatura, vlaga, veter, osvetlitev, pa morda tudi krmni obroki.

Pri odločitvi nam lahko pomaga, če si povezavo med opazovanji in izbranim vplivom narišemo. Na
sliki 2.7 imamo dva primera, kjer bi lahko uporabili spremenljivko na osi x kot kvantitativno ali kvalita-
tivno spremenljivko (vpliv). Na obeh slikah imamo meritve lastnosti y v treh skupinah, pri treh vredno-
stih neodvisne spremenljivke. Očitno je bilo težko zagotoviti, da bi imeli v vsaki od skupin povsem isto
vrednost za neodvisno spremenljivko. Kadar živali opazujemo pri določeni masi, npr. 100 kg, je maso
zadeti točno 100 kg. Opazovanja opravimo, ko je neodvisna spremenljivka na prej izbranem intervalu
(npr. od 95 do 105 kg).

Na levi strani slike 2.7 bi lahko uporabili linearno regresijo ali premico, ki jo določata dva parametra.
Srednja vrednost (µ), ki predstavlja presečišče premice z osjo x, in regresijski koeficient (b), ki predstav-
lja smerni koeficient premice. Regresijski koeficient pove, za koliko enot se spremeni vrednost lastnosti,
če se vrednost vpliva spremeni za eno enoto. Točke, ki predstavljajo opazovanja, se dobro prilegajo
premici.
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Slika 2.8: Uporaba in interpretacija kvantitativne spremenljivke

Slika 2.9: Uporaba in interpretacija kvalitativne spremenljivke

Na desni strani slike 2.7) pa bi za opis opazovanj izbrali kvadratno regresijo. Če bi uporabili premico,
se ji točke ne bi dobro prilegale, zlasti točki v zadnji skupini. Kvadratna regresija ima tri parametre.
Srednja vrednost (µ) tudi pri kvadratni regresiji predstavlja presečišče funkcije z osjo x. Imamo pa dva
regresijska koeficienta, in sicer bI pri linearnem členu in bII pri kvadratnem členu. Interpretacija ni
tako preprosta, a s pomočjo slike je lažja. Lastnost se sprva povečuje, ko se neodvisna spremenljivka
povečuje, doseže največjo vrednost pri vrhu krivulje in nato pada. Ko bi imeli sliko poznane lastnosti in
izbranega vpliva, bi v besedilo lahko vključili tudi vrednosti. Kadar obravnavamo vpliv kot kvantitativno
spremenljivko, lahko posplošimo rezultate tudi pri neodvisnih spremenljivkah, ki so na intervalu med
najmanjšo in največjo vrednostjo, tudi pri vrednostih, pri katerih nismo opravili opazovanj. Tako smo
lahko tudi ocenili, kje je maksimum funkcije.

Našli boste primere, ko se bodo raziskovalci odločili in vpliv na osi x obravnavali kot kvalitativni vpliv
(slika 2.9). Pri tem se vrednost vpliva zaokroži.Tako bomo vse vrednosti na intervalu od 95 do 105 kg
zaokrožili na 100 kg, kar vnese dodatno napako v poskus. Morda je pri posameznih lastnostih to spre-
jemljivo, pri nekaterih pa je interval širok. Če imamo v poskusu prašiče in jim merimo debelino hrbtno
slanino, pričakujemo, da bodo imeli 105 kg prašiči okrog 1 mm debelejšo slanino kot prašiči težki 95 kg,
kar lahko že prispeva k večji napaki. Pri nekaterih lastnostih obnašanja se na tem intervalu vrednosti ne
spremenijo veliko. Ko rezultate interpretiramo, temeljijo zaključki le na razlikah med skupinami. Inter-
polacija ni možna. Tako bomo kot najvišji rezultat na levi strani slike 2.9 razglasili pri drugem stolpcu,
medtem, ko je maksimum funkcije na sliki 2.8 med drugo in zadnjo skupino opazovanj.

Pri izboru, ali bomo vpliv obravnavali kot kvantitativni ali kvalitativni, se odločamo na osnovi naslednjih
kriterijev.

1. Prednost dajemo modelu z manjšim številom stopinj prostosti za vpliv. Pri obdelavi preverimo
tudi, kako dober je model.

2. Če za opis opazovanj obstaja funkcija, ki dobro opisuje spremembe, dajemo prednost kvantitativ-
nemu vplivu, saj nam omogoča rezultate posplošiti.
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3. Pri kvantitativnem vplivu se uporabijo vse točke pri oceni parametrov, zato je lahko ocena tudi
bolj zanesljiva. Če bi imeli na sredi intervala manjše skupine, bi obravnava vpliva kot kvantitativni
vpliv pripomogla k boljši oceni manjših skupin. Vsekakor pa tega ne moremo trditi, če so majhne
skupine pri ekstremnih vrednostih intervala z opazovanji. Na sliki 2.9 sta v tretji skupini samo
dve opazovanji, kar je premalo za oba načina obravnave vpliva na osi x. Če pa funkciji na osnovi
dosedanjih spoznanj ne zaupamo povsem, pa je bolje vpliv obravnavati kot kvalitativni. Pri tem pri
zasnovi poskusa načrtujemo, da je v skupinah (skoraj) enako število opazovanj za vsako lastnost.

4. Pogosto se odločamo tudi na osnovi tradicije. Ta odločitev ni najboljša. Ko so bili računalniki in
statistični paketi preprostejši, so bile obdelave tudi kompromis, ki sedaj ni več opravičljiv.

5. Bolj pogosto bi se morali odločati na osnovi kakovosti rezultatov in možnosti interpretacije.

PRIMER 15: Kvalitativne ali kvantitativne spremenljivke - ocene zunanjosti
a) Kvalitativne spremenljivke so lahko tudi ocene zunanjosti, še posebej, če so lastnosti podane opi-

sno. Iste spremenljivke lahko tudi ovrednotimo s točkami na določeni skali: stoja, oblika vimena,
korektnost hoda ... V tem primeru so skale določene in lastnosti postanejo kvantitativne. Veliko
ocen zunanjosti pri konjih je kvalitativne narave, pri govedu pa so uredili t.i. linearne skale, kjer
lastnosti dobijo kvantitativen značaj.

Kvalitativne spremenljivke bomo pogosto razpoznali po tem, da so uvrščene v razrede, ki jih lahko
poljubno razvrstimo. V kmetijstvu se kvalitativne spremenljivke prepogosto uporabljajo, verjetno pred-
vsem zaradi tega, ker so statistične metode bolj enostavne. Vedeti pa moramo, da kvantitativne spremen-
ljivke povedo več, saj kakovosti dodamo tudi količino, kjer je to mogoče. Tako raje stehtamo živali ob
nakupu, kot da jih razvrstimo v dve skupini: težke in lahke živali.

2.3 Zvezne in diskretne spremenljivke

Nekatere kvantitativne spremenljivke so zvezne, porazdeljene na strnjenem, nepretrganem, kontinuira-
nem intervalu. Spremenljivka lahko zavzame katerokoli vrednost na intervalu med najmanjšo in najve-
čjo vrednostjo. Včasih zaradi enostavnosti in preglednosti razdelimo zvezne spremenljivke v razrede in
tako umetno ustvarimo diskretno spremenljivko. S tem zmanjšamo natančnost, zato pa moramo imeti
resnično tehten razlog, da si dovolimo kaj takega. Zvezne spremenljivke na slikah prikazujemo z linijami
(slika 2.5), linije pa pogosto celo zgladimo.

Ostale spremenljivke so diskretne. Zavzamejo le posamezne vrednosti na intervalu med največjo in
najmanjšo vrednostjo. Dobimo jih pri štetju, kjer so vrednosti praviloma cela števila. Pri ocenjevanju
pa nekatere skale dopuščajo tudi nekatere vmesne vrednosti in imajo vrednosti spremenljivk lahko tudi
decimalno obliko. Porazdelitev predstavimo na prekinjeni, nekontinuirani skali. Porazdelitve rišemo s
histogrami (slika 2.6). Kot smo že omenili, jih lahko dobimo tudi pri grobem zaokroževanju.

PRIMER 16: Primer 1: Zvezne spremenljivke - količina mleka
a) Prav tako lahko razvrstimo krave glede na na količino namolzenega mleka. Porazdelitev pri količini

namolzenega mleka je zvezna, zato je količina mleka zvezna spremenljivka. Količina mleka je pra-
viloma zvezna spremenljivka: namolzemo lahko 8 kg mleka, 8.4 kg mleka, pa tudi 8.427843 kg.
Slednja količina je sicer neobičajno natančno izmerjena - takšna natančnost je povsem nepo-
membna in nekoristna. Pretirane natančnosti se celo izogibamo. Po drugi strani pa je morda
merjenje dnevne količine mleka zaokroženo na cele kilograme (ali morda na tone!) le malo preveč
površno. Pri grobem zaokroževanju bi dnevna količina mleka postala diskretna spremenljivka.
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Slika 2.10: Porazdelitev mase toplih polovic pri prašičih

Slika 2.11: Porazdelitev mase toplih polovic pri prašičih po razredih

PRIMER 17: Zvezne ali diskretne spremenljivke - masa toplih klavnih polovic
a) Zvezna spremenljivka je tudi masa toplih klavnih polovic pri prašičih (slika 2.10). V povprečju so

trupi pitanih prašičev težki 82 kg, masa pa variira med 50 in 120 kg. Trupi z maso pod 50 kg
pripadajo lahkim pitanim prašičem, trupi nad 120 kg pa težkim pitanim prašičem. Masa trupov
na liniji klanja lahko zasede vse vrednosti med ekstremoma, zaradi praktičnosti jo zaokrožujemo.
Čeprav smo sedaj zvezno porazdelitev spremenili v diskretno, si v statistiki s takimi primeri ne
belimo glave. V nasprotju z matematiki v biometriji dopuščamo nekaj površnosti, nekaj »napak«.
Toda ne razveselite se tega prehitro!

b) Ko pa maso trupov zaokrožimo še bolj na grobo, npr. na 5 kg (slika 2.11), naredimo tudi za statistike
distribucijo diskretno. Posamezne vrednosti so diskretne, praviloma rezultate prikazujemo na gra-
fikonih s stolpiči. Tega zaokroževanja ne podpirajo niti rejci niti mesarji, torej se je ne smemo
razveseliti niti v znanosti. Če so meritve natančne, jih ne želimo z zaokroževanjem poslabšati.

Seveda imajo lahko lastnosti diskretne vrednosti tudi po naravi, brez zaokroževanja. Takšna lastnost je
število potomcev (v gnezdu) in te ne glede na velikost organizmov. Ob rojstvu dobimo le cele osebke,
ne moremo dobiti pri prvem porodu eno polovico, pri drugem pa preostanek. Vrednost je diskretna tako
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Slika 2.12: Porazdelitev odstotka mlečne maščobe: pričakovana (levo) in z napako (desno)

pri kitih in slonih kot pri čebelah, vinskih mušicah ali celo mikrobih. Je pa res, da je včasih štetje čisto
neuporaben način, kako preštejemo število potomcev, mar ne?

Pri vseh obdelavah si vedno izrišemo porazdelitve, tudi za spremenljivke, za katere smo prepričani, da
jih dobro poznamo. Porazdelitve nam veliko povedo o kakovosti podatkov. Pri dobljenih rezultatih lahko
hitro ugotovimo vzrok za nepričakovane rezultate.

PRIMER 18: Uporaba porazdelitev za preverjanje kakovosti podatkov
a) Odločili smo se za prikaz porazdelitve za odstotek mlečne maščobe. Pričakovana je normalna po-

razdelitev (levo na sliki 2.12). Povprečna vrednost je 3.55 %, najnižja vrednost znaša 3.00 % in
najvišja vrednost 4.10 %. Na sliki je porazdelitev odstotka mlečne maščobe prikazana s stolpci,
včrtana pa je tudi idealna porazdelitev pri normalni porazdelitvi. Porazdelitvi se dobro ujemata,
saj je le nekaj stolpcev višjih okoli srednje vrednosti in nekaj krajših okrog 3.8 % mlečne maščobe.
Te razlike niso zaskrbljujoče.

b) Na desni sliki 2.12 pa je prikazana porazdelitev z napako. Problem so stolpci, ki precej odstopajo
od pričakovane normalne porazdelitve pri vrednostih 3.7 %, 3.9 % in nekoliko pod 3.5 %. Ta
odstopanja nikakor niso sprejemljiva. Ker se odstotek mlečne maščobe določa v laboratorijih in
prenese v računalnik, je bilo zelo čudno, kako je prišlo do teh odstopajočih stolpcev. Kasneje smo
ugotovili, da je te vrednosti vnesel kontrol, ki svojih čred sploh ni obiskoval. Podatke ni izmeril
in ni vzorcev poslal v laboratorij, ampak si jih je samo izmislil. Kadar dovolimo ročni vnos, teh
napak pri vnosu podatkov ne moremo odkriti. Našli smo jih šele, ko smo si pogledali porazdelitve
opazovanih lastnosti. Pregledati moramo tudi poznane lastnosti! Napako smo našli pri lastnosti,
ki jo živinorejci že zelo dolgo dobro poznamo. Napake so lahko različne, pokažejo se na različne
načine in več porazdelitev pogledamo, bolj izkušeni postanemo. Napak ne zakrivijo ljudje vedno
namenoma, več napak se bo pojavilo zaradi prevelikega zaupanja v meritve naprav ali metod.

Pazite! Na grafikonih s porazdelitvami je spremenljivka (tudi odvisna spremenljivka) na abcisi (osi x),
na ordinati (osi y) pa prikažemo število, frekvenco ali pogostnost.

2.4 Lastnosti in vplivi

V živinoreji nam enote največkrat predstavljajo živali, opazujemo pa lahko tudi rastline ali pa animalne
surovine in izdelke. Njihove značilnosti bomo razdelili v dve večji skupini. Predmet našega proučeva-
nja bodo lastnosti, opazovanja ali odvisne spremenljivke. Nanje pa vplivajo druge značilnosti, ki jih
imenujemo vplivi, pojasnjevalne ali neodvisne spremenljivke. Tu smo razdelili spremenljivke glede
na vlogo, ki jo imajo v našem poskusu. Lastnosti opazujemo in jih želimo pojasniti z vplivi. Vloga posa-
meznih značilnosti je določena z namenom poskusa, spremenljivke pa imajo lahko v različnih poskusih
različno vlogo. Tako so lahko v enih lastnosti, v drugih spet vplivi.

Lastnosti in vplive lahko izluščimo tudi na osnovi tega, kaj je vzrok in kaj posledica. Vzrok nastopi
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Slika 2.13: Spremembe indeksa plemenskih vrednosti pojasnjuje en vpliv

vedno prej ali najkasneje takrat, ko lastnost izmerimo, nikakor pa se ne more zgoditi kasneje in vplivati
za nazaj. Res pa lahko včasih potrdimo vpliv šele nekaj časa po tem, ko je bila lastnost že izmerjena. Ko
proučujemo vpliv brejosti na neke lastnosti, vemo, da je žival lahko breja, ko smo jo pripustili. Zagotovo
pa za rezultat izvemo šele ob pregledu na brejost ali pa šele ob porodu. Tu je vzrok nastopil ob oploditvi,
le zaznali smo ga kasneje.

Pri slikah bomo lastnosti nanašali na ordinato - os y, vplive pa na abciso - os x. Na sliki 2.13 prikazujemo
spremembo indeksa plemenskih vrednosti, ki je v tem poskusu lastnost, po letih preizkušnje (vpliv).
Čeprav lastnosti še ne poznate, pa lahko iz slike preberete, da se indeks plemenske vrednosti z letom
preizkušnje povečuje.

Včasih želimo na sliki prikazati dva vpliva hkrati, takrat drugega navedemo še v legendi (slika 2.14).
Tako smo opazovali povprečno število živorojenih pujskov po letih na osmih farmah. Leta smo nanesli
na abciso (os x), za farme pa smo uporabili različne črte, ki se ločijo po barvi in slogu, obrazložitve pa
smo navedli v legendi.

2.4.1 Lastnosti

Lastnost je značilnost elementov množice, kar so lahko posamezne živali, ljudje, predmeti (izdelki) ali
snovi. Tako lahko merimo starost, maso, višino, debelino, površino, količino in podobno. Zanima
nas lahko energetska vrednost in kemijska sestava krme. Med lastnosti uvrščamo tudi učinke snovi
(krme, zdravil, dodatkov ...) oziroma njihov odziv pri živalih. Okužene živali prepoznamo tako po titru
protiteles.

Lastnosti so tudi predmet proučevanja, nekaj kar želimo spoznati bolj podrobno, preveriti v naših razme-
rah ali proučiti na novo. Lahko jih tudi razumemo kot posledico različnih vplivov, ki smo jih spremljali,
in naključnih dogodkov, ki so povzročile napako pri merjenju. Statistiki lastnost poimenujejo tudi z
izrazom odvisna spremenljivka. V živinoreji pa lastnosti poimenujemo tudi opazovanja, meritve ali (su-
bjektivne) ocene. To ni povsem pravilno, saj so opazovanja, meritve ali subjektivne ocene pravzaprav
vrednosti, ki smo jih dobili pri opazovanjih, meritvah ali ocenjevanju posamezne lastnosti. Vzemimo, da
smo podatke iz poskusa uredili v preglednico. Če je poimenovanje stolpca proučevana lastnost (npr. masa
jagnjet ob odstavitvi v pregl. 2.1, vrednosti v stolpcu pa so opazovanja. Nikakor pa jih ne poimenujemo
parameter, ker ima beseda v statistiki prav poseben, rezerviran pomen.
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Slika 2.14: Spremembe števila živorojenih pujskov pojasnjujeta dva vpliva

PRIMER 19: Določitev lastnosti
a) Pri ovcah dveh pasem (pregl. 2.1) so proučevali maso jagnjet ob odstavitvi na kmetiji A. Jagnjeta

so bila razdeljena v tri skupine, katerim smo pokladali tri različne dopolnilne krmne mešanice.
Jagnjeta so bila odstavljena hkrati, vendar so bila zaradi različnega datuma rojstva različno stara.
Ovce so bile krmljene z isto krmo. Za vsako jagnje smo tudi zapisali spol (ženski - z, moški - m),
zaporedno jagnjitev (jagnjeta v poskusu so bila samo samo od prve in druge jagnjitve), mater, očeta
ter starost ob odstavitvi (dni) ter velikost gnezda ob rojstvu, iz katerega jagnje izhaja. Stehtali smo
jih ob rojstvu ter ob odstavitvi (v kg, na 100 g natančno).

b) Tu je lastnost masa jagnjet ob odstavitvi. Izpeljemo lahko tudi hitrost rasti, ki jo opisujemo s
(povprečnim) dnevnim prirastom. Dnevni prirast lahko izračunamo iz razmerja razlik v masi
in starosti ob tehtanjih. Tudi rojstna masa bi lahko bila lastnost, a v tem poskusu je nismo želeli
proučevati. Vključili smo jo le, ker pričakujemo, da lahko pojasni razlike v rasti.

V poskusu (pregl. 2.1) smo našli eno lastnost in eno izpeljali. Ker praviloma želimo v enem poskusu
opazovati več lastnosti hkrati, tudi izpeljemo lahko več lastnosti. Med izpeljane lastnosti sodijo tako
vsote, razlike, razmerja, odstotki itd. Pri specialnih predmetih se boste učili o izpeljanih lastnosti. Pri
našem delu pa se bomo ukvarjali le z lastnostmi, ki jih bomo eksplicitno omenjali. Tako od vas ne bomo
pričakovali izpeljanih oz. izračunanih lastnosti, če jih od vas ne bomo zahtevali. Pri vajah se boste npr.
naučili, kako te vrednosti izpeljete.

Pri lastnostih vedno preverimo porazdelitev. Najbolje je, da jo najprej narišemo. Tako si s sliko poma-
gamo, kateri porazdelitvi se najbolj približamo.

PRIMER 20: Določitev lastnosti - klavni trupi
a) Pri prašičih smo na liniji klanja proučevali meritvi S in M ter odstotek mesa. Pri tem smo za vsakega

prašiča zabeležili še sezono zakola, spol (svinjka - 2, kastrat - 3), rejca (1, 2) ter maso toplih
polovic (kg). Za živali v poskusu smo pridobili tudi poreklo. Podatki so prikazani v pregl. 2.2.
V tem poskusu proučujemo tri lastnosti, in sicer meritev S, meritev M in odstotek mesa. Tu
izpeljanih lastnosti ne bomo omenjali. Pravzaprav je odstotek mesa izračunan iz meritev S in M.

Pri obdelavi je najbolje uporabiti neposredno merjene ali ocenjene lastnosti. Razmerja lahko prinesejo
novo lastnost, kot je bilo v primeru rasti jagnjet. Rast se odraža v masi, spreminjanje mase pa upodobimo
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Tabela 2.1: Vplivi na rast jagnjet do odstavitve
Pasma Krma Velikost

gnezda
Spol
jag.

Zap.
jag.

Jagnje Ovca Oven Rojstna
masa (kg)

Starost
ob odst.

(dni)

Odst.
masa
(kg)

1 A 1 m 1 1 14 12 3,2 120 21
1 B 2 z 2 2 15 12 3,4 115 25
1 B 2 m 2 3 15 12 3,8 115 30
2 A 1 z 1 4 16 13 3,6 125 22
2 C 2 m 1 5 18 13 2,8 118 19
2 C 2 z 1 6 18 13 3,7 124 24
1 B 2 z 2 7 19 17 3,9 114 28
1 C 4 z 2 8 10 17 4,1 114 24
1 A 1 m 1 9 11 17 3,6 132 31

Tabela 2.2: Meritve na liniji klanja pri prašičih

Sezona Spol Rejec Žival Oče Mati Masa TP
(kg)

Meritev
S (mm)

Meritev
M (mm)

Odstotek
mesa (%)

2003-01 2 1 1 - - 103 9 94 68,8
2003-01 3 1 2 12 11 96 14 76 57,7
2003-02 2 1 3 10 9 99 13 81 60,2
2003-02 3 1 4 10 9 97 12 77 59,5
2003-01 2 2 5 12 11 101 14 84 61,2
2003-01 3 2 6 12 - 102 14 82 59,2
2003-02 2 2 7 - - 107 15 77 56,2
2003-02 3 2 8 - - 100 13 69 55,2

z rastno krivuljo. Za dnevni prirast pa smo omenili, da opisuje hitrost rasti. Matematično predstavlja
vrednost odvoda pri posamezni starosti. Sestavljene lastnosti so manj zaželene pri obdelavi. Posamezni
deli so bili izmerjeni pod različnimi pogoji, ki jih je z obdelavo ne moremo odstraniti. Tako težko
izluščimo pomen vpliva, ki ga želimo pojasniti v poskusu.

2.4.2 Vplivi

Vplivi so spremenljivke, ki jih lahko pojmujemo kot vzroke, ki povzročajo razlike med meritvami. Pri
načrtovanju poskusov praviloma želimo proučevati le manjše število vplivov, da bo poskus mogoče izve-
sti. Ostale vplive kontroliramo, jih držimo konstantne. Konstantne vplive prepoznamo po tem, da imajo
samo en nivo.

PRIMER 21: Določimo vplive
a) Pri ovcah dveh pasem (pregl. 2.1) so proučevali maso jagnjet ob odstavitvi na kmetiji A. Jagnjeta

so bila razdeljena v tri skupine, katerim smo pokladali tri različne dopolnilne krmne mešanice.
Jagnjeta so bila odstavljena hkrati, vendar so bila zaradi različnega datuma rojstva različno stara.
Za krmljenje ovc smo uporabili isto krmo. Za vsako jagnje smo tudi zapisali spol (ženski -
z, moški - m), zaporedno jagnjitev (jagnjeta v poskusu so bila samo samo od prve in druge
jagnjitve), mater, očeta ter starost ob odstavitvi (dni) ter velikost gnezda ob rojstvu, iz katerega
jagnje izhaja. Stehtali smo jih ob rojstvu (rojstna masa) ter ob odstavitvi (odstavitvena masa).
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Vse morebitne vplive na lastnost smo obarvali z modro barvo. Na tem mestu bomo najprej razdelili
vplive na kvantitativne in kvalitativne. Štirje vplivi so kvantitativni in sicer starost ob odstavitvi, rojstna
masa jagnjet, velikost gnezda in zaporedna jagnjitev. Ostali so kvalitativni. Poglejmo, zakaj je temu
tako!

Starost ob odstavitvi - Pričakujemo, da bodo starejša jagnjeta težja, rast pa je kontinuirana. Spre-
membo mase bi lahko opazovali vsak teden, a pričakujemo, da zrastejo vsak dan malo. Rastoče
živali hujšajo le ob bolezni. Starost navajamo v dnevih, mesecih ali letih in je torej kvantitativna
spremenljivka.

Rojstna masa jagnjet - Kvantitativna spremenljivka je tudi rojstva masa jagnjet. Pričakujemo, da bodo
težja jagnjeta ob rojstvu kasneje tudi bolje rasla in dosegla ob odstavitvi dosegla večjo maso. Ver-
jamemo, da obstaja neka povezava, ob kontroliranih pogojih ne pričakujemo nenadnih sprememb.
Rojstno maso merimo v kilogramih, na eno decimalko natančno, zato smo torej prepričani, da je
rojstna masa kvantitativen vpliv.

Velikost gnezda - Če so v gnezdu štiri jagnjeta, je gnezdo večje kot pri enem samem jagnjetu. Število
dobimo s štetjem, torej je vpliv kvantitativen. Znano je tudi, da so mladiči v večjih gnezdih manjši
že ob rojstvu in tudi kasneje počasneje rastejo. Mati ima sicer skupaj več mleka, a manj za posame-
znega mladiča. Pri vrstah, ki so maloštevilna, pa lahko večja gnezda (v našem primeru tri in več)
združimo v en razred. V takem primeru imamo le tri ali celo dva razreda in vpliv obravnavamo kot
kvalitativen. Pred odločitvijo pa se je dobro prepričati na grafikonu, kakšna je povezava.

Zaporedna jagnjitev - Podoben primer je tudi pri zaporedni jagnjitvi oz. zaporedni laktaciji. Spre-
menljivka je po naravi kvantitativna, saj meri fiziološko starost živali. Proizvodne funkcije po
zaporednih “porodih” so prav zanimive, saj opažamo, da se prireja povečuje do tretjega poroda,
ostane dobra do šestega ali osmega poroda in potem postopoma pada. To velja tako za velikost
gnezda, količino mleka itd. Tudi pri tem vplivu boste našli, da so obravnavali spremenljivko kot
kvalitativno, torej z razredi.

Pasma, spol, skupine - Povsem drugačen vpliv pa je pasma iz prvega stolpca v pregl. 2.1. Ta vpliv ima
dva razreda. Tu smo jih označili kar s šiframi, s številkami, pričakovali pa bi imena pasem. Šifrant
omogoča hitrejše vnašanje in manj napak, nikakor pa spremenljivki ne da vrednosti. Oznake ozna-
čujejo samo kakovost (kvaliteto). Vpliv je kvalitativen. Isto ugotavljamo pri spolu (dva razreda)
in skupine (trije razredi).

Krmne mešanice - Uporabili smo tri krmne mešanice in pričakujemo, da vplivajo na rast jagnjet, saj
smo to želeli proučiti. Krmne mešanice, kadar ne vemo nič o njihovi sestavi so kvalitativen vpliv.
V našem poskusu pa smo naredili tri skupine in v vsaki skupini uporabili drugo krmno mešanico.
Tako nimamo dveh vplivov, ne moremo jih ločiti. Uporabimo torej le en vpliv, ki ga smiselno
poimenujemo.

Kmetija, krmljenje ovac - Do sedaj pa nismo omenili kmetijo in krmljenje ovac, kar bi tudi lahko
povzročalo razlike med živalmi. Ker pa so vse živali na isti kmetiji in so ovce vse enako krmljene,
to v našem poskusu ne povzroča razlik. Vpliva kontroliramo, torej držimo konstantna. V našem
poskusu nimata vpliva.

Mati, oče - Mati in oče v našem primeru nimata veliko opazovanj, pravzaprav pa smo merili njune
potomce. Vemo pa, da živali vplivajo na rezultat. Tako lahko proučujemo vpliv živali. Pogosto,
tudi v našem primeru, vplivajo na lastnost preko genetskih zasnov, ki sta jih prispevala oče in mati.
Pričakujemo, da so si sorodniki podobni. Bolj so si podobni, če so v ožjem sorodstvu. Vpliv je
kvalitativen, poimenovali ga bomo vpliv živali. Očeta, mater in drugo sorodstvo pa bomo vključili
preko porekla.
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PRIMER 22: Določimo vplive - prašiči na liniji klanja
a) Pri prašičih smo na liniji klanja proučevali meritvi S in M ter odstotek mesa. Pri tem smo za

vsakega prašiča zabeležili še sezono zakola, spol (svinjka - 2, kastrat - 3), rejca (1, 2) ter maso
toplih klavnih polovic (kg). Za živali v poskusu smo pridobili tudi poreklo. Podatki so prikazani
v pregl. 2.2.

V poskusu smo spremljali pet vplivov. Maso toplih klavnih polovic dobimo s tehtanjem, zato je kvanti-
tativen vpliv. Pri sezoni, spolu, rejcu in živalih imamo razrede. Čeprav smo jih označili z numeričnimi
šiframi, pa bi jih prav lahko nadomestili z besedami ali imeni. Ti vplivi so torej kvalitativni.

Razrede pri kvalitativnih vplivih praviloma poimenujemo nivoji. Število razredov pa predstavlja število
nivojev pri izbranem vplivu. Pri vsakem poskusu načrtujemo, koliko nivojev bomo opazovali. Tako
izberemo število sezon, število rejcev, število genotipov, število krmnih mešanic. Pravzaprav izberemo
posamezne nivoje načrtno. Tako smo si zadali nalogo, da izvedemo poskus v januarju in februarju leta
2006, izbrali smo svinjke in kastrate in dva rejca. Če se pri merjenju pojavi žival, ki ne pripada nobenemu
nivoju, jo iz obdelave izločimo. Če manjka ena od meritev, žival še vedno lahko vključimo v obdelavo.
Ima manjkajočo lastnost. Nivo vpliva mora biti naveden pri vsakem zapisu meritve.

Pri vplivih, včasih pa tudi pri lastnostih, lahko ugotovimo navajanja spremenljivk z različnimi imeni, ki
jih moramo najti in se odločiti za ime, ki spremenljivko najbolje določa. Poiščemo morebitne sinonime
za isti vpliv, kot so npr. čreda, kmetija, rejec ali farma. Včasih se tudi za isti vpliv uporabi različna imena:
eno ime (npr. skupina iz primera) poudarja, kako smo organizirali poskus, drugo (npr. krmne mešanice)
pa izpostavljajo najpomembnejšo komponento vpliva. V istem poskusu smo tudi omenili, da vpliv živali
vključuje tudi starše, zato med vplivi ne naštejemo vseh treh hkrati. Tako lahko imamo v modelu samo
vpliv živali (ang. animal), v nekaterih primerih pa bomo srečali tudi očeta (ang. sire), mater (ang. dam)
ali oba.

Na naši listi so se lahko pojavili tudi kontrolirani vplivi, ki jih prepoznamo po tem, da imajo samo en
razred oz. en nivo. Take informacije ne moremo šteti k vplivom, ampak sodijo k opisu populacije, ki
jo proučujemo. Kadar poizkus izvajamo pri samo enem rejcu, rezultatov ne smemo posplošiti na vse
slovenske črede. To lahko storimo šele, ko tak poskus ponovimo pri več rejcih in so rezultati skladni,
razlike med njimi pa razumljive oz. razložljive.

Pogosto poskušamo pri obdelavi podatkov vključiti tudi vplive, ki jih nismo med izvajanjem poskusa
nismo beležili. Le redko lahko podatke naknadno dopolnimo. Morda lahko poiščemo starše pri indivi-
dualno označenih živalih. To mislimo na oznako, ki jo živalim dajemo ob rojstvu in predstavljajo njeno
identifikacijsko številko. Začasne oznake iz poskusa niso zadostne. Morda se v hlevu za druge namene
shranjujejo podatki o temperaturi zraka, vlagi, gibanju in sestavi zraka. Nezabeleženi vplivi pomenijo
pravzaprav samo slabo izveden poizkus. Ob načrtovanju poskusa se moramo natančno poučiti o vsem,
kar je o problemu znanega. Takrat se moramo odločiti, ali bomo vpliv držali konstanten, ga kontrolirali,
ali pa ga upoštevali pri zasnovi poskusa tako, da bomo lahko ocenili učinek na opazovane lastnosti.

Ker so vplivi spremenljivke, smo se že navadili, da so kvalitativni in kvantitativni, delili pa jih bomo še
na sistematske in naključne vplive. Ta delitev je povezana z zanesljivostjo, s katero jih lahko izračunamo.

2.4.2.1 Sistematski vplivi

Sistematski vplivi pojasnijo lastnost precej zanesljivo. Tako rečemo, da sistematske vplive ocenimo in
izračunane vrednosti imenujemo ocene. Precej zanesljivo je, da se masa s starostjo povečuje. Kar dobro
poznamo rastne krivulje - funkcije, ki opisujejo rast živali. Izjeme so lahko le redke, bolne živali ali pa
živali v neugodnem obdobju. Že pred poskusom vemo, da obstajajo razlike v masi glede na starost. V
poskusu nas pravzaprav le zanima, kako hitro živali rastejo, so boljše ali slabše kot pričakujemo. Ko
nekaj časa delamo v živinoreji, znamo zlahka presoditi rezultat, ker je vpliv sistematski.

Sistematski vplivi so lahko kvalitativni in kvantitativni. Delitev temelji na istih principih kot pri spre-
menljivkah.
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Slika 2.15: Vpliv sezone na telesno maso med zaporednimi tehtanji

Kvalitativni vplivi ali vplivi z nivoji nimajo neke vrednosti, četudi jih morda oštevilčimo (šifriramo).
Razvrstitev nivojev pri kvalitativnih vplivih oz. vplivih z nivoji je nepomembna, čeprav lahko pri risanju
grafikonov porabimo precej časa, kako naj bodo razvrščeni. Lahko so razporejeni po abecednem vr-
stnem redu, morda po kateri drugi karakteristiki, morda po vrstnem redu, kot nastopajo v datoteki ali pa
je povezano z navadami skupine, ki bo rezultate uporabljali. Morda bi radi izpostavili enega od nivojev.
Takrat ga postavimo na prvo ali zadnje mesto. Nikoli pa v enem prispevku ne mešamo vrstnega reda ni-
vojev. To se rado zgodi, ko informacije posnamemo po različnih avtorjih. Tako preglednice kot slikovno
gradivo uredimo tako, da so oznake nivojev vedno enake (morebitne kratice, črte in liki na grafikonih,
tudi v primeru, ko je kateri vpliv preskočen.

PRIMER 23: Določimo sistematske vplive - sezona
a) Na grafikonu 2.15 je prikazano spreminjanje telesne mase prašičev v petih sezonah. Sezono pred-

stavljajo 14-dnevni intervali, na koncu katerega so bili prašiči tehtani. Pričakujemo, da živali na
tem intervalu rastejo. Samo zaradi ločljivosti smo izbrali štiri živali. Pri povečevanju mase ugo-
tavljamo, da so živali pri šestem tehtanju tehtale nekoliko več, pri sedmem pa so celo nekoliko
zaostale (shujšale). Ker te spremembe opazimo skoraj pri vseh živalih hkrati, je hujšanje povzročil
skupen vzrok - vpliv. V tem poskusu je oskrbovalec zmanjšal količino žit v obroku in je pokladal
pretežno otavo. Prašiči so na strogi dieti nekoliko shujšali. Vpliv je sistematski (načrten in velja
za več živali hkrati), posledice (hujšanje) pričakovane.
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PRIMER 24: Vrstni red pri kvalitativnih vplivih - pasme prašičev
a) V slovenski prašičereji si pasme praviloma sledijo v naslednjem vrstnem redu: slovenski landras, slo-

venski veliki beli prašič, durok, pietren, slovenski mesni landras. To počnemo, ker se poslužujemo
tudi številčnih kod za pasme, in sicer 11, 22, 33, 44 in 55. Čeprav so prašičerejci navajeni na ta
vrstni red in popravijo vsakega, ki bi to rad spremenil, pa je iz statističnega vidika povsem spreje-
mljiv tudi drug vrstni red. Lahko je celo bolj pripraven, ko bi želeli npr. izpostaviti pasmo durok.
Takrat bi jo dali na prvo ali zadnje mesto. V istem prispevku bomo pri vplivu vedno obdržali isti
vrstni red pasem in iste oznake pri grafičnih prikazih.

PRIMER 25: Vrstni red pri kvalitativnih vplivih - rejci prašičev
a) Vzemimo slovenske prašičerejske kmetije. Lahko začnemo s kmetijo Antolin in nadaljujemo s kmeti-

jami Brvar, Kovač, Novak, itd. Prav nič pa ne bo narobe, če začnemo s kmetijo Novak ali katerokoli
drugo kmetijo. Tudi nimamo nekega pravila. Pri vsaki analizi jih razvrstimo lahko drugače, da
bi identiteta reje bila prikrita bralcem, za katere poznavanje posameznih rej ni pomembno. Tako
preprečimo lahko zlorabo podatkov. Tudi nadaljevanje ni predpisano, le našteti moramo vse farme,
kjer smo opazovanja opravili. Lahko jih razvrščamo po abecedi, lahko po lokacijah, lahko kmetijo,
ki jo obravnavamo in jo želimo primerjati z drugimi

Sezona, pasma in farme so kvalitativni vplivi oz. vplivi z nivoji. Označujejo kakovost, po nivojih se
sprašujemo z vprašalnico kateri.

Pri kvantitativnih vplivih izmerimo, preštejemo ali na linearni skali ocenimo vpliv. Pri tem ne dobimo
kakovosti ampak količino, ki jo prikažemo z neodvisno spremenljivko (ang. independent variable). Pri
vplivu nimamo razredov, vpliv je tehtan na kontinuirani (neprekinjeni) ali prekinjeni skali. Vemo za
najmanjšo in največjo vrednost ter za zaporedje. Vse vrednosti znamo razvrstiti in vsi jih bomo enako
razvrstili. V primeru poskusa s prašiči na liniji klanja smo določili, da na lastnosti vpliva masa toplih
klavnih polovic. Ko imamo klavne polovice stehtane, vemo za najmanjšo in največjo vrednost, vse
meritve tudi znamo razvrstiti med ekstremnima vrednostma. Pri kvantitativnih vplivih pričakujemo, da
spreminjanje neodvisne spremenljivke povzroča predvidljive spremembe. Tako se pogosto vprašamo, za
koliko (še bolje kolikokrat) se spremeni lastnost, če se neodvisna spremenljivka spremeni za eno enoto.
Odgovor se skriva v regresijskem koeficientu. Iz regresijskega koeficienta in spremembe neodvisne
spremenljivke tako predvidevamo spremembo odvisne spremenljivke. Vpliv poimenujemo po neodvisni
spremenljivki.

PRIMER 26: Vpliv mase na debelino hrbtne slanine pri prašičih
a) Pri prašičih vemo, da so težji prašiči praviloma tudi bolj zamaščeni. Zamaščenost merimo z debelino

hrbtne slanine, ki jo lahko izmerimo z ultrazvokom že na živih prašičih. Kadar je razlika pri masi
dovolj majhna, se bodo prašiči zamaščevali enakomerno. Prašiči pri rasti od 90 do 110 kg povečajo
debelino hrbtne slanine za 0.10 mm na 1 kg prirasta. Če vemo, da se je masa spremenila za 10 kg
(neodvisna spremenljivka), lahko pričakujemo za 1 mm debelejšo slanino. Ker je zamaščevanje
enakomerno, ga lahko opišemo s premico (slika 2.16). Vrednost 0.10 mm/kg je smerni koeficient
premice, ki ga pri biometriji (in statistiki) imenujemo regresijski koeficient.

Kvantitativne vplive opisujemo z regresijskimi enačbami, ki jih lahko različno sestavljamo. V statistiki
velja, da poskušamo s preprostimi enačbami. Med vsemi regresijskimi enačbami je najbolj preprosta
linearna regresija, ki jo ponazorimo s premico. Dokaj preprosti so tudi polinomi od druge do največ pete
stopnje, funkcije pa lahko sestavljamo tudi na druge načine, a o teh možnostih bomo govorili kasneje.

Regresijske koeficiente spremlja vedno neodvisna spremenljivka, ki vpliva na odvisno spremenljivko. Po
njej zato tudi imenujemo vpliv. Regresijski koeficienti služijo transformaciji neodvisne spremenljivke v
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Slika 2.16: Vpliv mase na debelino hrbtne slanine pri prašičih

odvisno.

Posebnost: "Neodvisna" spremenljivka je lahko v nekaterih preizkusih zanimiva tudi kot lastnost. Prav-
zaprav je takih primerov kar veliko. Za tiste, ki vam je bliže govedoreja, naj omenim primer
količine mleka. Količina mleka vpliva na vsebnost komponent, predvsem tolšče. Potemta-
kem je vpliv. Je pa vsem zelo znana proizvodna lastnost. Kasneje, ko bomo nekaj biome-
trije že poznali, se bomo vrnili k tem primeru. Uporabili bomo dvolastnostne modele. Pri
prašičih na rast vpliva velikost gnezda, velikost gnezda pa je nadvse zanimiva lastnost za
proučevanje. Zakaj ne bi lastnosti proučili hkrati?

Če pa pri krmi povemo tudi sestavine, npr. da smo spreminjali samo vsebnost beljakovin, nas ne zanima
samo naziv krme, ampak želimo navesti kvantiteto, vsebnost beljakovin. Vsebnost beljakovin vpliva na
rast, vpliv je sistematski in kvantitativen.

V praksi sistematske vplive običajno prepoznamo po tem, da opazujemo malo enot (osebkov, nivojev).
Enote med seboj niso sorodne ali pa sorodstvo zanemarimo, zato ne dovolimo posplošitev rezultatov na
druge nivoje, razrede tega vpliva. Meritve v poskusu z jagnjeti (tabela 2.1) smo npr. opravljali pri dveh
pasmah s tremi krmami in pri dveh spolih. Ocene, ki jih bomo pri obdelavi dobili, bodo veljale le za
prisotne nivoje. Iz njih ne moremo ničesar sklepati o tem, kako uspešne so živali druge pasme, kakšna bi
bila rast pri četrti krmi. Praviloma imamo na voljo zadovoljivo število opazovanj, da ocenimo sistematski
vpliv.

2.4.2.2 Naključni vplivi

Naključni vplivi so naključne spremenljivke, ki so vzorčene iz predpostavljene ali celo znane porazdeli-
tve. V praksi jih običajno prepoznamo po tem, da pri vplivu opazujemo veliko enot (osebkov, nivojev).
Enote so lahko med seboj sorodne ali še bolje rečeno korelirane, zato si dovolimo posplošitev rezultatov
tudi na druge enote (osebke, nivoje) iz celotne množice (populacije). Običajno imamo na voljo le malo
podatkov po enoti. V modelu je na desni strani najmanj ena naključna spremenljivka - ostanek. Med
naključne vplive štejemo aditivne in neaditivne genetske vplive, skupno okolje v gnezdu, kotcu ali čredi,
permanentno (stalno) okolje v laktaciji, v življenjski dobi in podobno. Pri naključnih vplivih bomo na
dodiplomskem študiju obravnavali samo kvalitativne vplive oz. vplive z nivoji, saj so metode za delo s
kvantativnimi vplivi zahtevnejši.
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PRIMER 27: Naključni vplivi
a) V živinoreji spremljamo proizvodne rezultate živali. V ta namen merimo veliko število živali, v pri-

merjavi s številom vseh podatkov imamo na žival praviloma malo meritev. Živali niso predhodno
odbrane na osnovi istih ali koreliranih lastnosti. Ker jih je veliko in so slučajen vzorec iz opa-
zovane populacije, lahko raziskujemo variabilnost znotraj vpliva živali. Živali so tudi sorodne in
pričakujemo, da so lastnosti podedovane po starših: pol po materi in pol po očetu. Na osnovi pri-
čakovanega deleža skupnih genov lahko sklepamo na lastnosti drugih živali. Vpliv živali je torej
naključni. Več naključnih vplivov bomo spoznali preko celega leta.

Ker imamo veliko nivojev in malo podatkov, dobljeni rezultati niso tako zanesljivi, kot pri sistemat-
skih vplivih. Tako raje rečemo, da nivoje pri naključnih vplivih napovemo, rezultate pa označimo kot
napovedi.

2.4.2.3 Izjeme

Odločitev, ali je vpliv sistematski ali naključni, ni vedno enostavna. Živali uvrščamo običajno med
naključne vplive. Pri izračunu plemenske vrednosti pogosto vključimo velik del populacije, izpuščene
so lahko le posamezne živali v manjših čredah. Tako lahko predpostavimo (ni čisto res, a lahko z enim
očesom zamižimo), da je vzorec velik in naključen. Selekcionirane živali (elitni biki) niso naključen
vzorec, vedno so to najboljše živali. Elitnih živali je malo in imajo običajno veliko število podatkov, zato
jih raje uvrstimo med sistematske vplive. Kadar pa imamo v obdelavo vključene živali z malo (krave,
mladi biki) in veliko (elitni biki) meritvami, se ravnamo po večini. Ker imamo za elitne bike veliko
podatkov, jim ne bomo škodili.

V zgornjem primeru z vplivom živali mislimo na aditivni genetski vpliv ali plemensko vrednost. Na
živalih pa lahko izvajamo tudi druge poskuse. Kadar imamo v poskusu malo živali in jih večkrat merimo
isto lastnost, potem je lahko žival tudi sistematski vpliv. Pri etoloških poskusih je to pogosto.

Drug izjemen primer je lahko tudi vpliv farme. Če imajo rejci majhno čredo, potem jih je v rejskem
programu mnogo. Nekaj je odličnih, nekaj slabih, v večini primerov pa so povprečni. Torej imajo
porazdelitev, ki je praviloma blizu normalne. V takih primerih bomo rejca obravnavali kot naključni
vpliv. V prašičereji imamo tudi zelo velike industrijske farme in manjše kmečke reje. Industrijske reje
naj bi obravnavali kot sistematski vpliv, manjše reje pa kot naključni. Kako naj ravnamo, če imamo
obe skupini farm skupaj? Praviloma bomo v tem primeru ravnali kot z naključnim vplivom. Tako
bomo manjše farme pravilno obravnavali, za večje podatke pa imamo tako in tako veliko podatkov in je
pravzaprav vseeno, kako jih obravnavamo.

2.4.3 Nekaj splošnih nasvetov pri določanju lastnosti in vplivov

Vloga posamezne spremenljivke ni vnaprej določena, ampak se lahko spreminja glede na zasnovo po-
skusa. Tako se ne moremo naučiti seznama lastnosti in vplivov na pamet, ampak jih moramo razbrati.
Ta presoja je pomembna, ker praviloma preberemo rezultate več poskusov drugih raziskovalcev, kot jih
izvedemo. Veliko hitreje lahko razumemo prispevek drugih avtorjev, če razčistimo že na začetku, kaj je
lastnost (posledica) in kaj vpliv (vzrok).

Ko besedilo temeljito preberemo, si označimo lastnosti in vplive. Pri tem uporabimo različne označbe.
Lastnosti lahko obarvamo z rdečo barvo ali uokvirimo, vplive pa obarvamo z modro ali podčrtamo.
Priporočamo tudi, da določite sistematske (dvakrat podčrtamo) in naključne (enkrat podčrtamo) vplive,
kvantitativne in kvalitativne (podčrtamo z vijugasto črto) vplive. Oznake lahko izberete po svoje, a
predlagamo, da jih ne spreminjate iz primera do primera. Dobro pa je, da izberete take oznake, ki se
dograjujejo, da lahko najprej označite vplive, potem pa dodate oznake za značilnosti.

Razlike med sistematskimi in naključnimi vplivi so tudi v prikazovanju in interpretaciji podatkov. Pri
sistematskih vplivih je praviloma malo nivojev ali regresijske enačbe, zato praviloma uporabimo pre-
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glednice ali grafikone in vse vrednosti prikažemo. Pri naključnih vplivih pa je število nivojev veliko,
pogosto imamo v obdelavi več deset, tudi nekaj milijonov živali. Preglednica, v katero vnesemo rezul-
tate za vse nivoje, ne bi bila več preglednica. Tudi grafični prikaz z milijonom stolpcev je brez smisla,
zato raje narišemo porazdelitev, ocenimo varianco, prikažemo pa le izbrane živali. Tako nas morda
zanimajo rezultati bikov na osemenjevalnem centru, bikovske matere ali čreda krav pri izbranem kmetu.

2.5 Vaje

Vaja 1: Naštejmo nekatere spremenljivke, ki jih živinorejci pogosto opazujemo. Opišite spremenljivke!
Morda lahko poveste tudi, kako so porazdeljene? Če še ne gre v celoti, se na spisek vrnite, ko
boste pregledali naslednje poglavje.

a) Količina namolzenega mleka, odstotek tolšče, količina beljakovin, višina vihra, doba med telitvama,
barva dlake, oblika vimena, težavnost telitve, pokritost (trupa) ...

b) Dnevni prirast, debelina hrbtne slanine, masa šunke, površina hrbtne mišice, velikost gnezda, pood-
stavitveni premor, število seskov, stoja, omišičenost ...

c) Sočnost mesa, aroma, pH vrednost, barva mesa, rezna trdnost ...

d) Masa jajca, trdnost lupine, barva lupine, višina gostega beljaka ...

e) Pogostnost pitja, pogostnost agresije, trajanje žretja, čas ležanja v posameznih legah ...

Vaja 2: Izmislite si kar največ lastnosti, ki jih opazujemo v živinoreji in pri vseh primerih poskusite za
lastnosti odgovoriti na naslednja vprašanja!

a) Ali so objektivno merjene ali subjektivno ocenjene?

b) Ali je lastnost kvantitativna ali kvalitativna?

c) Ali ima lastnost zvezno ali diskretno porazdelitev?

d) Na lastnosti, ki jih ne znate razporediti, opozorite pedagoge in jih rešite skupaj!

Vaja 3: Ali lahko naštejete nekaj lastnosti, ki bi jih veljalo izmeriti in oceniti pri študentih drugega
letnika univerzitetnega (visokošolskega strokovnega) študija?

Vaja 4: Ali lahko naštejete nekaj lastnosti, ki bi jih veljalo izmeriti in oceniti pri študentih Univerze v
Ljubljani?

Vaja 5: Ali lahko naštejete nekaj lastnosti, ki bi jih veljalo izmeriti in oceniti pri kravah črno-bele pa-
sme?

Vaja 6: Ali lahko naštejete nekaj lastnosti, ki bi jih lahko merili pri kokoših Prelux-G?

Vaja 7: Katere lastnosti bi merili pri preizkusu nove krmne mešanice pri pitanju prašičev? Ali bi bile
lastnosti iste, če bi želeli preveriti krmo za doječe svinje?

Vaja 8: Katere lastnosti bi spremljali pri preizkusu dveh sistemov kotcev za pitanje prašičev in katere bi
spremljali pri preizkusu z doječimi svinjami?

Vaja 9: V pregl. 2.3 je preveritev treh postopkov ravnanja s pujski od rojstva do starosti 10 tednov.
Pujski v poskusu so bili dveh različnih genotipov, pri vsakem genotipu smo uporabili 10 očetov,
ki so bili zastopani pri vseh treh postopkih. Pri vsakem postopku smo po očetu vključili pet gnezd
različnih mater. V poskus smo vključili vse živorojene pujske obeh spolov, pujski iz gnezda so
tvorili skupino do konca preizkusa. Ob rojstvu in nato vsakih 14 dni smo pujske tehtali in izmerili
višino vihra, višino križa, dolžino trupa. Slednje meritve so istočasno in neodvisno merili trije
merilci. Za celotno gnezdo smo merili tudi dnevno porabo krme in nato izračunali konverzijo
krme. Poskus smo izvedli pri enem rejcu.
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Tabela 2.3: Načrt preizkusa in število opazovanj po skupinah

Pos- Geno- Število Starost mladičev (dni)
topek tip očetov 0 14 28 42 56 70

A 11 10 550 536 516 492 492 490
22 10 575 537 525 515 513 510

B 11 10 560 540 532 522 517 513
22 10 565 536 524 511 506 505

C 11 10 545 525 515 504 495 495
22 10 576 542 535 525 521 520

a) Določite lastnosti!

b) Določite vplive in jih opišite!

c) Naštejte kvalitativne vplive in jim določite število nivojev!

d) Naštejte kvantitativne vplive in navedite zalogo vrednosti!
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Poglavje 3

STATISTIKE

V živinoreji spremljamo neko lastnost - spremenljivko xi in jo izmerimo. Tako dobimo niz podatkov, ki
ga imenujemo tudi vzorec Z (enačba 3.1). Če smo živali naključno izbirali, je vzorec naključni.

Z = (x1, x2, ... xn) [3.1]

Opravili smo n meritev dnevne količine mleka pri 1000 kravah. Ko želimo podatke predstaviti, je povsem
neprimerno, da bi navajali vse meritve, tudi takrat, ko je vzorec manjši. Podatke moramo primerno pre-
delati, da iz njih potegnemo najpomembnejše informacije. Izračunane vrednosti imenujemo statistike.
Če želimo pri tem poudariti, da se nanašajo na vzorec, jih poimenujemo vzorčne statistike. V tem po-
glavju bomo obravnavali tri skupine statistik: srednje vrednosti, mere razpršenosti in mere povezanosti.
Omeniti moramo tudi nekatere statistike, ki jih pravzaprav poiščemo in ne računamo. To so najmanjša
(minimum) in največja vrednost (maksimum).

3.1 Srednje vrednosti

Vrednosti spremenljivk se med enotami razlikujejo. Nekatere vrednosti so pogostejše, druge pa manj
verjetne, vse pa so bolj ali manj podobne "osrednji vrednosti".

Za srednjo vrednost imamo več statistik. V živinoreji so pogoste aritmetična sredina, mediana in modus.
Srečamo lahko tudi geometrično sredino, le redko pa harmonično sredino. Srednje vrednosti sodijo med
najpomembnejše statistike in praviloma veliko povedo o vzorcu. Če je vzorec slučajen, lahko zaključke
posplošimo tudi na populacijo. Pri srednjih vrednostih, zlasti pri povprečju, obstaja velika nevarnost,
da jih uporabimo tudi takrat, ko jih ne bi smeli. So tudi priročne za izračun. S srednjimi vrednostmi
dobro opišemo populacijo, izgubimo pa informacije, ki so značilne za manjše skupine v vzorcu ali celo
za posamezne meritve. Tako se ne smemo prehitro zadovoljiti z njimi, nadalje moramo iskati povezavo
med meritvami, spreminjanje meritev s časom, proučevati različnost med njimi.

3.1.1 Aritmetična sredina

3.1.1.1 Navadna aritmetična sredina

Aritmetična sredina je poznana tudi kot povprečje. Povprečje (enačba 3.2) dobimo tako, da seštejemo
vrednosti spremenljivk xi in jih delimo s številom vrednosti (n). Vsota odklonov od povprečja je vedno
enaka 0.

X =
1
n
×

n∑

i=1

xi [3.2]

Aritmetično sredino pri populacijah bomo označevali z µ, pri vzorcu pa z X.

Povprečje bomo omenjali pri več porazdelitvah, prav poseben pomen pa ima pri normalni ali Gaussovi
porazdelitvi, kjer predstavlja njen lokacijski parameter (slika 3.1) in je tudi najpogostejša vrednost pri
porazdelitvi. Porazdelitev podatkov smo narisali s stolpci modre barve, ki predstavljajo dovolj majhne
intervale, z rdečo črto pa smo vrisali normalno porazdelitev. Na vajah boste preverjali, ali sta teoretična
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Slika 3.1: Aritmetična sredina pri normalni (levo) in diskretni (desno) porazdelitvi

porazdelitev in porazdelitev podatkov dovolj blizu, da lahko predpostavimo normalno porazdelitev. Pre-
soje ne smemo opravljati subjektivno, saj smo različno natančni: eni premalo, drugi preveč. Tako se
bomo raje naučili postopka presoje.

Povprečje lahko uporabljamo tudi pri diskretnih porazdelitvah (desno na sliki 3.1), ki so približno sime-
trične in imajo dovolj razredov. Kot primer navajamo število živorojenih pujskov v gnezdu. Porazdelitev
ni popolnoma simetrična, delež gnezd s samo mrtvorojenimi pujski nekoliko odstopa, saj bi pričakovali
takih gnezd manj kot z 1 živorojenim pujskom. To je lahko zaradi prezgodnjih porodov, ko so pujski
slabotni, svinja pa lahko prasi celo v skupinskem boksu, kjer porod motijo ostale svinje. Te nepravilnosti
so zanemarljive, povprečje v tem primeru dovolj dobro ocenjuje vrh porazdelitve.

Povprečje ni vedno primerno. Kadar so populacije neenovite, heterogene oziroma asimetrične, preverimo
smiselnost uporabe mediane oziroma modusa.

3.1.1.2 Tehtana aritmetična sredina

Aritmetična ali navadna sredina je primerna, kadar so meritve (xi) pri spremenljivki enakovredne, so
enako natančno merjene. Če pa imajo opazovanja različno težo, pa niso enakovredna in jih moramo
tehtati. Najpogostejši je primer, ko smo prišli do povprečij različnih podskupin populacije, ki so bila
izračunana iz različnega števila opazovanj. V tem primeru moramo poznati vrednost in število ali pogo-
stnost.

Kadar poznamo število opazovanj, lahko izračunamo frekvenco ali pa uporabimo enačbo 3.3.

X =
1
n

r∑

i=1

nixi [3.3]

Razmerje med številom opazovanj v skupinah (ni) in skupnim številom opazovanj (n) predstavlja fre-
kvenco opazovanj v skupini (enačba 3.4).

fi =
ni

n
[3.4]

Če poznamo frekvenco podatkov ( fi), moramo tudi razmišljati o tehtanem povprečju (enačba 3.5).

X =

r∑

i=1

fixi [3.5]
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PRIMER 28: Navadna in tehtana aritmetična sredina
a) Za primer vzemimo dva študenta. Oba sta pri izpitih dobila samo dve oceni: 10 in 6. Pri tem je

prvi kar 20-krat dobil povprečno oceno 10 in eno šestico, drugi pa je pri 20-tih ocenah dobil (v
povprečju) šestico in eno desetico. Izračunajmo navadno in tehtano aritmetično sredino!

Navadna aritmetična sredina je pri obeh študentih enaka: (10 + 6) /2 = 8
Tehtana aritmetična sredina pri prvem študentu je: (20×10 + 1×6) /21 = 9, 81
Tehtana aritmetična sredina pri drugem študentu je: (1×10 + 20×6) /21 = 6, 19
Katera povprečna ocena se vam zdi pravilna?

b) Na kmetiji je prasilo 5 mladic po 9,40 živorojenih pujskov v gnezdu in 20 starih svinj po 11,20
živorojenih pujskov v gnezdu. Izračunajte povprečno velikost gnezda na kmetiji! Katero povprečje
je primernejše?

Izračun:

X =
1

5 + 20
(5×9, 40 + 20×11, 20) =

271
25
= 10, 84

c) Trije kmetje so prodali 520 prašičev v klavnico. Prvi je prispeval 25 % živali, drugi 40 % in tretji
pa 35 %. Prašiči so v povprečju tehtali 105 kg pri prvem kmetu, 110 kg pri drugem in 107 kg pri
tretjem. Izračunajte povprečno maso celotne skupine!

Izračun:

X = 0, 25×105 + 0, 40×110 + 0, 35×107 = 107, 7

3.1.2 Geometrijska sredina

Pri izračunavanju povprečij iz verižnih indeksov, koeficientov rasti in stopenj rasti uporabimo geometrij-
sko sredino (enačba 3.6). Imenujemo jo tudi povprečna proporcionalna vrednost. Uporabljamo jo samo,
kadar so vrednosti vseh spremenljivk xi pozitivne.

Xg =
n

√√√√
n∏

i=1

xi [3.6]

Geometrijsko sredino dobimo tako, da spremenljivke pomnožimo in izračunamo n-ti koren zmnožka
(enačba 3.7).

n
√

x1×x2×x3×· · ·×xn [3.7]

Tudi geometrijsko povprečje leži med najmanjšo in največjo spremenljivko xi. Kadar spremenljivke xi

logaritmiramo, je antilogaritem aritmetične sredine logaritmiranih vrednosti enak geometrijski sredini
nespremenjenih spremenljivk. To je uporabno, če so vrednosti na originalni skali zelo različne.

Xln = ln


 n

√√√√
n∏

i=1

xi


 = 1

n

∑
ln (xi) [3.8]

kot primer veljajo stopnje rast, stopnje doprinosa ali obresti.
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PRIMER 29: Geometrijska sredina
a) Vzemimo, da ima spremenljivka xi naslednje vrednosti: 2, 4, 8. Izračunajmo geometrijsko sredino!

3√
2×4×8 = 4

b) Recimo, da so se cene živila povečale za 5 % v letu 2019, 3 % v letu 2020 in 4 % v letu 2021.
Izračunajmo:

• aritmetično sredino (%): (5 + 3 + 4) /3 = 4

• geometrično sredino (%): 3√(1, 05×1, 03×1, 04)=1,0391

Povečanje cene vsako leto izhaja iz druge osnovne cene. Vzemimo, da je bila osnovna cena v prvem letu
1 €, po podražitvi pa je nova cena znašala 1,05 €. V drugem letu je osnovna cena znašala 1,05 €, po
podražitvi pa 1,0815 €. Po zadnji podražitvi znaša cena 1,12476 €. To vrednost pa dobimo, če 3-krat
(tri leta) pomnožimo vrednost za geometrijsko sredino. Tako imamo odgovor, da je povprečna stopnja
rasti živila znašala 3,91 %.

3.1.3 Harmonična sredina

Harmonična sredina je inverzna vrednost povprečja inverznih vrednosti spremenljivke xi. Uporabljamo
jo v primerih, ko računamo povprečje stopenj.

Xh = n×

(∑ 1
xi

)−1

[3.9]

Harmonično sredino (enačba) torej dobimo tako, da spremenljivkam izračunamo obratne vrednosti ( 1
xi

),
vrednosti seštejemo in delimo število opazovanj (n) z dobljeno vsoto.

n
1
x1
+ 1

x2
+ 1

x3
+ · · · + 1

xn

[3.10]

Na harmonično sredino ne naletimo prav pogosto. V živinoreji je najbolj poznan primer pri izračunu
povprečja efektivnih velikosti populacij po generacijah. Ta parameter boste obravnavali pri kvantitativni
genetiki in predstavlja oceno števila nesorodnih živali v populaciji. V zadnjem času se ta značilnost
populacije pogosto uporablja pri presoji ogroženosti populacije in genetske raznovrstnosti. Uporabljamo
jo tudi v povezavi s hitrostjo na različnih odsekih poti, hitrostjo rasti (dnevni prirast) na intervalih rasti
ipd.

PRIMER 30: Harmonična sredina
a) Vzemimo, da ima spremenljivka xi naslednje vrednosti: 2, 4, 8. Izračunajmo harmonično sredino!

3
1
2 +

1
4 +

1
8

= 3, 428571429

b)Recimo, da želimo izračunati povprečni dnevni prirast za prašiča od rojstva, ko tehta 1,5 kg do 116 kg.
Na voljo imamo dnevne priraste prašiča na posameznih intervalih rasti (pregl. 3.1), intervali so bili dolo-
čeni z razponom mas. Izračunajmo:

• navadna aritmetična sredina za dnevni prirast: 1
4 (0, 250 + 0, 400 + 0, 700 + 0, 900) =

0, 575 kg/dan

• harmonična sredina za dnevni prirast: (116−1, 5)/ (8, 5/0, 250 + 20/0, 400 + 30/0, 750 + 56/0, 900) =
0, 622 kg/dan
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Tabela 3.1: Hitrost rasti prašičev
Interval rasti Dnevni prirast (kg/dan) Trajanje pitanja (dni)

1,5 - 10 kg 0,250 8,5/0,250 = 34
10 - 30 kg 0,400 20/0,400 = 50
30 - 60 kg 0,750 30/0,750 = 40
60 - 116 kg 0,900 56/0,900 = 60
1,5 - 116 kg 0,622 184

Presodimo sedaj, katera srednja vrednost je primernejša! V pregl. 3.1 smo izračunali dnevni prirast na
celotnem obdobju rasti postopoma. Za posamezne intervale smo izračunali trajanje pitanja, nato smo
izračunali še trajanje pitanja na celotnem obdobju (184 dni) in skupni prirast (114, 5 kg). Iz teh dveh po-
datkov pa je enostavno dobiti povprečni dnevni prirast na celotnem obdobju (0, 622 kg/dan). Vrednost
se precej razlikuje od navadnega povprečja. Ker so intervali različni, navadno povprečje ni primerno.
Harmonična sredina pa nam je dala isti rezultat. to ni presenetljivo, saj izvajamo iste matematične ope-
racije kot pri prikazu v pregl 3.1. Za primer smo vzeli prašiče, a vrsta živali pri izbiri harmoničnega
povprečja ni pomembna.

3.1.4 Mediana

Mediana ali centralna vrednost je tista vrednost spremenljivke, ki razdeli meritve tako, da je enako
število meritev večjih in manjših od nje. Določanje mediane je enostavno, če so podatki razvrščeni
oziroma rangirani po vrednosti. Če je število enot liho, dobi mediana vrednost srednje enote. V primeru
sodega števila opazovanj pa je mediana povprečje srednjega para meritev. Mediana je neobčutljiva na
posamezne vrednosti spremenljivk, dokler spremenjena vrednost ostane na isti strani mediane. Mediana
pove o podatkih manj kot povprečje, je pa lahko primerna, če porazdelitev ni simetrična.

PRIMER 31: Določitev mediane
a) Bolezen pri 7 obolelih živalih traja 6, 6, 7, 7, 8, 29 in 35 dni. Povprečje znaša 14 dni, vendar pa je

to predvsem zaradi 2 živali, ki se dolgo nista pozdravili. Mediana je 7 dni in nekako bolje opiše
porazdelitev kot povprečje.

b) Bolezen pri 8 obolelih živalih traja 6, 6, 7, 7, 8, 29, 35 in 102 dni. Povprečje znaša 25 dni. Mediana
je (7+8)/2=7,5 dni in nekako bolje opiše porazdelitev kot povprečje. Pove, da se je polovica živali
pozdravilo pred 7,5 dni.

3.1.5 Modus

Modus je srednja vrednost, ki je enaka najpogostejši vrednosti. Ugotovimo ga lahko pri sorazmeroma ve-
likem vzorcu, medtem ko so lahko pri manjših vzorcih vse vrednosti redke. Porazdelitve imajo lahko več
modusov (vrhov) in lahko govorimo o unimodalnih, bimodalnih in polimodalnih porazdelitvah (3.2). V
živinoreji je kar nekaj primerov porazdelitev z več modusi. Bimodalne ali celo polimodalne porazdelitve
lahko dobimo pri lastnostih obnašanja, ki so povezane z dnevnim ritmom.

Modus predstavlja srednjo vrednost bolje kot povprečje na selekcioniranih vzorcih. Primeren je tudi za
heterogene ali asimetrične porazdelitve (slika 3.3). Kot primer prikazujemo debelino hrbtne slanine pri
prašičih. Zaradi selekcije na mesnatost in urejenih tehnologij je slanina s kožo tanka. Ker pa je navzdol
omejena (koža ima debelino 3 mm), je strma ob ordinatni osi in bolj položna s podaljšanim repom na
desni strani. Porazdelitev označimo kot desno asimetrično. Desno asimetrične so tiste, ki imajo na desni
strani podaljšan rep.

Modus lahko prav tako uporabimo pri diskretnih spremenljivkah (desno na sliki 3.3). Za primer lahko
vzamemo porazdelitev dobe od odstavitve do pojava estrusa pri odstavljenih svinjah, dobe od telitve do

53



Osnove biometrije

Slika 3.2: Bimodalna porazdelitev

Slika 3.3: Desno asimetrični porazdelitvi (levo zvezna, desno diskretna)

pojava estrusa kravah, porazdelitev dobe od pripusta do pregonitve. Pojavljajo se tudi pri spremljanju
dnevnega ritma posameznih živali, zlasti tistih aktivnosti, ki so vezane na prehranjevanje.

3.2 Mere razpršenosti

Pri tem predmetu bomo mere razpršenosti, imenovani tudi parametri disperzije, zelo izpostavili, ker
imajo veliko vlogo pri številnih rejskih opravilih. V prireji razpršenost ni zaželena. Prirejo je veliko lažje
organizirati, če so potrebe živali enake, na trgu so izenačeni proizvodi praviloma bolje plačani. Razprše-
nost je pomembna tudi pri odbiri plemenskih živali, kjer zagotavlja možnosti genetskega napredka. Če
so vse živali enake, potem populacije ne moremo ne poslabšati in ne izboljšati. Pri študiju boste spoznali
tudi, da je raznolikost, ki je pogojena genetsko, pomembna, da populacija ohrani prilagodljivost in se
tako ohrani.

Živinorejci se preveč pogosto zadovoljimo le s povprečnimi vrednostmi in zato pogosto izgubimo veliko
zaslužka. Naslednji primer je izmišljen in poenostavljen tako, da bomo hitreje računali, vendar pa so po-
dobni primeri v živinoreji pogosti. Mnogo končnih produktov uvrščamo v tržne razrede, ki jih plačujejo
po plačilnih maskah, ki nagrajujejo dobro kakovost in kaznujejo manj želene razrede. Najvišja cena ni
nujno na sredini ali pri ekstremu, vendar izenačenost ali razpršenost opazovanj pri proizvodnih lastnostih
vpliva na rezultat.
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PRIMER 32: Pomen razpršenosti
a) Trije rejci A, B in C proizvajajo za trg isti proizvod (pregl. 3.2), ki se uvršča v osem kakovostnih

razredov. Po ceni vidimo, da sta najbolj zaželena kakovostna razreda 4 in 5, manj cenjeni pa so
tako nižji kot višji razredi. Porazdelitev izdelkov pri rejcih po posameznih razdelkih je precej
različna. Rejec A nima najslabših razredov, manj pogosta sta tudi razreda 2 in 7, odstopa pa
tudi pri srednjih, bolje ocenjenih razredih. Največjo razpršenost ima rejec C, ki ima vse razrede
enakomerno zastopane.

V tej nalogi je primerno tehtano povprečje. Izračunajmo tehtana povprečja za kakovostne razrede pri
vseh treh rejcih!

2×0, 050 + 3×0, 100 + 4×0, 350 + 5×0, 350 + 6×0, 100 + 7×0, 050 = 4, 5

1×0, 035 + 2×0, 065 + 3×0, 100 + 4×0, 300 + 5×0, 300 + 6×0, 100 + 7×0, 065 + 8×0, 035 = 4, 5

1×0, 125 + 2×0, 125 + 3×0, 125 + 4×0., 125 + 5×0, 125 + 6×0, 125 + 7×0, 125 + 8×0, 125 = 4, 5

Povprečna vrednost za kakovostni razred je 4,5 pri vseh treh rejcih, vendar pa ne bodo enako zaslužili.
Izračunajmo povprečno ceno za enoto izdelka!

0, 6×0, 050 + 0, 8×0, 100 + 1, 0×0, 350 + 1, 0×0, 350 + 0, 8×0, 100 + 0, 6×0, 050 = 0, 920

2× (0, 30×0, 035 + 0, 60×0, 065 + 0, 80×0, 100 + 1, 0 ×0, 300) = 0, 859

0, 125× (0, 30 + 0, 60 + 0, 80 + 1, 00 + 1, 00 + 0, 80 + 0, 60 + 0, 30) = 0, 495

Povprečna cena proizvoda med rejci je različna. Prvi pri vsakem kosu iztrži skoraj še enkrat višjo ceno
kot tretji rejec, drugi rejec pa prejme 6,6 % manj.

Tabela 3.2: Porazdelitev proizvodov po kakovostnih razredih pri treh rejcih
Rejec

Razred Cena A B C
1 0,30 0,015 0,125
2 0,60 0,050 0,085 0,125
3 0,80 0,100 0,100 0,125
4 1,00 0,350 0,300 0,125
5 1,00 0,350 0,300 0,125
6 0,80 0,100 0,100 0,125
7 0,60 0,050 0,085 0,125
8 0,30 0,015 0,125

3.2.1 Povprečni odklon

Najprej moramo definirati odklon, ki ga bomo pogosto imenovali tudi napaka ali ostanek. Označili ga
bomo s črko e, indeks pa označuje, kateri meritvi pripada.

Definicija: Odklon je odstopanje meritve od srednje vrednosti (najpogosteje povprečja) spremenljivke
(enačba 3.11).

ei = (xi − x) [3.11]
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Sedaj pa si izračunajmo povprečni odklon!

O =
1
n

n∑

i=1

(xi − x) = [3.12]

=
1
n

n∑

i=1

(xi) −
1
n

n∑

i=1

(x) = [3.13]

=
1
n

n∑

i=1

(xi) −
1
n

nx = x − x = 0 [3.14]

Ugotovili smo, da je povprečni odklon ali pričakovana vrednost odklona vedno enaka 0 (enačba 3.14),
če smo le povprečje pravilno izračunali, in ni primerna statistika za razpršenost.

Povprečna vrednost ali pričakovane vrednosti so vedno izbrane tako, da je vsota odklonov enaka 0. Tako
je povprečje odklonov pri vseh poskusih že vnaprej znano in ne kaže na nobeno razliko.

3.2.2 Absolutni povprečni odklon

Definicija: Absolutni odklon je absolutna vrednost odklonov (enačba 3.15).

|ei| = |xi − x| [3.15]

Vsi odkloni so pozitivni, vsi odkloni k absolutnemu povprečnemu odklonu enako prispevajo, z drugimi
besedami imajo enako težo. Pri absolutnem odklonu se namesto povprečja (x) lahko uporablja tudi druga
mera srednje vrednosti, npr. mediana ali modus.

Definicija: Absolutni povprečni odklon je povprečje absolutnih vrednosti odklonov (enačba 3.16).

AO =
1
n

n∑

i=1

|xi − x| [3.16]

3.2.3 Varianca

Kako natančno smo (lahko) izvedli poskus, opisuje mera za razpršenost - varianca vzorca (enačba 3.17).
Tudi to ni parameter - varianca populacije, je samo ocena, morda še to slaba, kadar imamo le nekaj
opazovanj. Doprinos odklonov je različen in sicer imajo pri varianci večji pomen večja odstopanja
meritev od pričakovane vrednosti.

Definicija: Varianca je povprečni kvadratni odklon od pričakovane (primerjalne) vrednosti.

σ2 =

n∑
i=1

(xi − x)2

n − 1
= [3.17]

Varianco izračunamo tako (enačba 3.18), da izračunamo odklone spremenljivke xi od njenega poprečja
x, odklone kvadriramo, kvadratne odklone seštejemo in delimo s stopinjami prostosti (n − 1). Da do-
bimo stopinje prostosti, od števila opazovanj odštejemo 1, ker smo izračunali skupno (eno) povprečje.
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Obstajali bodo tudi primeri, ko bomo imeli več skupin podatkov in bomo odklone računali od različnih
povprečij. Takrat bomo morali spremeniti tudi število stopinj prostosti.

=
(x1 − x)2 + (x2 − x)2 + (x3 − x)2 + · · · + (xn − x)2

n − 1
[3.18]

Varianco bomo označili na dva načina. V prvem primeru bomo uporabili σ2 - grško črko sigma in
potenco 2, ki poudarja, da smo odklone kvadrirali. Drugi način pa je označen po zgledu funkcije var (x):
kratica var prihaja iz besede varianca, v oklepaju pa obvezno navedemo spremenljivko. Prvi način
uporabimo, ko mislimo na vrednosti varianc, drugo pa v primeru, ko z variancami “računamo”. Kadar
pri prvi obliki želimo poudariti, kateri spremenljivki varianca pripada, navedemo njeno oznako v indeksu.
Oznaka σ2

x torej pomeni varianco za spremenljivko x.

Če je pričakovana vrednost za celotno populacijo enaka, je zgornji izračun dober. V živinoreji pa se
bomo srečali s primeri, ko je pričakovana vrednost posameznih podskupin različna (enačba 3.19). Takrat
bomo imeli več povprečij (xi), odklone bomo izračunali ločeno za vsako skupino in jih seštevali skupaj.
Vsoto bomo delili z razliko med številom opazovanj (n) in številom izračunanih povprečij (p).

σ2 =

p∑
i=1

ni∑
j=1

(
xi j − xi

)2

n − p
[3.19]

Kadar imamo več skupin in kvantitativne odvisne spremenljivke, raje govorimo o pričakovani vred-
nosti (E (xi)), v imenovalcu pa tudi odštejemo število p, ki predstavlja število ocenjenih parametrov.
Enačbo 3.20 smo tu navedli samo zato, da so enačbe nekje skupaj in jih lahko primerjamo. Podrobneje
jo bomo obrazložili kasneje.

σ2 =

n∑
i=1

(xi − E (xi))2

n − p
[3.20]

Sedaj se vrnimo k enačbi 3.17 in jo malo preuredimo (enačba 3.21). Enačbo bomo poenostavili samo

toliko, da bomo pri oznaki za vsoto (
n∑

i=1
) opustili informacijo, da indeks i zavzema vse vrednosti od 1 do

n.

var (x) =

∑(
xi − X

) (
xi − X

)

n − 1
= [3.21]

Sedaj pomnožimo člena znotraj vsote iz enačbe 3.21 in dobimo enačbo 3.22.

=

∑(
xixi − Xxi − xiX + XX

)

n − 1
= [3.22]

Ker sta srednja člena enaka (enačba 3.23), ju lahko seštejemo in razstavimo vsoto (enačba 3.24).

Xxi = xiX [3.23]

=

∑(
x2

i

)
− 2

∑(
Xxi

)
+
∑(

X
2
)

n − 1
= [3.24]
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Povprečje in njegov kvadrat sedaj lahko izpostavimo pred znak za vsoto (enačba 3.25), ker ostaneta pri
vseh členih pač vrednosti obeh statistik enaki, konstantni.

=

∑(
x2

i

)
− 2X

∑
(xi) + X

2∑
(1)

n − 1
= [3.25]

Če le malo preuredimo enačbo za izračun povprečja, vidimo, da je vsota vseh spremenljivk enaka
zmnožku števila opazovanj in povprečja spremenljivk (enačba 3.26).

∑
(xi) = nX [3.26]

Enačba 3.27 pa pove, da takrat, ko seštejemo toliko enk, kot imamo opazovanj, dobimo število opazovanj
(n).

∑
(1) = n [3.27]

Ko uporabimo zadnji dve enačbi, lahko zapišemo varianco z enačbo 3.28.

=

∑(
x2

i

)
− 2nX

2
+ nX

2

n − 1
= [3.28]

Zadnja dva člena sta spet enaka, zato ju lahko seštejemo in dobimo enačbo 3.29.

=

∑(
x2

i

)
− nX

2

n − 1
= var (x) [3.29]

V zadnjem členu enačbe 3.29 lahko povprečje zamenjamo s formulo 3.2 za izračun povprečja, kot je to
prikazano v enačbi 3.30.

=

∑(
x2

i

)
− n

(
1
2

∑
(xi)

)2

n − 1
= [3.30]

S preureditvijo dobimo še enačbo 3.31 za izračun variance.

=

∑(
x2

i

)
− 1

n

∑2 (xi)

n − 1
= var (x) [3.31]

Z enačbami 3.17, 3.29 in 3.31 lahko izračunamo varianco in bomo dobili isti rezultat. Prva enačba
je osnovna definicija, ni najprimernejša za izračun variance. Ker z odštevanjem povprečja lahko dobi-
vamo vrednosti z decimalkami, jih želimo zaokrožiti in pri izračunu morda nismo več dovolj natančni.
Enačbi 3.29 in 3.31 pa sta bolj primerni tako pri “peš” računanju kot pri uporabi računalnika. Seveda
imamo najraje, če nam programski paket, s katerim analiziramo podatke, ponudi kar funkcijo in sam iz-
bere primerno enačbo. Kljub temu, da lahko različni paketi in že navadni kalkulatorji računajo osnovno
statistiko, pa bomo živinorejci te enačbe znali na pamet in, kar je še pomembnejše, znali jih bomo tudi
uporabili!
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3.2.4 Standardni odklon

Definicija: Standardni odklon oziroma standardna deviacija je pozitivna vrednost kvadratnega korena iz
variance.

σ =
√
σ2 [3.32]

Standardni odklon (oznaka je σ) je lažje predstaviti grafično kot varianco, saj pri normalni porazdelitvi na
abcisno os (os x) nanašamo standardne odklone. V grafu 3.4 imamo dve normalni porazdelitvi. Pri rdeči
porazdelitvi sta varianca in standardni odklon večja kot pri modri. Modra porazdelitev je nižja in širša,
rdeča pa ožja in višja. Če imamo na ordinatni osi (os y) delež opazovanj, je površina pod porazdelitveno
funkcijo vedno enaka 1.

Slika 3.4: Normalna porazdelitev z veliko (modra krivulja) in malo (rdeča krivulja) razpršenostjo

Pri raznih izračunih pa je primernejša varianca, saj se izognemo kvadratnemu korenu v enačbah. Včasih
poznamo standardni odklon in lahko iz njega izračunamo varianco. Potrudite se, da boste enačbe znali
premetati in jih uporabiti tudi v drugačnih zaporednih informacij.

3.2.5 Standardna napaka ocene

Definicija: Standardna napaka ocene je standardni odklon vzorčne porazdelitve ocen in meri natančnost
vzorčne ocene.

Najprej se srečamo s standardno oceno povprečja, kasneje bomo znanje dopolnili tudi za druge ocene..
Povprečje je ocenjeno zanesljivo - z majhno standardno napako ocene (enačba 3.33), če smo poskus
izvedli v nadzorovanih pogojih, opravili meritve natančno in v zadostnem številu.

σx̄ =
σ√

n
[3.33]

Izpeljimo zgornjo enačbo! Najprej moramo ugotoviti varianco za povprečje (enačba 3.34). Pa posku-
simo. Namesto povprečja vstavimo enačbo za izračun povprečja. Konstanto 1

n
lahko izpostavimo, vendar

jo moramo pri tem kvadrirati.

σ2
x = var (x) = var

( x1 + x2 + · · · + xi + · · · + xn

n

)
= [3.34]
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Ostane nam varianca vsote (enačba 3.35). Ker so meritve xi neodvisne, so vse kovariance enake 0 in tako
odpadejo.

=
1
n2 var (x1 + x2 + · · · + xi + · · · + xn) = [3.35]

Tako nam ostanejo le členi z variancami, ki jih lahko zapišemo tudi kot vsoto (enačba 3.36). Meritve
smo opravili z enako natančnostjo, zato je varianca pri vseh meritvah enaka. Označimo jo z σ2. Meritev
je bilo n, zato lahko izpeljemo enačbo do konca.

=
1
n2

n∑

i=1

var (xi) =
1
n2

n∑

i=1

σ2 =
n

n2σ
2 =

1
n
σ2 [3.36]

Da dobimo enačbo 3.33, moramo končni rezultat še koreniti (enačba 3.33). Kadar navajamo v pregledni-
cah rešitve oz. ocene neznanih parametrov, napišemo oceno in standardno napako ocene (prikaz 3.37), ki
ju ločimo z znakom ±. Da v preglednici vrednosti poravnamo, jih je najbolje napisati v različne stolpce.

x ± σx̄ [3.37]

Standardno napako ocene bomo izvrednotili tudi pri drugih ocenah sistematskih vplivov. O standardni
napaki bomo tako še pogosto govorili, zato se jo velja zapomniti.

3.2.6 Koeficient variabilnosti

Koeficient variabilnosti je tudi mera za variabilnost, kjer primerjamo standardni odklon s povprečno
vrednostjo (enačba 3.38). Vrednosti navajamo v odstotkih. V starejši literaturi je ta statistika pogosto
uporabljena, sedaj pa se je izogibamo predvsem v tabelah in grafih. Še vedno pa je lahko dobrodošla
statistika pri interpretaciji rezultatov.

KV =
σ

x
×100 [3.38]

Lahko pa dobimo tudi "čudne vrednosti", ko je koeficient povsem neuporaben. To se zgodi, ko je pov-
prečje blizu 0 ali pa izredno veliko v primerjavi s standardnim odklonom.

3.2.7 Kvantili

Kvantili (slika 3.5) so način prikazovanja porazdelitev. Porazdelitev je razdeljena na štiri predele, ki
predstavljajo 25 % podatke. Dva pravokotnika, ki sta nakazana na dveh straneh mediane, prikazujeta
prvi dve četrtini podatkov. Ker na naši sliki nista enako velika, pomeni, da porazdelitev ni simetrična.
Tudi ročaja predstavljata vsak zase po četrtino podatkov. Vrednosti, ki po statističnih merilih ne sodijo v
to porazdelitev, predstavljajo osamelce in so označeni s krogci. Povprečje je prikazano s križcem. Grafi
so primerni, ko želimo v grobem primerjati porazdelitev velikega števila spremenljivk. Praviloma imamo
tudi manjše število opazovanj in bi bolj natančne porazdelitve nič doprinesle k razumevanju rezultatov.

3.3 Mere podobnosti

Med mere podobnosti štejemo kovarianco, korelacijski koeficient in regresijski koeficient.
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Slika 3.5: Kvantili z ročaji

3.3.1 Kovarianca

Definicija: Kovarianca je povprečni produkt odklonov obeh spremenljivk (enačba 3.39).

σxy = cov (x, y) =

∑(
xi − X

) (
yi − Y

)

n − 1
= [3.39]

Kovarianco torej izračunamo tako (enačba 3.40), da najprej izračunamo odklone obeh spremenljivk, jih
po parih zmnožimo, zmnožke seštejemo in delimo s številom stopinj prostosti (n − 1).

=

(
x1 − X

) (
y1 − Y

)
+
(

x2 − X
) (

y2 − Y
)
+
(

x3 − X
) (

y3 − Y
)
+ · · · +

(
xn − X

) (
yn − Y

)

n − 1
[3.40]

Tudi za kovarianco uporabljamo dve oznaki. Pri prvi oznaki (σxy) uporabimo malo grško črko sigma,
v indeksu pa kot produkt navedemo obe spremenljivki, v našem primeru sta to spremenljivki x in y. Ta
oznaka je primerna, kadar predstavljamo vrednosti. Druga oznaka (cov (x, y)) v obliki je primernejša,
kadar s kovariancami in variancami računamo. V tem izrazu moramo obvezno navesti v oklepaju spre-
menljivki, med katerima računamo varianco. Zaloga vrednosti za kovarianco je obsežna, kovarianca ima
lahko vrednost od −∞ do ∞. Spremenljivki sta neodvisni, kadar je kovarianca enaka 0, povezava med
spremenljivkama obstaja, kadar je kovarianca pozitivna (enačba 3.41) ali negativna (enačba 3.42) .

σxy > 0 [3.41]

σxy < 0 [3.42]

Preuredimo enačbo 3.39 tako, da pomnožimo člena znotraj vsote.

∑(
xiyi − Xyi − xiY + XY

)

n − 1
= [3.43]

Končni rezultat je isti, če najprej izračunamo vrednosti izrazov v oklepaju in jih potem seštejemo, ali
pa seštejemo vse člene posamezno in jih potem prištejemo ali odštejemo. Torej lahko enačbo 3.43
razstavimo.

=

∑
(xiyi) −

∑(
Xyi

)
−
∑(

xiY
)
+
∑(

XY
)

n − 1
= [3.44]
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Tako kot smo to storili pri variancah, lahko iz členov v enačbi 3.44 izpostavimo povprečja X in Y pred
vsoto.

=

∑
(xiyi) − X

∑
(yi) − Y

∑
(xi) + XY

∑
(1)

n − 1
= [3.45]

V nadaljevanju bomo uporabili naslednji dve enačbi.

∑
(yi) = nY [3.46]

∑
(1) = n [3.47]

Ko v enačbi 3.45 zamenjamo levi strani enačb 3.46 in 3.47 z desnima stranema, dobimo enačbo 3.48.

=

∑
(xiyi) − nXY − nXY + nXY

n − 1
= [3.48]

Zadnji trije členi so enaki, zato jih lahko seštejemo (enačba 3.49 ).

=

∑
(xiyi) − nXY

n − 1
= σxy [3.49]

Tako kot pri varianci lahko povprečja iz enačbe 3.49 zamenjamo s formulo 3.2 za izračun povprečja, kot
je to prikazano v enačbi 3.50.

=

∑
(xiyi) − 1

n

∑
(xi)

∑
(yi)

n − 1
= σxy [3.50]

Tudi pri kovarianci smo torej izpostavili enačbe 3.39, 3.49 in 3.50, ki se jih bomo zapomnili, ne glede na
to,

3.3.2 Korelacija

Definicija: Korelacija ali korelacijski koeficient je številska mera, ki predstavlja moč linearne poveza-
nosti dveh spremenljivk.

Korelacija je mera za podobnost oz. povezanost dveh kvantitativnih spremenljivk x in y. Ker je kvantita-
tivna spremenljivka lahko lastnost ali vpliv, sta lahko v paru dve lastnosti, dva vpliva ali lastnost in vpliv.
Parameter, ki opisuje korelacijo, je korelacijski koeficient (rxz). Izračunamo ga kot razmerje med kovari-
anco in geometrijskim povprečjem varianc obeh spremenljivk (enačba 3.51). Predstavlja standardizirano
kovarianco in ima zalogo vrednosti od −1 do 1. Korelacije so brez enot.

rxy = corr (x, y) =
cov (x, y)

√
var (x) var (y)

=
cov (x, y)
σxσy

[3.51]

Korelacija bo močna, če se kovarianca približuje geometrijskemu povprečju varianc obeh spremenljivk.
Lahko je negativna ali pozitivna. Kadar je vrednost enaka nič, korelacije ni. Če je blizu 0, je korelacija
šibka. To se zgodi samo takrat, ko je kovarianca med spremenljivkama enaka nič.

S preureditvijo enačbe 3.51 lahko dobimo še eno enačbo za izračun korelacije. Enačba 3.52 je primerna,
kadar želimo korelacijo izvrednotiti direktno iz podatkov (npr. pri programiranju).

=

∑(
xi − X

) (
yi − Y

)
√∑(

xi − X
)2 ∑(

yi − Y
)2

[3.52]
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Povezanost spremenljivk je močna, kadar je vrednost korelacije blizu ena, tako na pozitivni kot negativni
strani. Kadar pa je vrednost korelacije zelo blizu nič ali pa celo nič, pa je povezava med spremenljivkama
šibka ali pa je sploh ni. V živinoreji pogosto označimo korelacijo glede na pričakovano vrednost. Če je
absolutna vrednost ocene višja od pričakovane, potem jo že označimo za močno povezavo, čeprav morda
vrednosti niso prav visoke. Kadar pa je absolutna vrednost manjša od pričakovane, pa tako že govorimo
o šibki oz. nizki korelaciji. V komentarjih označimo za šibko korelacijo tisto, ki je nižja od pričakovanj

Slika 3.6: Prikazi za presojo vrednosti korelacij iz slik

Korelacijo se lahko naučimo presojati tudi iz grafov (slika 3.6). Kadar se pri povečevanju spremenljivke
na osi x, povečuje tudi spremenljivka na osi y, je korelacija pozitivna (prvi trije primeri v prvi in drugi
vrstici na sliki 3.6). Lahko pa se pri povečevanju prve spremenljivke, druga zmanjšuje. Takrat je kore-
lacija negativna (zadnji trije primeri v prvi in primeri v drugi vrstici na sliki 3.6). Korelacije so visoke
ali močne, kadar točke ležijo skoraj na premici (prvi in zadnji primer v prvi vrstici in drugi vrstici na
sliki 3.6, razen srednjega). Poseben primer, ko pa povezave ne moremo ne uganiti in ne dokazati z iz-
računi, pa je takrat, ko med spremenljivkama ni povezave. To se zgodi, kadar so točke okrog premice
porazdeljene skoraj v krogu, ali pa ima premica smerni koeficient enak 0 (leži vzporedno z osjo x) ali
∞ (leži vzporedno z osjo y). Korelacije so nizke ali šibke, kadar so točke razporejene v širokem oblaku
okrog premice ali pa po vzorcih, ki jih ne moremo opisati s premico, kot so prikazani primeri v spodnji
vrsti na sliki 3.6. Vlogi spremenljivk sta lahko zamenjani (enačba 3.53), a se vrednost korelacije ne
spremeni.

corr (x, y) = corr (y, x) [3.53]

Na grafičnih prikazih korelacija opisuje razpršenost spremenljivk okrog vrisane linearne premice. Kadar
so podatki razpršeni tesno ob premici, je korelacija blizu 1 ali −1. Kadar se oblak meritev oblikuje v
elipso, so korelacije močnejše, če je elipsa bolj sploščena ob premici, in šibkejša, če se elipsa približuje
krogu. Morda bo lažje, če povežete premico z enko in krog z ničlo.

3.3.3 Regresija

Regresijo bomo razumeli kot funkcijo spremenljivke x, ki najbolje pojasni spremenljivko y. Pri linearni
regresiji predpostavljamo, da spremenljivko y lahko dobro napovemo z linearno enačbo. V statistiki
enačbe pišemo nekoliko drugače kot v matematiki (enačba 3.54). Tako pri polinomih začenjamo s kon-
stanto (µ), nadaljujejo z linearnim členom (bxy xi) in členi iz višjimi potencami, ki jih v tej enačbi nimamo.
Konstanta µ predstavlja presečišče premice z osjo y, bxy pa predstavlja smerni koeficient premice, ki ga
v statistiki poimenujemo regresijski koeficient.

yi = µ + bxy×xi [3.54]
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V enačbi 3.54 smo neodvisne spremenljivke označili z xi, kjer indeks i predstavlja števec spremenljivk.
Indeks zavzema vrednosti od 1 (prva spremenljivka) do števila meritev n (zadnja meritev). Če poznamo
konstanto a in smerni koeficient bxz, lahko iz odvisne spremenljivke izračunamo odvisno spremenljivko
yi.

PRIMER 33: Izračun pričakovane vrednosti odvisne spremenljivke
Debelina hrbtne slanine pri pitancih se z rastjo povečuje. Pri analizi podatkov na intervalu od 90 do
110 kg smo ugotovili, da se debelina hrbtne slanine povečuje za 0,10 mm/kg telesna mase. Pri 90 kg so
prašiči imeli v povprečju 12 mm slanine. Izračunajmo pričakovano debelino hrbtne slanine pri masi 90,
95, 100, 105 in 110 kg.
Nastavimo linearno enačbo! V tem primeru bomo y-os premaknili na mesto, kjer živali tehtajo 90 kg.

yi = 12 mm + 0, 10
mm

kg
× (xi − 90 kg) [3.55]

Napoved vrednosti odvisnih spremenljivk so prikazane v tabeli 3.3.

Tabela 3.3: Napoved vrednosti odvisne spremenljivke na osnovi neodvisne (pojasnjevalne) spremen-
ljivke

Neodvisna spremenljivka (kg) 90 95 100 105 110
Odvisna spremenljivka (mm) 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0

Sedaj smo se naučili uporabljati regresijski koeficient, pa ga poskusimo še izračunati. Pri matematiki
smo se naučili, da za smerni koeficient potrebujemo dve točki na premici, npr. T1 (x1, y1) in T2 (x2, y2).
Smerni koeficient premice (enačba 3.56) izračunamo iz razmerja med spremembama pri odvisni in ne-
odvisni spremenljivki.

bxy =
(y2 − y1)
(x2 − x1)

[3.56]

PRIMER 34: Izračun smernega koeficienta premice
Indeks plemenske vrednosti (slika 3.7) se y leti povečuje. Za vsako leto imamo dve ali tri vrednosti, ki so
prikazane s točkami. Vrisali smo premico, ki naj bi ponazorila povprečne letne spremembe. Na premici
smo izbrali dve točki in sicer T1 (84, 105) in T2 (94, 142). Prva izbrana točka T1 se slučajno ujema z eno
od meritev, ki leži tudi na premici. Druga točka T2 pa ne predstavlja meritve. Sedaj lahko izračunamo
smerni koeficient (enačba 3.57).

bxy =
(142 − 105)

(94 − 84)
= 3, 7 [3.57]

Indeks plemenske vrednosti je naraščal za 3,7 enot na leto. Presečišče premice z y-osjo, ki ga v biometriji
najraje označimo z µ, lahko preberemo iz slike ali izračunamo (enačba 3.58). Vrednosti bomo praviloma
računali, kdor pa informacije zna oceniti na grobo tudi iz slike, si bo lažje predstavljal rezultate.

µ = 105 + 3, 7× (80 − 84) = 90, 2 [3.58]

Sedaj si lahko napišemo enačbo premice. Tudi v tem primeru smo y-os premaknili v točko, kjer ima
neodvisna spremenljivka vrednost 80.

yi = 90, 2 + 3, 7× (xi − 80) [3.59]
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Slika 3.7: Izračun regresijskega (smernega) koeficienta oz. naklona premice

Vrednosti za konstanto µ in smerni koeficient bxy smo prebrali iz vrisane premice, za katero pa ne vemo,
kako dobro je bila vrisana. Imeti moramo bolj natančno metodo, s katero bomo neposredno iz vseh
meritev izračunali parametre - iskani neznanki. Sedaj se bomo enačbo 3.58 kar naučili, kasneje jo bomo
tudi izpeljali. Ko bomo smerni koeficient vrisane premice izračunali iz podatkov, ga bomo imenovali
tudi regresijski koeficient.

bxy =
cov (x, y)

var (x)
[3.60]

=

∑(
xi − X

) (
yi − Y

)
∑(

xi − X
)2 = [3.61]

= rxyσy [3.62]

Vrednosti za regresijski koeficient je lahko od −∞ do ∞. Obvezno pa navajamo tudi enote, ki so se-
stavljene iz enote za odvisno spremenljivko (y) v števcu in enote za neodvisno spremenljivko (x) v
imenovalcu. Tako regresijski koeficient pove, za koliko enot se spremeni odvisna spremenljivka y, če se
neodvisna spremenljivka x spremeni za eno enoto.

3.4 Vaje

Vaja 1: Določite mere srednje vrednosti na sliki 3.8 in komentirajte rezultat!
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Slika 3.8: Diskretna bimodalna porazdelitev

Vaja 2: V poskusu v dveh čredah smo preizkušali dopolnilno krmo za breje ovce. Zanimala nas je rast
jagnjet v času od rojstva do odstavitve. Pri tem smo za vsako jagnje zabeležili: čredo, krmo ovce
v času brejosti, število jagnjet v gnezdu, spol, zaporedno jagnjitev kot jagnjitev mladice (ml) ali
stare ovce (so), očeta, mater ter starost ob odstavitvi (dni). Jagnjeta smo stehtali ob rojstvu ter ob
odstavitvi (v kg, na 100 g natančno). Izračunajte osnovne statistike (pomagajte si z alinejami pod
preglednico s podatki) in jih uredite v preglednici!

Izračunajte:

• povprečne vrednosti za rojstno in odstavitveno maso ter starost ob odstavitvi po rejcih in celotni
vzorec

• mediano in modus za vse tri spremenljivke v celotnem vzorcu

• varianco in standardni odklon pri obeh rejcih in celotni vzorec

• standardne napake za povprečja iz prve alineje

• kovarianco med rojstno in odstavitveno maso ter med starostjo in odstavitvena maso

• regresijski in korelacijski koeficient med rojstno in odstavitveno maso ter starostjo in odstavitveno
maso

Tabela 3.4: Podatki iz preizkusa dopolnilne krme za breje ovce

Čreda Spol
jag.

Zap.
jagn.

Jagnje Rojstna
masa
(kg)

Starost
ob odst.

(dni)

Masa ob
odst.
(kg)

1 m ml 1 3,2 120 25,2
1 m so 2 3,5 115 30,6
1 z so 3 3,8 115 28,7
2 z ml 4 3,6 125 24,3
2 z so 5 4,3 130 34,8
2 m ml 6 2,8 118 22,5
2 z so 7 3,7 124 29,2
1 m ml 8 3,4 115 26,4
1 z so 9 3,9 114 27,3
1 z so 10 4,1 114 28,7
1 m ml 11 3,6 132 27,8
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• standardne napake ocen za vsa tri povprečja

• razliko med prvo in drugo skupino

Vaja 4: Pri proizvodnji sira preverjajo kakovost na štirih kontrolnih točkah. Pri prvi kontroli so izločili
9,4 % sumljivih sirov. Na drugi kontroli je bilo potrebno iz proizvodnje umakniti 4,1 % sira, pri
tretji samo še 1,5 % in pri zadnji je bilo pokvarjenih še 0,4 % sirov. Kolikšen delež sirov je bilo
pravilno zorjenih in koliko izločenih do konca?

Vaja 5: Pri pitanju prašičev na kmetiji smo proučevali izgube od rojstva do konca pitanja. Rejec nam
je posredoval izgube za posamezne faze prireje. Pri sesnih pujskih je imel 17,3 % izgub, od
odstavitve do preselitve v predpitanje 8,5 %, v predpitanju 3,4 % in v pitanju 1,4 %. Kolikšen
delež prašičev je kmet dopital in koliko je bilo izgub od rojstva do konca pitanja?

Vaja 6: Narišite normalno porazdelitev za 900 meritev, z modusom pri 100 in standardno napako ocene
srednje vrednosti 0,5! Na grafikonu pokažite, kje se nahaja 95 % podatkov! Grafikon lahko samo
skicirate, vendar naj bo zadostno opremljen! Ocenite mediano, srednjo vrednost, standardni od-
klon in varianco? Opremite rezultate z enotami, če smo opazovano lastnost merili v kilogramih.

Vaja 7: Narišite normalno porazdelitev za 400 meritev, s srednjo vrednostjo pri 11,5 in standardnim
odklonom 0,5! Na grafikonu pokažite, kje se nahaja dobri dve tretjini podatkov! Grafikon lahko
samo skicirate, vendar naj bo zadostno opremljen! Ocenite mediano, modus, standardno napako
ocene in varianco? Opazovana lastnost je debelina hrbtne slanine (mm). Vse rezultate opremite z
enotami.

Vaja 8: Pri normalno porazdeljeni lastnosti smo izračunali osnovno statistiko. Varianca je znašala
3600 g2/dan2, standardna napaka povprečja 0.2 g/dan, koeficient variabilnosti pa je znašal 12 %.
Ocenite velikost vzorca, standardni odklon, srednjo vrednost, mediano in modus! Vse rezultate
opremite z enotami.

Vaja 9: Imamo spremenljivki y in x z vrednostmi v spodnji tabeli.

yi 1 3 5 7
xi 1,0 1,5 2,0 5,0

Izračunajte srednjo vrednost, varianco in standardni odklon za spremenljivko y ter kovarianco med obema
spremenljivkama! Obvezno nastavite izračune! Ali sta spremenljivki korelirani?

Vaja 10: Rezultati preizkusa so prikazani na sliki 4.8.

• Sliko 4.8 opremite z naslovom!

• Iz slike 4.8 ocenite regresijske koeficiente za posamezno farmo!

• Ali je slika 4.8 primerno urejena in opremljena? Popravite ali komentirajte slabosti!

• Interpretirajte, kaj prikazuje slika 4.8!

Vaja 11: V poskusu pri treh rejcih smo preizkušali dopolnilno krmo (seno oz. silažo primerljive kakovo-
sti med rejci) za teleta (pregl. 3.6), vzrejena pri dojiljah. Zanimala nas je masa telet ob odstavitvi.
Pri tem smo pri teletu zabeležili: rejca, pasmo, spol, krmo, starše, starost ob odstavitvi in masi ob
rojstvu in odstavitvi.
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Slika 3.9:

• Izračunajte srednje vrednosti za posamezne spremenljivke po očetih in v poskusu skupaj!

• Izračunajte mere razpršenosti za posamezne stolpce po očetih in v poskusu skupaj!

• Obrazložite (v stavkih) rezultate za posamezne spremenljivke!

• Ali obstaja povezava med rojstno in odstavitveno maso? Utemeljite z izračunom kovariance, ko-
relacije in regresijskega koeficienta!

• Ali obstaja povezava med rojstno in odstavitveno maso? Utemeljite z izračunom kovariance, ko-
relacije in regresijskega koeficienta!

• Poiščite odvisne spremenljivke in jih označite!

• Izpišite vplive, jim določite osnovne značilnosti in jih označite v skladu z dogovorom!

Vaja 12: V dveh loviščih smo tehtali najdeno rogovje jelenov (pregl. 3.7. Izračunajte osnovne statistike
in jih uredite v preglednici!

Izračunajte:

• povprečne vrednosti za maso rogovja po loviščih in celotni vzorec

• mediano in modus za maso rogovja v celotnem vzorcu

• varianco in standardni odklon pri obeh rejcih in celotni vzorec

• standardne napake za povprečja iz prve alineje

Vaja 13: Na farmi so preizkušali vpliv starosti mladic ob pripustu na število živorojenih pujskov v
gnezdu (pregl. 4.10). Preizkus so izvedli v dveh mesecih. Vključili so mladice dveh genotipov
in jih razdelili v štiri skupine.

68



Osnove biometrije

Tabela 3.6: Podatki iz preizkusa dopolnilne krme za teleta

Rejec Pasma Spol Krma Žival Mati Oče Rojstna Starost ob Masa ob
masa (kg) odst. (dni) odst. (kg)

1 1 z 5 1 21 13 37,0 172 198,0
1 1 m 6 2 24 14 48,5 216 245,5
2 2 m 6 3 27 13 50,0 187 224,5
3 3 z 5 4 23 13 42,0 190 226,0
2 2 m 5 5 30 13 39,5 179 199,5
3 3 z 6 6 29 14 45,5 201 232,0
3 3 m 6 7 32 14 46,0 206 245,0
1 1 z 5 8 27 13 39,0 180 203,5
2 2 z 5 9 35 14 51,5 211 239,0
2 2 z 6 10 20 13 47,5 171 198,5
3 3 m 5 11 22 13 43,0 184 210,0
1 1 m 6 12 29 14 50,5 197 219,5

Tabela 3.7: Poskus z jeleni v dveh loviščih - revirjih
Revir Jelen Masa (kg) Revir Jelen Masa (kg)

1 1 13,0 2 9 10,6
1 2 10,3 2 10 10,2
1 3 12,0 2 11 13,7
1 4 13,3 2 12 12,7
1 5 14,0 2 13 14,1
1 6 12,4 2 14 14,2
1 7 14,2 2 15 12,0
1 8 13,5 2 16 10,4

• Izračunajte povprečje in standardno napako povprečja za starost ob pripustu in število živorojenih
pujskov v gnezdu!

• Izračunajte kovarianco med starostjo ob pripustu in številom živorojenih pujskov v gnezdu!

• Izračunajte regresijski koeficient, ki pojasni vpliv starosti ob pripustu na število živorojenih puj-
skov v gnezdu!

• Izračunajte korelacijo med starostjo ob pripustu in številom živorojenih pujskov v gnezdu!

• Narišite porazdelitev za število živorojenih pujskov!
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Tabela 3.8: Poskus o številu živorojenih pujskov v gnezdu pri mladicah

Mesec Genotip Skupina Žival Starost ob pripustu (dni) Št. živorojenih pujskov v gnezdu
1 12 A 101 230 10
2 12 A 102 240 11
1 12 A 103 215 10
2 12 B 104 190 11
1 12 B 105 225 12
2 12 B 106 210 10
1 11 C 107 215 11
2 11 C 108 185 9
1 11 C 109 200 8
2 11 D 110 190 9
1 11 D 111 205 9
2 11 D 112 215 10
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Poglavje 4

STATISTIČNI MODELI V SKALARNI OBLIKI

Statistični modeli so izvleček pomembnih informacij, ki nam jih ponujajo podatki, ki smo jih zbrali
bodisi v poskusu bodisi v pogojih reje. Podatki so lahko številni, ali pa smo uspeli opraviti le nekaj
meritev, ker je bil poskus časovno ali finančno omejen. Manjše število meritev je opravičljivo, kadar
so meritve drage, ali pa so živali izpostavljene neugodnim pogojem, morda celo mučenju. Če se le da,
poskušamo opraviti zadostno število meritev. Potrebno število meritev lahko predvidimo pred začetkom
preizkusa, v kolikor poznamo porazdelitev opazovanj in zanesljivost metode merjenja. Izogibamo se
preizkusom z majhnim številom meritev. Le malo je še lastnosti, o katerih prav ničesar ne vemo in smo
veseli, če najdemo povprečja in porazdelitve. Že pri načrtovanju poskusa vedno določimo namen in ga
tudi pretvorimo v hipoteze. Z njimi dobro postavimo cilje, lahko že pred preizkusom preverimo, če bomo
uspeli iz podatkov potegniti zaključke. Ob vsega začetka, pravzaprav od načrtovanja poskusa, moramo
vedeti, kaj bomo preverjali.

Pri načrtovanju poskusov izberemo kontrolno in poskusne skupine za vsak kvalitativni vpliv. Poskus
lahko vključuje en sam vpliv ali pa več. Če imamo v poskusu več kvalitativnih vplivov, v vsakem vplivu
nekako izberemo kontrolno skupino, preostale pa so poskusne.

Kontrolno skupino lahko oblikujemo na različne načine. Lahko v njej vladajo pogoji, ki so vezani
na dosedanjo prakso. Lahko bi rekli, da v kontrolno skupino vključimo elemente iz populacije, ki jo
poznamo. Morda v njej veljajo minimalni standardi ali pa je v krmi minimalna vsebnost vitaminov
ali mineralov. V kontrolno skupino lahko vključimo običajne slovenske genotipe, v poskusno pa naše
poskuse oplemenjenih genotipov, pretopljenih ali zamenjanih populacij. Kontrolna skupina je običajno
ena, redko sta dve.

Poskusna skupina je lahko ena ali pa jih je več. V njih so lahko izboljšani pogoji ali celo bolj skromni
pogoji kot v kontrolni skupini. Pri oblikovanju uporabimo isti pogoj kot v kontrolni skupini, a drugo
vrednost.

Kasneje bomo v primerih pogosto omenjali vpliv pasme in leta. Preverimo, kako se spreminjajo lastnosti
mlečnosti pri treh pasmah v zadnjih osmih letih (pregl. 4.1). Načrt poskusa si je dobro tudi urediti s skico
ali preglednico. V preglednici se dobro vidi, da imamo dva kvalitativna vpliva (pasma in leto) in tudi
število nivojev pri obeh vplivih: pasma ima tri nivoje, leto pa osem. V pregl. 4.1 je tudi dovolj prostora,
da navedemo število opazovanj (ni j) pri posamezni kombinaciji vplivov. Prvi indeks i predstavlja pa-
smo, drugi j pa leto, v katerem so bila opazovanja opravljena. Kot kontrolno skupino pri pasmah lahko
izberemo katerokoli, lahko bi rekli, da so druga drugi kontrola. Tudi pri letih je podobno: lahko je kon-
trola prvo ali zadnje leto, lahko pa tudi katerokoli drugo leto. Pri obdelavi podatkov iz prireje pogosto
ni pomembno, kaj nam predstavlja kontrolno skupino. Morda velja le namig, da za kontrolno skupino
vzamemo nivo, ki ima veliko, če ne kar največ opazovanj. Tako bodo parametri za kontrolo zadovoljivo
ocenjeni (z najmanjšo standardno napako ocene) in bodo razlike z razredi z veliko opazovanj ocenjene
dobro, razlike z razredi z malo opazovanj pa slabše. Če pa za kontrolo vzamemo razred z malo opazo-
vanji, je parameter slabše ocenjen (z večjo standardno napako ocene), pa bodo vse primerjave (razlike) s
kontrolo slabo ocenjene. Te trditve bomo kasneje še dokazali.

Načrt poskusa zaključimo s postavitvijo hipotez. Najbolj preproste hipoteze, s katero dokažemo le, če je
srednja vrednost enaka 0 (ničelna hipoteza) ali pa se razlikuje od 0 (alternativna hipoteza), pravzaprav
sploh ne postavljamo. V tem zadnjem primeru nas zanima, če lahko potrdimo, da obstajajo med nivoji
posameznega vpliva razlike. Tako nas npr. zanima, če med pasmami ali med leti obstajajo razlike.
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Tabela 4.1: Načrt poskusa s kravami molznicami treh pasem v zadnjih osmih letih
Leto

Pasma 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ČB n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18

RJ n21 n22 n23 n24 n25 n26 n27 n28

LI n31 n32 n33 n34 n35 n36 n37 n38

O načrtovanju poskusov in postavljanju hipotez se bomo še pogovarjali, a je sedaj še malo prezgodaj.
Najprej se bomo soočili s statističnim modelom in obdelavo podatkov.

PRIMER 35: Kontrolna skupina in poskusne skupine
a) Če bi radi preverili, ali neko krmilo, ki ga trg ponuja, odlično, ker ga res vsi hvalijo. Namen v tem

poizkusu je preveriti novo krmno mešanico. Vendar pa ne moremo potrditi, da je krma odlična, če
nimamo primerjave. Tako nikakor ni dovolj, da enostavno zamenjamo krmno mešanico v celotni
čredi hkrati. Narediti moramo poskus, v katerem bomo imeli vsaj dve skupini: poskusno z novo
krmno mešanico in kontrolno skupino, ki jo bomo krmili tako kot do sedaj. Ko že delamo poskus
in nam to dovoljujejo tudi drugi pogoji, lahko izberemo še eno poskusno krmno mešanico. Tako
bomo lahko postavili hipotezo, da so med krmami razlike. Morda pa nam to ni dovolj in hočemo
potrditi hipotezo, da je nova krmna mešanica boljša (ali slabša) od kontrolne krmne mešanice.

b) O reji polžev s hišico prav malo vemo. Vzemimo, da bi rejci prosili za izdelavo standardov za
krmljenje polžev. Lahko bi merili trajanje vzreje do želene velikosti, morda maso jeseni na določen
dan, morda trdoto lupine pri hišice. Ker o polžih, rejenih v naših razmerah, ne vemo prav veliko,
bomo v prvem poskusu poskusili dobiti osnovne statistične parametre, porazdelitve. V tem primeru
bomo lahko imeli vse izmerjene polže kar v eni skupini, lahko pa bomo dodatno popisali pogoje,
v katerih smo jih redili.

c) Pri prašičih pitancih želimo preveriti, kako dodeljene površine v kotcih vplivajo na dnevni prirast in
konverzijo v pitanju. V kotcih za kontrolno skupino veljajo minimalni standardi. Potem imamo
poskusno skupino A, kjer je 10 % dodatnih površin, v poskusni skupini B imamo 20 % dodatnih
površin, pri skupini C pa kar 50 %. V poskusu ima skupina štiri nivoje, in sicer eno poskusno in
tri poskusne.

d) Pri kravah molznicah smo poskus vključili tri pasme. Kot kontrolno skupino lahko izberemo pasmo,
ki jo želimo najbolj temeljito proučiti, morda tisto z največjo prirejo ali pa izberemo pasmo, ki je
v naši regiji tradicionalna.

e) Morebiti želimo krmo novega proizvajalca primerjati z nam dosegljivimi krmnimi mešanicami slo-
venski mešalnic, morda bi dodali še krmo tujega proizvajalca, ki je precej zastopan na našem trgu.
Tu bi imeli lahko celo vrsto “kontrolnih” skupin in samo eno “poskusno”. V tem poskusu, če ga
dobro zastavimo, lahko dobimo več odgovorov. Med seboj lahko primerjamo vse krme, ki smo jih
vključili v poskus. Različne krme so tako ena drugi kontrolna skupina. Tako bomo preverili tudi
kakovost domačih in tujih krmnih mešanic, vključenih v poskus.

4.1 Deterministični in stohastični modeli

V grobem ločimo dve vrsti modelov: deterministične in stohastične. Modele predstavimo z enačbami.

Deterministični modeli

(enačba 4.1) natančno določajo odvisno spremenljivko. Ko izberemo neodvisne spremenljivke (xi), lahko
odvisno spremenljivko (yi) izračunamo. Parametra β0 in β1 sta poznani konstanti. Deterministični model
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lahko ponazorimo z enačbo za izračun dnevnega prirasta (enačba 4.2), kjer prirast v določenem obdobju
delimo z dolžino tega obdobja.

yi = β0 + β1×xi; i = 1, 2, ..., n [4.1]

dnevni prirast =
prirast

obdob je
[4.2]

V determinističnem modelu nimamo napake, zato bo rezultat vedno isti, če bomo uporabili iste neodvisne
spremenljivke. Razlike povzročimo lahko samo s površnim zaokroževanjem.

Stohastični modeli (enačba 4.3) vedno vsebujejo naključno (tudi slučajno) spremenljivko - napako
ali ostanek (ei). Zaradi te napake moramo meritve ponavljati in odvisno spremenljivko lahko na koncu
samo bolj ali manj zanesljivo ocenimo. Radi imamo tiste ocene, pri katerih je povprečni kvadratni odklon
najmanjši.

yi = β0 + β1×xi + ei [4.3]

β0 in β1 sta parametra porazdelitve. β̂0 in β̂1 pa njuni oceni. ŷi je ocena odvisne spremenljivke pri
določeni vrednosti neodvisne spremenljivke x (npr. x = 0, x = x̂), to je tudi njena pričakovana vrednost.
Izvrednotimo jo po enačbi 4.4.

ŷi = β̂0 + β̂1×xi + êi [4.4]

Spomnimo se, da smo ostanek poimenovali tudi odklon. Pri merah razpršenosti smo najprej začeli s pov-
prečnim odklonom in ugotovili, da je njegova vrednost vedno 0. Tako lahko zatrdimo, da je pričakovana
vrednost za ostanek enaka 0 (enačba 4.5).

ŷi = β̂0 + β̂1×xi [4.5]

POMNI! Parameter ni enak oceni, torej β0 , β̂0. Prav tako β1 , β̂1 in yi , ŷi. Parameter predstav-
lja dejansko, konstantno vrednost, ki je ne moremo izmeriti niti izračunati. Za nas ostaja
neznanka, ki jo lahko le ocenimo ali napovemo. V tem primeru dobimo oceno oziroma
napoved, ki bolj ali manj natančno (merilo je standardna napaka ocene) ter bolj ali manj
pristransko (merilo je pristranost - ang. bias) predstavlja omenjeni parameter. Ko bomo z is-
tim namenom in načrtom poskuse ponavljali, želimo oceniti isti parameter β, a bomo dobili
nekoliko različne ocene β̂.

Definirajmo še oceno napake: êi = yi − ŷi. To je razlika med opazovano vrednostjo yi in njeno pričako-
vano vrednostjo ŷi.

Statistični model je abstrakcija realnosti in ne more nadomestiti kompletne slike. Z analizo podatkov
želimo številne informacije "zgostiti" na predstavljivo raven. Človek obvlada le okrog 100 parametrov,
podatkov pa je lahko na tisoče zapisov. Analiza nam torej nudi izvleček informacij. Izvlečki (parametri)
naj bi zadovoljivo pojasnjevali podatke, vendar pa naj bi jih bilo le toliko, kot je nujno potrebno (zakon

skromnosti - ang. parsimony). Z odvečnimi parametri izgubljamo učinkovitost statističnega preizkusa
in s tem zmanjšamo zanesljivost ter uporabnost analize oziroma zaključkov. Statistični model lahko
dostikrat preuredimo tako, da zmanjšamo število parametrov. Npr. razrede pri kvantitativnih sistematskih
vplivih lahko pogosto nadomestimo z regresijo. Drugi primer so interakcije, ki odvzamejo sorazmerno
veliko stopinj prostosti. Kadar niso pomembne, jih velja izpustiti iz statističnega modela.
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4.2 Elementi statistični modela

Opisi statističnih modelov so sestavljeni iz štirih delov - elementov:

1. Enačbe statističnega modela (ang. equations) z opisom oznak

2. Pričakovane vrednosti (ang. excepted values)

3. Strukture varianc in kovarianc (ang. covariance structure, covariance matrices)

4. Predpostavk (ang. assumptions) in omejitev (ang. restrictions)

Najprej bomo porabili čas za opis enačbe statističnega modela, kasneje pa bomo obdelali tudi druge
elemente modela. Pri običajnih poskusih, ki so načrtovani in temeljijo na naključnih vzorcih, so ostali
trije elementi preprosti, a so zahtevnejši v primerih, kadar obdelujemo proizvodne podatke ali pa se
ukvarjamo s selekcijo oz. izločanjem živali.

Enačba statističnega modela opisuje opazovanje, imenovano tudi meritev, podatek ali lastnost. Opa-
zovanje ali meritev je funkcija sistematskih (ang. fixed) ter naključnih (ang. random) vplivov in ostanka
(ang. residual). V statistiki opazovanje ali lastnost poimenujejo tudi odvisna spremenljivka. Tako odvi-
sno spremenljivko pojasnjujejo posamezni vplivi, ki jim zato rečemo tudi pojasnjevalne oziroma neod-
visne spremenljivke.




opazovan je,

meritev,

lastnost ali

odvisna spremenl jivka


 = f

[
sistematski vplivi

in nakl jučni vplivi

]
+ ostanek [4.6]




observation,

measurement,

trait,

dependent variable


 = f

[
f ixed e f f ects

random e f f ects

]
+ residual [4.7]

Spoznali smo se že z lastnostmi in vplivi, tudi razdelitev na sistematske in naključne vplive nam ni ne-
znana, zato se bomo ukvarjali s funkcijami vplivov in ostankom. V enačbi in ostalih elementih statistič-
nega modela uporabljamo oznake, ki jih moramo obrazložiti. Čeprav pogosto uporabljamo “standardne
oznake”, jih moramo vedno navesti.

Pričakovano vrednost , ki služi tudi kot primerjalna vrednost, predstavlja povprečje meritev, opra-
vljenih pod istimi pogoji. V poskusu imamo lahko tudi več primerjalnih vrednosti, kadar smo vzorčili
iz več podmnožic - če smo opazovali več skupin. Primerjalna vrednost se lahko spreminja od meritve
do meritve, kadar imamo opravka s kvantitativnim vplivom. Izraz primerjalna vrednost uporabimo, ko
hočemo poudariti uporabnost vrednosti. Meritev primerjamo s primerjalno vrednostjo in vemo, ali je
dobra ali slaba. Kadar pa za poudarimo vlogo v statistiki, pa primerjalni vrednosti rečemo pričakovana
vrednost.

Strukturo varianc in kovarianc oblikujejo naključne spremenljivke na desni strani enačbe, torej na-
ključni vplivi in ostanek. V tem modelu je ostanek edina naključna spremenljivka, za katero bomo
predpostavili, da je identično in neodvisno porazdeljena. To pomeni, da med ostanki ni povezave, meri-
tve pa smo opravili enako natančno. Pri enostavnih poskusih je to tudi najbolje. Kasneje bomo spoznali,
da je struktura varianc in kovarianc lahko bolj kompleksna. Tokrat pa spoznajmo nekoliko bolj podrobno
ostanek.
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Slika 4.1: Možni viri za ostanek, ki ga ne pojasnimo z vplivi modelom

Ostanek (slika 4.1) je tudi naključna spremenljivka, a jo bomo zaradi posebnega značaja in pomena
vedno obravnavali ločeno od ostalih naključnih spremenljivk. Ostanek se pojavlja kot naključna napaka
pri izvedbi poskusa ali meritvah. Pri tem se lahko “zmotimo” tako, da dobimo večje ali manjše vrednosti
od tiste prave. Posamezna žival ukrade krmo svojemu sosedu, v tem primeru bomo pri živali izmerili
manj zaužite krme, ali pa sama raztrese nekaj krme in s tem bomo zaužiti krmi pripisali tudi raztros.
Ostanek je lahko posledica tudi bolj ali manj zavestnih napak. Zavestne napake zagrešimo, ko iz modela
izpustimo manj pomembne sistematske vplive. Izpustimo lahko naključno spremenljivko ali pa izpu-
stimo vpliv, ki ga ne poznamo, ker ga npr. v poskusu nismo beležili. Te napake niso nujno katastrofalne,
v danem poskusu samo malo ponagajajo, na zaključke morda niti ne vplivajo. Skupaj lahko k ostanku
pomembno prispevajo in ga povečajo.

Še dober mizar večkrat premeri sobo in kote, ko se loti opremljanja sobe. Meritve ponavlja in se tako
preverja, pa čeprav les, beton in kovina ne spreminjajo veliko svoje oblike. V živinoreji delamo z bio-
loškimi pojavi, ki so znatno bolj občutljivi na posamezne vplive, ker se biološki pojav (rast, plodnost)
razvija dalj časa, nanj vpliva več dejavnikov, ki si med seboj pomagajo ali se ovirajo. Da pojav spo-
znamo, ne verjamemo eni sami meritvi, ampak jih ponovimo več hkrati pod istimi pogoji. Meritve so
praviloma med seboj bolj različne, torej manj natančne kot mizarjeve. Da bi lahko presodili vplive dovolj
zanesljivo, jih torej večkrat ponovimo.

PRIMER 36: Število krmnih dni na živorojenega pujska
a) Na sliki 4.2 smo prikazali meritve za lastnost število krmnih dni na živorojenega pujska, kar predstav-

lja lastno ceno pujska, po letih. Izbrali smo primer z malo točkami in model z linearno regresijo, da
se bodo jasno pokazala odstopanja. Rdeče točke na sliki predstavljajo naše meritve (yi), premica
predstavlja pričakovane vrednosti (ŷi). Tako za vsako meritev lahko izračunamo pričakovano vre-
dnost. Z modrimi črtami, ki povezujejo rdeče točke - meritve - s točkami na premici, smo označili
ocene ostankov (êi). Ocenjene ostanke imamo pri vsaki meritvi, čeprav smo na sliki 4.2 prika-
zali samo dve oceni pri zadnjih meritvah. Kadar sta vrednosti za meritev in pričakovano vrednost
enaki, je ocena ostanka enaka 0. Tudi v tem primeru imamo ostanek.

b) V poskusu so študirali vpliv različnih količin gnojila na rast paradižnikov (pregl. 4.2). Merili so
velikost osem tednov po presajanju. Velikost paradižnikov je odvisna spremenljivka. Izmerjene
vrednosti pa njene realizacije, dogodki. Učinek gnojila naj bi se pokazal v velikosti paradižnikov.
Neodvisna spremenljivka bi lahko bila količina gnojila, vendar pa se bomo tokrat raje odločili za
razrede: imenovali jih bomo skupine. Ker pričakujemo razlike med skupinami, bomo za vsako
skupino izračunali pričakovano vrednost - povprečje. Izračunajmo še vse ostanke in pričakovano
vrednost za ostanek!

Ker smo različno gnojili parcele, ne pričakujemo enakega pridelka, ampak predvidevamo razlike med
skupinami. Tako smo v statistični model 4.8 z enim vplivom vključili poleg srednje vrednosti (µ) tudi
vpliv skupine (S i). Ker smo po skupinah imeli posajenih več rastlin, pri opazovanju in ostanku dodamo
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Slika 4.2: Meritve, primerjalna vrednost in ostanek

Tabela 4.2: Velikost paradižnikov (cm) po skupinah
Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4

y1 j ŷ1 ê1 j y2 j ŷ2 ê2 j y3 j ŷ3 ê3 j y4 j ŷ4 ê4 j

74 72 2 76 79 -3 87 90 -3 103 103 0
67 72 -5 80 79 1 91 90 1 99 103 -4
77 72 5 81 79 2 94 90 4 105 103 2
69 72 -3 88 90 -2 106 103 3
73 72 1 102 103 -1

indeksu skupine (i) tudi indeks rastline ( j).

yi j = µ + S i + ei j [4.8]

ŷi j = µ̂ + Ŝ i [4.9]

Pričakovana vrednost (enačba 4.9) v posameznih skupinah je različna (ŷi), saj je sestavljena iz ocene
srednje vrednosti (µ̂) in ocene skupine (Ŝ i). Najnižji (72 cm) so paradižniki v prvi skupini, v drugi sku-
pini so višji za 7 cm, v tretji za 18 cm in v četrti za 31 cm. Ostanek (ei j) ima iste indekse kot opazovanje,
saj pri vsaki meritvi lahko naredimo tudi napako pri merjenju. Tudi prva meritev v četrti skupini ima
napako, čeprav je razlika med opazovanjem in njegovo pričakovano vrednostjo enaka 0. Vrednost opa-
zovanja tudi nekoliko drugačna, če bi bili pogoji samo nekoliko drugačna. Da je ocenjena napaka 0 cm,
je torej naključje. Ostankov ne poznamo, ocenjujemo jih lahko le kot odstopanja meritve od povprečja
(pregl. 4.2) v primeru, ko želimo preveriti porazdelitev ostanka. Vsota ostankov za vsako skupino pose-
bej je 0.

V primeru, da razlik med skupinami ne bi pričakovali, potem v enačbi statističnega modela 4.10 ne bi
bilo drugega kot srednja vrednost (µ) in ostanek (ei). Opazovanja (yi) imajo samo en indeks, ki označuje
rastline v poskusu.

yi = µ + ei [4.10]
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Tabela 4.3: Velikost paradižnikov (cm) brez skupin
Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4

yi ŷ êi yi ŷ êi yi ŷ êi yi ŷ êi

74 86.59 -12.59 76 86.59 -10.59 87 86.59 0.41 103 86.59 16.41
67 86.59 -19.59 80 86.59 -6.59 91 86.59 4.41 99 86.59 12.41
77 86.59 -9.59 81 86.59 -5.59 94 86.59 7.41 105 86.59 18.41
69 86.59 -17.59 88 86.59 1.41 106 86.59 19.41
73 86.59 -13.59 102 86.59 15.41

Tabela 4.4: Podatki o preizkusu mladic na rast in zamaščenost

Žival Pasma Mesec Masa (kg) Dnevni prirast (g/dan) DHS (mm)
1 SL JAN 102 640 13 13
2 SL JAN 98 650 16 14
3 SL FEB 105 650 16 16
4 SL FEB 102 680 15 12
5 SVB JAN 95 620 20 17
6 SVB FEB 101 600 24 24
7 SVB FEB 101 590 27 25
8 SML JAN 97 660 26 27
9 SML JAN 100 650 22 19

10 SML FEB 97 700 23 25
11 SML FEB 102 710 24 22

Z enačbo modela 4.10 nakažemo, da za vse paradižnike pričakujemo enako rast in izvrednotimo samo
eno pričakovano vrednost (ŷ, pregl. 4.3), ki jo predstavlja povprečje višine vseh paradižnikov (86, 59 cm).
Ocenjeni ostanki so v tem primeru veliko večji. Skupna vsota ostankov je še vedno enaka 0, odstopanje
je le zaradi zaokroževanja vrednosti na dve decimalki. Vsota ostankov po skupinah nima več vrednosti
0, ampak sta vsoti v prvih dveh skupinah negativni, v zadnjih dveh pa pozitivni. Tako že na oko vidimo,
da ima skupina (gnojenje) pomembno vlogo pri rasti paradižnikov. Torej model 4.10 ni zadosten.

Vsi primeri nimajo tako očitnih razlik med nivoji posameznega vpliva, zato potrebujemo statistične me-
tode, s katerimi presojamo rezultate.

4.2.1 Izbor lastnosti in nabor vplivov

Pri postavljanju statističnega modela si v besedilu, preglednici ali sliki najprej označimo lastnosti in nato
še vplive. Oznake lahko izberete po svoje, v študijskem gradivu bomo pri prikazih lastnosti navedli z
rdečim besedilom, vplive pa z modrim. Predlagamo, da ločite tudi kvalitativne in kvantitativne vplive,
npr. ene podčrtate.

Datoteka s podatki o preizkusu mladic na rast in mesnatost vsebuje 11 zapisov (pregl. 4.4). Izmerjenih je
bilo 11 mladic (živali), treh pasem v mesecih januar in februar. Telesne mase pri merjenju so bile med 96
in 105 kg. Slanino so merili z dvema ponovitvama, dnevni prirast pa je izračunan iz podatkov o starosti
in masi pri merjenju.

V našem poskusu (pregl. 4.4) imamo dve odvisni spremenljivki - dnevni prirast in debelino slanine.
Pasma in mesec sta sistematska vpliva z nivoji oz. kvalitativna vpliva. Telesna masa je kvantitativni
vpliv, pomemben pri debelini hrbtne slanine, saj pričakujemo, da je hrbtna slanina debelejša pri težjih
prašičih. Zato kvantitativni vpliv telesne mase vključimo v statistični model in pri tem uporabimo regre-
sijo. Ker je dnevni prirast izračunan iz mase in trajanja pitanja, mase ne uporabljamo kot vpliv v modelu
za dnevni prirast. Zadnji vpliv lahko predstavlja

✿

žival, kar predstavlja aditivni genetski vpliv, ki se pre-
naša od staršev na potomce. Aditivni genetski vpliv je naključni vpliv z nivoji (živalmi), med katerimi
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poznamo sorodstvo. Nivoji (razredi) niso neodvisni, ker imajo sorodne živali iste gene, ki izvirajo od
prednikov.

POMNI! V modelu so lahko prisotne vse tri skupine vplivov, vendar to sploh ni nujno. Tako imamo
modele samo s sistematskimi vplivi z nivoji, samo z regresijo, z ali brez naključnih vplivov
ter vse možne kombinacije. V model vključimo tiste vplive, ki jih želimo proučiti, in tiste,
ki jih v poskusu nismo mogli kontrolirati in bi nam lahko pri rezultatih nagajali. Na splošno
velja, naj bo statistični model preprost, čeprav tega ne smemo doseči za vsako ceno. Kasneje
bomo omenili, katere kriterije upoštevamo pri dokončni izbiri statističnega modela.

4.2.2 Oznake v statističnem modelu

Najprej bomo navedli nekaj pravil pri označevanju lastnosti, vplivov in konstant v statističnem modelu.
Kljub dogovorom velja načelo, da moramo vse oznake tudi obrazložiti v urejenem sistemu.

Opazovanja označujemo z malo črko "y". Če imamo več različnih lastnosti, dodamo kot prvi indeks
arabsko številko (npr. y1..., y2..., yt...) ali črko (npr. yS ..., yD..., yt...), ki nas spominja na lastnost.
Izjemoma uporabimo tudi črko z. Pike, ki sledijo indeksu za lastnost, predstavljajo ostale indekse,
ki jih določimo v modelu.

Kvalitativne sistematske vplive označujemo z velikimi ali grškimi črkami (npr. Pi, β0, Di j, ABCi jk · · · ),
običajno prvo črko v poimenovanju vpliva..

Kvalitativne naključne vplive označujemo z malimi črkami, ki nas spomnijo na ime vpliva (npr. “g”
za skupno okolje v gnezdu). Za aditivni genetski vpliv (plemenska vrednost) ali vpliv živali se
pogosto uporablja "a". Črka "u" z arabskimi številkami v indeksu (npr. u1..., u2..., ux...) se uporablja
pri razvoju metod.

Glavne kvalitativne vplive označujemo z eno črko in enim indeksom (npr. vpliv pasme Pi, meseca
M j).

Ugnezdene kvalitativne vplive označujemo z eno črko z več indeksi (primer: vpliv živali znotraj pa-
sme ai j), za vsak nivo en indeks. Ugnezdeni vpliv nosi tudi indekse nadrejenih vplivov.

Interakcije med kvalitativnimi vplivi označujemo z več črkami in več indeksi, ki nas povezujejo z glav-
nimi vplivi, ki sodelujejo pri interakciji (ABCi jk · · · ). Interakcijo poimenujemo tako, da najprej
sestavimo črke - oznake vplivom, med katerimi pričakujemo interakcijo, nato pa še indekse. Pra-
viloma se držimo abecednega vrstnega reda indeksov.

Kvantitativne sistematske vplive poimenujemo po neodvisni spremenljivki in jih označimo z črko x.
Če imamo več različnih neodvisnih spremenljivk, dodamo kot prvi indeks arabsko številko (npr.
x1..., x2.., xx...) ali črko (npr. xR..., xT..., xt...), ki nas spominja na neodvisno spremenljivko. Črka
R je morda povezana z rojstno maso, T s temperaturo okolja in t bi lahko bila povezana s časom.
Izjemoma uporabimo tudi črko z. Pike, ki sledijo indeksu za neodvisno spremenljivko, predstav-
ljajo ostale indekse, ki jih določimo v modelu. Povprečne vrednosti vrednosti pri teh neodvisnih
spremenljivkah bomo označili kot x, x̄1, x̄2, x̄x, x̄R, x̄T ali x̄t, tako, da vemo, kateri neodvisni
spremenljivki pripada.

Regresijske koeficiente označujemo vedno s malo črko b ali grško črko β. Če je potrebno, mu dodamo
tudi indekse, ki povedo, s katero spremenljivko je povezan. Če so v modelu različne neodvisne
spremenljivke označene s številkami (npr. x1..., x2..., xx...), bomo tudi regresijske koeficiente ozna-
čili s številkami (npr. b1, b2, bx). Kadar pa bodo različne neodvisne spremenljivke označene s
črkami (npr. xR..., xT..., xt...), bodo tudi regresijski koeficienti označeni s črkami (npr. bR, bT , bx).
Kadar imamo v modelu neodvisne spremenljivke označene z x in z, bomo regresijske koeficiente
poimenovali s temi oznakami (torej bxin bz). Pri regresijskih koeficientih v indeksih nismo napisali
pik, saj praviloma ni več indeksov, razen v primeru ugnezdene regresije.
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Regresijske koeficiente pri polinomih označimo s potenco posameznega člena z rimsko črko. Tako
bodo bI , b1I , bRI regresijski koeficienti pri linearnemu členu polinoma, bII , b1II , bRII pa regresijski
koeficienti pri kvadratnemu členu polinoma.

Ostanek označujemo z malo črko "e", včasih tudi grška črka "ε". S tem poudarimo, da je napaka
naključna spremenljivka.

Variance označujemo z σ2. Kadar ni drugače rečeno je to fenotipska varianca, če pa navajamo posame-
zne komponente variance, pa dobijo v indeksu oznako naključne spremenljivke. σ2

a je oznaka za
(aditivno) genetsko varianco, σ2

e pa je oznaka za varianco za ostanek.

Standardni odklon označujemo samo s σ. Kadar pa je izpeljan iz katerekoli druge komponente vari-
ance pa ohrani oznako v indeksu.

Kovarianco označujemo z σ in ima vedno dva indeksa. Oznaka σyz označuje fenotipsko kovarianco
med naključnima spremenljivkama y in z. Oznakaσamm´ pa predstavlja genetska kovarianca (in-
deks a ) med prvo (indeks m) in drugo(indeks m´) lastnostjo.

Pomni! Za indekse uporabljamo praviloma črke od i-ja dalje po abecedi, nekateri indeksi pa lahko
imajo poseben pomen (npr. indeks t uporabljamo za lastnosti, če jih imamo več. Izogibamo
se kombinacijam črk v imenih in pri indeksih, ki imajo v matematiki ali statistiki poseben
pomen (npr. exp, ln, sin).

Pomni! Pri označevanju vplivov in indeksov ne uporabljamo šumnikov, črk z apostrofom ali drugimi
“okraski”, praviloma uporabljamo črke iz angleške abecede. Kadar bi se črka ponovila,
poskusimo najti sinonim, ki prav tako dobro predstavlja enega od vpliv.

Pomni! V literaturi najdemo tudi odstopanja, kjer avtorji pogosto povzemajo način, prevladujoč na
njihovem področju. Včasih pri zahtevnejših analizah tudi zmanjka možnosti, da bi dobro
opisali poskus. Zato je nujno, da so oznake vedno dobro pojasnjene. Pri tem uporabljamo
strokovni jezik iz statistike, ki pa je v nekaterih primerih približan tudi biološkim vedam.

4.2.3 Zapis modela in podelitev indeksov

Model pri obdelavi poskusa mora opisati zbrane podatke yi jk (leva stran enačbe) z nizom sistematskih
(ang. fixed) in naključnih (ang. random) vplivov na desni.

PRIMER 37: Zapis modela in podelitev indeksov
a) Napišimo enačbo za debelino hrbtne slanine (y) iz pregl. 4.4 in vzemimo, da na nanjo vplivajo samo

pasma (P), mesec (M), in žival (a) kot kvalitativni vplivi (vplivi z razredi). Kvantitativen vpliv
mase (x) pa bomo opisali preprosto z linearno regresijo.

y = µ + P + M + b (x − x̄) + a + e [4.11]

b)Napišimo enačbo za debelino hrbtne slanine (y) iz pregl. 4.4 in vzemimo, da na nanjo vplivajo samo
pasma (P), mesec (M), in žival (a) kot kvalitativni vplivi (vplivi z razredi). Kvantitativen vpliv mase (x)
pa bomo opisali s polinomom tretje stopnje, ugnezdene znotraj pasme.

y = µ + P + M + b (x − x̄) + b (x − x̄)2 + b (x − x̄)3 + a + e [4.12]

c) Napišimo enačbo za dnevni prirast (y) iz pregl. 4.4 in vzemimo, da na nanjo vplivajo samo pasma (P),
mesec (M), interakcija med pasmo in mesecem (PM), skupno okolje v gnezdu (g) in žival (a) kot
kvalitativni vplivi (vplivi z razredi).

y = µ + P + M + PMi j + g + a + e [4.13]
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V enačbo statističnega modela za debelino hrbtne slanine (prikaz 4.11) vključimo le tiste vplive, za ka-
tere vemo, kaj pomenijo in smo jih označili. Pomnite, da imamo lahko tudi modele brez sistematskih
kvalitativnih vplivov, brez sistematskih kvantitativnih vplivov in (pri večini poskusov) tudi brez naključ-
nega dela! V model npr. ne tlačimo vpliva živali, če živali ni veliko, če nimamo sorodnikov in če nihče
ne zahteva izračun plemenskih vrednosti. Tu in tam vključimo tudi živali v sistematski del modela, a
to le takrat, kadar imamo v poskusu malo živali in imamo zanje veliko opazovanj. To se lahko zgodi
npr. pri lastnostih obnašanja. Nikoli ne more biti lastnost v istem modelu hkrati tudi vpliv, ki to lastnost
pojasnjuje. Pri nekaterih vplivih se morda sprva težko odločimo, ali bi ga obravnavali kot kvalitativni ali
kvantitativni. To storimo tako, da preizkusimo dva različna modela, v enem vpliv obravnavamo kot vpliv
z razredi, v drugem pa ga opišemo z regresijo. Nikoli pa vpliva ne damo v model na dva načina!

Podelimo indekse! To naredimo v šestih korakih ali manj. Če v modelu ni regresije, odpadeta zadnja
dva koraka. Kadar ne vključujemo naključne vplive, odpade tretji korak. Če pa model vključuje samo
sistematske kvalitativne vplive, naredimo samo prvi, drugi in četrti korak.

1. Najprej preverimo, da so vse oznake v modelu različne. V modelu 4.11 so parametri različno ozna-
čeni. V modelu 4.12 pa imamo tri regresijske koeficiente in ne morejo biti označeni vsi samo s
črko b. Pri polinomih pripišemo regresijskemu koeficientu potenco pri členu z rimsko številko
(prikaz 4.14). Sedaj lahko ločimo regresijske koeficiente med seboj in imajo različne enote.

y = µ + P + M + bI (x − x̄) + bII (x − x̄)2 + bIII (x − x̄)3 + a + e [4.14]

2. Sistematski kvalitativni vplivom so na vrsti prvi (prikaz 4.15). V poskusu so prisotne tri pasme,
poskus pa smo izvajali dva meseca. Vse pasme so prisotne v obeh mesecih. Pasmi, ki je prvi vpliv
v modelu, podelimo indeks i, ki zaseda tri vrednosti (i = 1, 2, 3), ker imamo tri pasme. Vplivu
meseca podelimo indeks j. Ker imamo v poskusu zajeta samo dva meseca, imam indeks j le dve
vrednosti, in sicer j = 1, 2. Drugih sistematskih kvalitativnih vplivov v tem modelu (prikaz 4.15)
nimamo več.

y = µ + Pi + M j + b (x − x̄) + a + e [4.15]

3. Naključni kvalitativni vplivi so na vrsti naslednji. V modelu imamo aditivni genetski vpliv oz. vpliv
živali (prikaz 4.16). Člen z regresijo v tem delu preskočimo. Žival pripada eni pasmi in smo jo
izmerili enkrat, torej le v januarju ali morda v februarju. Rečemo, da je žival ugnezdena znotraj
pasme in znotraj meseca, zato dobi indeks i od pasme in j od meseca. V enem mesecu je izmerjenih
več živali. Potrebujemo dodatni indeks k, ki označuje živali izbrane pasme v izbranem mesecu.
Kvalitativni vpliv živali ima tri indekse: ai jk. Število živali smo označili z ni j, saj je različno med
skupinami.

y = µ + Pi + M j + b (x − x̄) + ai jk + e [4.16]

4. Ostanek in meritev vedno sledita takoj za kvalitativnimi vplivi. Kvantitativnih vplivov je torej zmanj-
kalo, zato v tem koraku (prikaz 4.17) označimo ostanek (e) in odvisno spremenljivko (y). Vsaka
žival (ai jk) je imela dve meritvi, zato imamo pri opazovanju in ostanku poleg indeksov od živali
še dodati indeks (l), s katerim štejemo meritve znotraj živali (l = 1, 2). Če bi imeli samo eno
opazovanje, dodatnega indeksa l ne bi potrebovali.

yi jkl = µ + Pi + M j + b (x − x̄) + ai jk + ei jkl [4.17]

V statističnih modelih brez naključnih vplivov (prikaz 4.18) moramo pri posamezni kombinaciji sis-
tematskih kvalitativnih vplivov imeti več meritev, zato imata ostanek in opazovanje poleg vseh
uporabljenih indeksov še enega.
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yi jk = µ + Pi + M j + b (x − x̄) + ei jk [4.18]

5. Kvantitativne neodvisne spremenljivke uredimo šele, ko smo določili indekse meritvi. V preizkusu
smo žival enkrat stehtali. V tem primeru (prikaz 4.19) ima neodvisna spremenljivka masa indekse,
ki smo jih podelili živali, saj ima vsaka žival le eno tehtanje, torej eno maso.

yi jkl = µ + Pi + M j + b
(

xi jk − x̄
)
+ ai jk + ei jkl [4.19]

6. Regresijske koeficiente preverimo povsem na koncu. Ker smo uporabili samo enostavno linearno
regresijo, skupno za vse mesece in pasme, imamo samo en regresijski koeficient, torej ne potrebu-
jemo nobenih indeksov in enačba modela ostaja enaka prikazu 4.19.
Regresijski koeficient dobi indeks, kadar je regresija ugnezdena znotraj sistematskega kvalitativ-
nega vpliva (prikaz 4.12). Vzemimo npr., da želimo preveriti, če se prašiči različnih pasem zama-
ščujejo različno hitro. V tem primeru moramo dopustiti polinom tretje stopnje za vsako pasmo.
Ker ima pasma indeks i, dobijo tudi regresijski koeficienti indeks nadrejenega vpliva.

y = µ + P + M + bIi (x − x̄) + bIIi (x − x̄)2 + bIIIi (x − x̄)3 + a + e [4.20]

Enačbo statističnega modela (prikaz 4.19) smo sedaj povsem opremili z indeksi. Model bomo prepisali
(enačba 4.21) brez posebne obarvanosti, modelu pa bomo dodali opis. Oznake v modelu in opisu se
morajo ujemati

yi jkl = µ + Pi + M j + b
(

xi jk − x̄
)
+ ai jk + ei jkl [4.21]

kjer pomeni: ang.
yi jkl - opazovanje za debelino hrbtne slanine (odvisna spremenljivka) observation, trait
µ - srednja vrednost za debelino hrbtne slanine mean
Pi - sistematski kvalitativni vpliv meseca; i = 1, 2, 3
M j - sistematski kvalitativni vpliv meseca; j = 1, 2
b - regresijski koeficient pri linearni regresiji regression coefficient
xi jk - sistematski kvantitativni vpliv za maso ob zakolu independent variable
x̄ - konstanta (povprečje za maso ob zakolu) constant (average of xi jk)
ai jk - naključni kvalitativni vpliv živali; k = 1, 2, ... ni j random effect
ei jkl - ostanek, z modelom nepojasnjen; l = 1, 2 residual

V opisu moramo navesti naslednje informacije.

1. Oznake navedemo na začetku. Pripišemo tudi vse indekse, ki so v modelu. Oznake z različnimi
indeksi pomenijo različne spremenljivke, čeprav bi dvojno označevanje vnašalo zmedo.

2. Oznako pojasnimo z besedami. Pri lastnosti in srednji vrednosti omenimo lastnost, pri vplivih pa
navedemo osnovne značilnosti vplivov. Zanima nas najmanj, ali so vplivi sistematski ali naključni,
kvalitativni ali kvantitativni. Besedila ne krajšamo, lahko pa uvedemo kratice, ki jih bomo kasneje
v besedilu uporabljali. Besedilo pri razlagi bo bolj jasno, če bomo vpliv lahko poimenovali z
besedo in ne s kratico.

3. Število razredov (oz. nivojev) pri vsakem kvalitativnem vplivu (npr. i = 1, 2, ... nP), kjer nP pred-
stavlja število nivojev pri vplivu P (pasmi). Če je število razredov majhno, navedemo kar vse
nivoje. Pri vplivu navedemo samo indeks, ki pripada temu vplivu. Pri kvalitativnemu vplivu z več
indeksi (npr. živali - ai jk) pojasnimo samo indeks k, in sicer z njim štejemo živali znotraj vsake
skupine i j, ki jo oblikujeta pasma in mesec. Indeksa i in j smo pojasnili že pri vplivu pasme in
meseca.Če je število živali v vseh skupinah enako (npr. 8), potem zapišemo, da indeks k teče od
1 do 8, kar zapišemo k = 1, 2, · · · , 8. Kadar je število živali po skupinah različno (oznaka ni j),
potem indeks zapišemo k = 1, 2, · · · , ni j.
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4. Za število nivojev, kadar je število različno ali morda neznano, uporabimo oznake (npr. nP, ni j) in jih
moramo obrazložiti. Obrazložitev lahko dodamo na koncu izpisa ali pa jih uvedemo v besedilu.
Prav tako navedemo skupno število opazovanj, ki ga navedemo običajno v besedilu ali preglednici.

PRIMER 38: Zapis modela in podelitev indeksov - regresija z dvema neodvisnima spremenljiv-
kama
Napišimo enačbo statističnega modela za telesno maso (y) ob zakolu. Na maso vplivajo farma (F), pasma
(P), leto (L), mesec (M), skupno okolje v gnezdu (g) in žival (a) kot kvalitativni vplivi (vplivi z razredi).
Kvantitativne vplive rojstne mase (xR) in velikost gnezda ob odstavitvi (xo) bomo opisali s kvadratno
regresijo, starost ob zakolu (xS ) pa z linearno regresijo, ugnezdeno znotraj pasme. V tem trenutku ne
bomo razmišljali, če je predlagani model primeren pri obdelavi podatkov. Prav gotovo je zelo primeren
je za vajo pri podeljevanju indeksov.

y = µ + F + P + L + M + b (x − x̄) + b (x − x̄)2 +

+b (x − x̄) + b (xo − x̄)2 + bs (x − x̄) + g + a + e [4.22]

1. V enačbi statističnega modela 4.22 označimo s črkami različne neodvisne spremenljivke, njihova
povprečja in regresijske koeficiente. Z vijolično barvo (prikaz 4.23) smo obarvali oznake pri treh
različnih neodvisnih spremenljivkah in njihovih povprečjih. Z istimi oznakami bomo opremili
še pripadajoče regresijske koeficiente, hkrati pa bomo tudi dodali rimsko oznako za potenco pri
polinomih (rdeče obarvano).

y = µ + F + P + L + M + bRI (xR − x̄R) + bRII (xR − x̄R)2 +

+boI (xo − x̄o) + boII (xo − x̄o)2 + bs (xs − x̄s) + g + a + e [4.23]

2. Določimo indekse kvalitativnim sistematskim vplivom (prikaz 4.24)! Vplivi farma, pasma in leto so
križno klasificirani, zato so dobili različne indekse. Vpliv meseca pa je ugnezden znotraj leta, saj
ima vsako leto 12 mesecev, zato dobi indeks od leta in ima še svojega. Farma pa obratuje in ima
meritve celotno obdobje, prav tako so rejci v opazovanem obdobju imeli iste pasme.

y = µ + Fi + P j + Lk + Mkl + bRI (xR − x̄R) + bRII (xR − x̄R)2 +

+boI (xo − x̄o) + boII (xo − x̄o)2 + bs (xs − x̄s) + g + a + e [4.24]

3. Določimo indekse kvalitativnim naključnim vplivom (prikaz 4.25). Skupno okolje v gnezdu (g) je
skupno v istem gnezdu rojenih pujskov. Ker lahko manjši pujski počasneje rastejo, so lahko pro-
dani v zakol tudi mesec kasneje, ob koncu leta tudi v naslednjem letu. To pomeni, da vpliv sku-
pnega okolja v gnezdu ni hierarhično klasificiran z vplivom leta in meseca. Je pa gnezdo rojeno na
eni farmi in so v njem vsi pujski iste pasme, kar pomeni, da je skupno okolje v gnezdu ugnezden
znotraj farme in pasme in tudi dobi njuna indeksa (i in j). V enem mesecu je na eni farmi rojenih
več gnezd, zato dodamo še dodatni indeks m. V modelu imamo tudi vpliv živali (a). Žival pripada
samo enemu gnezdu, zato dobi žival indekse od gnezda (i jm), je pa lahko zaklana samo enkrat,
zato je ugnezdena znotraj meseca in dobi indekse od meseca (kl). Preveritev z drugimi vplivi ni
potrebna, saj imamo pri živali indekse vseh vplivov. Iz enega gnezda je bilo zaklanih več živali,
zato potrebujemo še en indeks (n), s katerim bomo določili živali znotraj gnezda.

y = µ + Fi + P j + Lk + Mkl + bRI (xR − x̄R) + bRII (xR − x̄R)2 +

+boI (xo − x̄o) + boII (xo − x̄o)2 + bs (xs − x̄s) + gi jm + ai jklmn + e [4.25]
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4. S kvalitativnimi vplivi smo zaključili, zato opremimo z indeksi še ostanek (e) in meritev (y). Žival
ima le eno meritev mase pred zakolom, zato so indeksi isti kot pri živali.

yi jklmn = µ + Fi + P j + Lk + Mkl + bRI (xR − x̄R) + bRII (xR − x̄R)2 +

+boI (xo − x̄o) + boII (xo − x̄o)2 + bs (xs − x̄s) + gi jm + ai jklmn + ei jklmn [4.26]

5. Sedaj so na vrsti kvantitativne neodvisne spremenljivke. Žival ima eno rojstno maso in eno starost ob
zakolu, zato imata ti dve spremenljivki iste indekse kot žival (i jklnm). Število odstavljenih pujskov
velja za vse pujske v gnezdu, je karakteristika gnezda, zato ima število odstavljenih pujskov iste
indekse kot skupno okolje v gnezdu (i jm).

yi jklmn = µ + Fi + P j + Lk + Mkl + bRI

(
xRi jklmn − x̄R

)
+ bRII

(
xRi jklmn − x̄R

)2
+

+boI

(
xoi jm − x̄o

)
+ boII

(
xoi jm − x̄o

)2
+ bs

(
xsi jklmn − x̄s

)
+ gi jm + ai jklmn + ei jklmn [4.27]

6. Preveriti moramo še indekse pri regresijskih koeficientih (enačba 4.28)! Upoštevali nismo še, da
opravimo korekcijo na starost ob zakolu znotraj pasme. Tako pri zadnjem regresijskem koeficientu
pripišemo indeks pasme ( j).

.

yi jklmn = µ + Fi + P j + Lk + Mkl + bRI

(
xRi jklmn − x̄R

)
+ bRII

(
xRi jklmn − x̄R

)2
+

+boI

(
xoi jm − x̄o

)
+ boII

(
xoi jm − x̄o

)2
+ bs j

(
xsii jklmn − x̄s

)
+ gi jm + ai jklmn + ei jklmn [4.28]

kjer pomeni:

yi jklmn - opazovanja za telesno maso ob zakolu (odvisna spremenljivka, meritev)
µ - srednja vrednost za maso ob zakolu
Fi - sistematski kvalitativni vpliv farme; i = 1, 2 · · · pF

P j - sistematski kvalitativni vpliv pasme; j = 1, 2 · · · pP

Lk - sistematski kvalitativni vpliv leta; k = 1, 2 · · · pL

Mkl - sistematski kvalitativni vpliv meseca znotraj leta; l = 1, 2 · · · 12
bRI - regresijski koeficient pri linearnem členu za rojstno maso
bRII - regresijski koeficient pri kvadratnem členu za rojstno maso
xRi jklmn - sistematski kvantitativni vpliv rojstne mase
x̄R - konstanta (povprečje za rojstno maso)
boI - regresijski koeficient pri linearnem členu za število odstavljenih pujskov
boII - regresijski koeficient pri kvadratnem členu za število odstavljenih pujskov
xoi jm - sistematski kvantitativni vpliv števila odstavljenih pujskov
x̄o - povprečje za število odstavljenih pujskov)
bs j - regresijski koeficient pri linearnem členu za število odstavljenih pujskov
xsi jklmn - sistematski kvantitativni vpliv starosti ob zakolu
x̄s - povprečje za starost ob zakolu
gi jm - naključni kvalitativni vpliv skupnega okolja v gnezdu m = 1, 2, · · · ni j

ai jklmn - naključni kvalitativni vpliv živali; n = 1, 2, · · · ni jk

ei jklmn - ostanek, nepojasnjen z modelom

Pomni! Indeks opišemo samo pri vplivu, kjer ga podelimo! Pri podeljevanju indeksov pazite na vrstni
red, po katerem določamo indekse. Pri opisu vplivov je vseeno, ali najprej navedete sistemat-
ski/naključni ali pa kvantitativni/kvalitativni. Lahko bi torej zapisali tudi kvalitativni naključni
vpliv. Morda je le priročno, da vedno značilnosti vplivov navajate v istem vrstnem redu, da na kaj
ne pozabite.
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Slika 4.3: Opazovanja pripadajo trem nivojem glavnega vpliva M

4.3 Ravnanje z regresijo

Regresijo najpogosteje izberemo na osnovi preproste slike povezave med neodvisno in odvisno spremen-
ljivko, kar pa lahko dopolnimo tudi s poznavanjem funkcije, ki jo uporabljajo v literaturi. Regresija je
sorazmeroma učinkovito orodje za opis povezav, a moramo upoštevati nekaj osnovnih pravil.

4.3.1 Linearna regresija

Linearno regresijo (prikaz 4.29) prikažemo s premico, ki jo določata dva parametra: regresijski koeficient
b in presečišče z ordinatno osjo y, ki ga predstavlja začetna vrednost (µ). Pri enostavni regresiji ni
nevarnosti, saj presečišče predstavlja µ, ki je vedno v modelu.

µ + · · · + b
(

xi jklm − 100
)
+ · · · [4.29]

Pri ugnezdeni regresiji pa se lahko hitro zgodi, da bi po statistični presoji črtali nadrejeni vpliv ali inte-
rakcijo. Vzemimo nekaj pravilnih kombinacij. V prvi enačbi 5.25 imamo regresijo ugnezdeno znotraj
meseca M j, kar nam pove indeks pri regresijskem koeficientu b j. Prisotnost vpliva M j v modelu zagota-
vlja, da dobimo presečišče z osjo y za vsako premico posebej (slika 4.3).

· · · + M j + b j

(
xi jklm − 100

)
+ · · · [4.30]

Tudi v enačbi 5.26 je regresija ugnezdena, tokrat znotraj interakcije PMi j, regresijski koeficient (bi j)
ima oba indeksa te interakcije. Prisotnost interakcije je nujna, torej ostane v modelu tudi, če bi jo
lahko izločili, vse dokler nismo prepričani, če lahko regresijo poenostavimo. Če bi zadoščalo, da bi
bila regresija ugnezdena znotraj pasme ali meseca, potem bi v modelu morala ostati pasme ali mesec,
interakcijo pa bi lahko tudi izpustili.

· · · + PMi j + bi j

(
xi jklm − 100

)
+ · · · [4.31]

Pomni! Pri ugnezdeni linearni regresiji mora v modelu ostati tudi kvalitativni vpliv z istimi indeksi, ki
predstavlja presečišča z y-osjo.

84



Osnove biometrije

4.3.2 Polinomska regresija

V enačbi 5.27 imamo kvadratno regresijo z linearnim in kvadratnim členom, zraven pa sodi tudi inte-
rakcija, ker smo parabolo ugnezdili znotraj interakcije. Prav tako kot premica, tudi parabola potrebuje
presečišče z osjo y. V primeru 5.27 to zagotavlja prisotnost interakcije. Vsi trije členi morajo biti vklju-
čeni v enačbi in morajo imeti iste indekse pri vseh treh členih. Čeprav imajo iste indekse, vplivi niso
obravnavani kot podvojeni, pač pa vsi skupaj predstavljajo funkcije. Prvi člen (PMi j) zagotavlja pre-
sečišča krivulje z y-osjo, drugi predstavlja naklon (bIi j) in tretji je povezan z ukrivljenostjo parabole
(bIIi j).

· · · + PMi j + bIi j

(
xi jklm − 100

)
+ bIIi j

(
xi jklm − 100

)2
+ · · · [4.32]

Pri matematiki smo bili vajeni, da je lahko enačba za parabolo tudi samo y = x2 in smo jo imeli za
najpreprostejšo obliko. V statistiki se s polinomi želimo približati proizvodni funkciji in to vedno z naj-
enostavnejšim polinomom. Zakon skromnosti pravi, da poskušamo polinome višje stopnje nadomestiti
s polinomi nižje stopnje. Tako se z veseljem znebimo člena z višjo stopnjo, člene z nižjo stopnjo pa
VEDNO obdržimo, če je le regresija v modelu koristna.

Običajno uporabljamo polinome največ s peto stopnjo. Torej, če se izkaže, da je peta, četrta in tre-
tja stopnja nepotrebna, jih z veseljem opustimo v istem vrstnem redu: vedno najprej člene z višjo po-
tenco, nato z nižjimi. Ostaneta pa vedno člena, ki predstavlja presečišča z y-osjo (PMi j) in linearni člen

(bIi j

(
xi jklm − 100

)
), če smo obdržali kvadratni člen (bIIi j

(
xi jklm − 100

)2
).

4.3.3 Napake pri regresiji

Sedaj pa še nekaj nezaželenih kombinacij. Največkrat lahko naredimo napako pri ugnezdeni regresiji
(slika 5.25), če črtamo nadrejeni vpliv. V modelu 5.28 smo črtali mesec kot glavni vpliv. Vse premice so
vodene skozi eno točko na osi y. Premicam smo tako vsilili potek skozi eno točko (slika 4.3). Premice
(črtkane) se točkam ne prilegajo dobro. Ne prilegajo se meritvam, prikazanim s krogci oz. trikotniki,
zlasti neustrezna pa je premica za meritve, označene s kvadratki.

µ · · · + 6 M + b j

(
xi jklm − 100

)
+ · · · [4.33]

V enačbo moramo vrniti vpliv meseca (M j), če naj bi obdržali ugnezdeno regresijo. Popravimo model
(prikaz 5.30)! Tako imamo tri regresijske premice, ki se posameznim oblakom meritev dobro prilegajo
(slika 4.3)

· · · + M j + b j

(
xi jklm − 100

)
+ · · · [4.34]

V enačbi 5.29 imamo regresijski koeficient za parabolo ugnezden samo znotraj meseca, linearni člen pa
znotraj interakcije. Ponujata se dve možnosti.

· · · + Pi + M j + PMi j + bIi j

(
xi jklm − 100

)
+ bII j

(
xi jklm − 100

)2
+ · · · [4.35]

a) Kot vemo, mora imeti vsaka parabola tri člene. Če mora biti ugnezdena znotraj interakcije, moramo
to storiti tudi pri kvadratnem členu. Popravimo tudi enačbo 5.29. Rezultat prikazujemo v prikazu 5.33.
Bodite pozorni na indekse pri vseh treh členih.

· · · + Pi + M j + PMi j + bIi j

(
xi jklm − 100

)
+ bIIi j

(
xi jklm − 100

)2
+ · · · [4.36]

b) Ko pa je zadostno ugnezdenje znotraj samo enega vpliva, pa to naredimo tudi pri linearnem členu.
Presečišče z osjo y postane vpliv meseca (M j). Tudi v tem primeru pa lahko v modelu ostane interakcija,
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Slika 4.4: Premicam vsiljen potek skozi skupno presečišče na osi y

a v tem modelu bi jo lahko tudi izpustili. V zavitih oklepajih običajno navedemo dele modele, ki ponujajo
alternative.

· · · + M j {+ PMi j } + bI j

(
xi jklm − 100

)
+ bII j

(
xi jklm − 100

)2
+ · · · [4.37]

Tudi primer 4.38 je napačen, komentar pa je zelo podoben kot v prejšnjem primeru (enačba 5.29). Po-
skusite ga sami opisati in predlagajte popravek.

· · · + M j + bIi j

(
xi jklm − 100

)
+ bII j

(
xi jklm − 100

)2
+ · · · [4.38]

Kot možnost se nam ponujata dve rešitvi. Kaj bi bilo boljša rešitev, lahko potrdimo šele s statistično
preveritvijo in strokovno presojo.

a) V model lahko vključimo interakcijo in dodamo indeks i tudi regresijskemu koeficientu pri kvadratnem
členu (prikaz 4.39).

· · · + M j + PMi j + bIi j

(
xi jklm − 100

)
+ bIIi j

(
xi jklm − 100

)2
+ · · · [4.39]

b) V modelu odstranimo indeks i pri regresijskem koeficientu pri linearnem členu (prikaz 4.40).

· · · + M j + bI j

(
xi jklm − 100

)
+ bII j

(
xi jklm − 100

)2
+ · · · [4.40]
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Slika 4.5: Vpliv neodvisne na odvisno spremenljivko

PRIMER 39: Povezava med odvisno in neodvisno spremenljivko
a) Oglejmo si primer še na sliki 4.3, kjer imamo tri nivoje nekega vpliva, npr. meseca M. Kot običajno

je neodvisna spremenljivka oziroma vpliv na osi x in odvisna spremenljivka na osi y. Podatke pri
prvem nivoju smo prikazali z belimi krogci, drugega s črnimi kvadrati in tretjega s trikotniki. Pri
prvih dveh je regresijski koeficient pozitiven in pri zadnjem pa negativen. Očitno je, da moramo
oceniti tri regresijske koeficiente, saj so nakloni premic zelo različni. Če poiščemo presečišča
regresijskih premic (polna črta) z osjo y, bomo razbrali, da so različna. Premici pri prvi in tretji
sekata y − osnekje pri vrednosti 3, pri drugi skupini, pa je presečišče pri vrednost -0,2. Regresija
je torej ugnezdena znotraj nekega glavnega vpliva, npr. meseca. Model bo vseboval člena iz
enačbe 5.30.

Sedaj pa še poglejmo, kaj se zgodi, če iz modela črtamo “nadrejeni” vpliv meseca (slika 4.4), kot smo
prikazali v prikazu 5.28. Ponovno dobimo tri regresijske premice, ki izhajajo iz ene točke na osi y kot
šop. Na sliki 4.4 so prikazane črtkano. Kot vidimo iz slike, šop regresijskih premic ne opisuje dobro
nobenega oblaka podatkov. Pri oblaku s črnimi krogci še posebej močno odstopa od prave vrednosti.

b) Vzemimo podatke iz neke druge simulacije. Podatke smo nanesli na sliko 4.5. Ponovno imamo
neodvisno spremenljivko x in odvisno spremenljivko y. Poskusite drug drugemu opisati, kako bi
uredili model, da bi opisal kar najbolje situacijo na sliki!

V resnici so zopet predvideni trije snopi točk. Če ste dovolj pozorni, lahko te snopiče tudi prepoznate.
Da pa bi jih bolj nazorno videli, smo jih ponazorili še s različnimi znaki na sliki 4.6. V tem primeru
skupno presečišče z osjo y odgovarja primeru in lahko izjemoma po statistični obdelavi nadrejeni vpliv
S izpustimo brez škode. Model 4.41bi v tem primeru lahko bil poenostavljen. Tudi v takem primeru,
če je le dovolj podatkov, obdržimo nadrejeni vpliv v modelu. Prav tako ne pozabite, da smo te podatke
simulirali tako, da gredo premice skozi izbrano točko na osi x. V poskusih v vsakem primeru pustimo v
modelu tudi nadrejeni vpliv.

yi j = µ + S i + bixi j + ei j [4.41]
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Slika 4.6: Snopič regresijskih premic

4.4 Pričakovane vrednosti opazovanj

Oglejmo si tri porazdelitve za dnevno količino mleka na sliki 4.7. V čem se porazdelitve razlikujejo? Vse
tri so normalne. Modra in rdeča imata povprečje 10 kg, črna pa 20 kg. Če bomo imeli kravo iz modre
skupine in jih še ne bomo izmerili, bomo pričakovali, da bo prireja tam okrog 10 kg na kravo, enako tudi
pri rdeči. Pričakujemo, da bo krava imela nekje okrog 10 kg mleka, v primerjavi z modro skupino, pa
bo prireja mleka v rdeči skupini bolj izenačena, manj razpršena. Pri črni skupini pričakujemo, da bodo
krave dale v povprečju 20 kg mleka. Med kravami pa bodo razlike večje, nekaj podobnega kot pri modri
skupini.

Za opis podatkov potrebujemo dve skupini parametrov.

• Prvi so lokacijski parametri, ki govore o pričakovanju. Da bi nas matematiki in statistiki razumeli
in nam kdaj pomagali iz zagate, parametrom iščemo pričakovane vrednosti.

• Drugi parametri so parametri disperzije, variance in kovariance, ki nam opisujejo na eni strani
razpršenost (variance) in podobnost (kovariance) med naključnimi spremenljivkami.

Poskusimo oceniti tudi razpon. Pri modri porazdelitvi je minimalna vrednost nekje pri 4 kg mleka,
maksimalna pa pri 16 kg. Razpon je 12 kg in če razpon razdelimo s šest, lahko uganemo, da bo standardni
odklon pri modri skupini nekje okrog 2 kg mleka, varianca pa 4 kg2.V rdeči skupini je razpon okrog 6 kg,
in sicer med 7 kg in 13 kg. Standardni odklon naj bi znašal 1 kg in varianca 1 kg2. V črni skupini lahko že
na oko predvidimo, da bosta standardni odklon in varianca praktično ista kot pri modri skupini. In res,
razpon je 12 kg, saj znaša minimalna vrednost 14 kg, maksimalna pa 26 kg.

Zaključimo lahko, da normalno porazdelitev opišemo s pričakovano vrednostjo in varianco. Sam razpon
ne pove dovolj, ker sta lahko meji naključni, porazdelitev med mejnima vrednostma pa bi lahko bila
tudi drugačna, npr. enakomerna ali bimodalna. Če pa govorimo o varianci, pa vemo, da je porazdelitev
značilne zvončaste oblike.

88



Osnove biometrije

Slika 4.7: Tri naravne porazdelitve

4.4.1 Pričakovane vrednosti spremenljivk

Definicija: Pričakovana vrednost predstavlja povprečno vrednost spremenljivke, ki se pričakuje, če se
poskus ponovi velikokrat.

Pri poskusu zelo redko ali nikoli ne dobimo pričakovane vrednosti. Sama pričakovana vrednost ni nujno
tudi ena izmed vrednosti, ki jih lahko zavzame naključna spremenljivka.

Sinonim za pričakovane vrednosti je tudi matematično upanje, po domače si to vrednost lahko predsta-
vljamo kot povprečje v posameznih skupinah. Pričakovano vrednost ali matematično upanje bomo ozna-
čevali z veliko črko E (), za njo pa v oklepaju navedemo spremenljivko, matematični izraz ali enačbo
statističnega modela.

Začnimo s preprostim modelom 4.42, ki vsebuje sistematski kvalitativni (Pi) in naključni kvalitativni
(ai j) vpliv ter sistematski kvantitativni (xi jk) vpliv.

yi j = µ + Pi + b
(

xi jk − x̄
)
+ ai j + ei j [4.42]

Torej pri tem primeru sledimo izpeljavi pričakovane vrednosti v naslednjih enačbah. Pričakovano vre-
dnost opazovanja yi jk(enačba 4.42) bomo dobili tako, da opazovanje (yi j) v izrazu nadomestimo z desno
stranjo enačbe modela 4.43.

E
(
yi j

)
= E

(
µ + Pi + b

(
xi j − x̄

)
+ ai j + ei j

)
= [4.43]

Operacije za izračun pričakovane vrednosti so podobne operacijam za vsoto ali povprečje. Ker lahko
izračunamo pričakovano vrednost iz vsot (enačba 4.43), ali pa seštejemo pričakovane vrednosti posame-
znih členov (enačba 4.44), zato lahko razčlenimo izraz 4.43.

= E (µ) + E (Pi) + E
(
b
(

xi j − x̄
))
+ E

(
ai j

)
+ E

(
ei j

)
= [4.44]

Razlika med neodvisno spremenljivko in njenim povprečjem (
(

xi j − x̄
)
) je konstanta in jo lahko izposta-

vimo (enačba 4.45).

= E (µ) + E (Pi) +
(

xi j − x̄
)
E (b) + E

(
ai j

)
+ E

(
ei j

)
[4.45]
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Izračunajmo si pričakovane vrednosti posameznih parametrov (neznank). Začnimo s pričako-
vano vrednost za srednjo vrednost (enačba 4.46). Pri vsakem opazovanju je srednja vrednost
(µ) prisotna, zato jih imamo toliko kot opazovanj. Vseh opazovanj pa je n. Izkaže se, da je
povprečje vseh srednjih vrednosti je kar srednja vrednost sama.

E (µ) =
µ + µ + µ + · · · + µ

n
=

nµ

n
= µ [4.46]

Parameter Pi je prisoten samo pri opazovanjih, ki pripadajo razredu i (enačba 4.47). Tako
je število opazovanj (ni) lahko za vsako pasmo različno. Toliko kot je opazovanj je tudi
parametrov. Pričakovana vrednost parametra Pi pri sistematskem vplivu je torej enaka
parametru Pi.

E (Pi) =
Pi + Pi + · · · + Pi

ni

=
niPi

ni

= Pi [4.47]

Pri regresiji je parameter regresijski koeficient b, ki je tako tudi neznanka. Pričako-
vano vrednost regresijskega koeficienta dobimo tako, da izračunamo njegovo povprečje
(enačba 4.48). Vsa opazovanja so uporabljena pri izračunu tega regresijskega koeficienta.

E (b) =
b + b + b + · · · + b

n
=

nb

n
= b [4.48]

Pričakovana vrednost parametra pri naključnem vplivu je tudi povprečje parametrov. Ker
je naključni vpliv definiran kot odstopanje od sistematskega dela modela, je vsota odsto-
panj enaka 0. Če vsoto delimo s številom živali (m), dobimo vrednost 0 (enačba 4.49).

E
(
ai j

)
=

∑
i j ai j

m
=

0
m
= 0 [4.49]

Sedaj nam ostane le, da izračunamo pričakovano vrednost še za ostanek (ei jk). Tudi osta-
nek je definiran kot odstopanje od pričakovane vrednosti pri sistematskem delu modela,
zato je vsota odstopanj tudi enaka 0 (enačba 4.50).

E
(
ei j

)
=

∑
i j ei j

n
=

0
n
= 0 [4.50]

Izračunali smo pričakovane vrednosti za vse člene v enačbi 4.45 in jih lahko nadomestimo
z rezultati v enačbah 4.46 do 4.50. Tako dobimo enačbo 4.51, ki predstavlja pričakovano vrednost
opazovanj.

E
(
yi j

)
= µ + Pi + b

(
xi j − x̄

)
+ 0 + 0 [4.51]

PRIMER 40: Pričakovana vrednost za opazovanje in ostanek
Za prikaz izračuna pričakovane vrednosti za opazovanje in ostanek bomo vzeli 24 meritev za debelino
hrbtne mišice (prvi stolpec v pregl. 4.5) od dveh pasem (četrti stolpec). Primerjali bomo dva modela. V
prvem modelu smo opazovanja pojasnjevali samo s skupno srednjo vrednostjo, v drugega pa smo dodali
še vpliv pasme z dvema nivojema. Modela smo prikazali v pregl. 4.5.
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Tabela 4.5: Pričakovana vrednost za debelino hrbtne mišice in ostanek pri dveh različnih modelih
Debelina hrbtne yi = µ + ei yi j = µ + Pi + ei j

mišice (mm) E (yi) = µ êi Pi E
(

yi j

)
= µ + Pi êi j

81,3 83,45 -2,15 11 85,4 -4,1

79,4 83,45 -4,05 11 85,4 -6,0

80,2 83,45 -3,25 11 85,4 -5,2

86,1 83,45 2,65 11 85,4 0,7

88,9 83,45 5 ,45 11 85,4 3,5

85,2 83,45 1,75 11 85,4 -0,2

81,1 83,45 -2,35 11 85,4 -4,3

83,4 83,45 -0,05 11 85,4 -2,0

85,1 83,45 1,65 11 85,4 -0,3

91,2 83,45 7,75 11 85,4 5,8

92,1 83,45 8,65 11 85,4 6,7

90,8 83,45 7,35 11 85,4 5,4

78,9 83,45 -4,55 22 81,5 -2,6

74,6 83,45 -6,85 22 81,5 -4,9

82,7 83,45 -0,75 22 81,5 1,2

84,8 83,45 1,35 22 81,5 3,3

82,2 83,45 -1,25 22 81,5 0,7

84,6 83,45 1,15 22 81,5 3,1

77,8 83,45 -5,65 22 81,5 -3,7

78,4 83,45 -5,05 22 81,5 -3,1

76,8 83,45 -6,65 22 81,5 -4,7

84,2 83,45 0,75 22 81,5 2,7

84,9 83,45 1,45 22 81,5 3,4

86,1 83,45 2,65 22 81,5 4,6

Povprečje 0,00 83,45 0,00

Varianca 0,8202 0,7469

Preverimo pričakovano vrednost pri obeh modelih (enačbi 4.52 in 4.53).

E (yi) = E (µ + ei) = E (µ) + E (ei) = µ + 0 [4.52]

E
(
yi j

)
= E

(
µ + Pi + ei j

)
= E (µ) + E (Pi) + E

(
ei j

)
= µ + Pi + 0 [4.53]

Pri prvem modelu je pričakovana vrednost skupna srednja vrednost (µ̂ = 83, 45 mm), v drugem mo-
delu pa imamo dve skupini: pri pasmi 11 je znašalo povprečje µ̂ + P̂1 = 85, 4 mm, pri pasmi 22 pa
µ̂ + P̂2 = 81, 5 mm. Ocenili smo tudi ostanek êi pri prvem modelu oz. êi j pri drugem modelu. Vsota
ocen za ostanke je pri obeh modelih enaka 0. Ker pa imajo tako opazovanja kot ostanki različne vre-
dnosti, varianca ni nič. Kadar je varianca enaka 0, so vrednosti spremenljivk enake. V prvem modelu
fenotipska varianca (n hkrati tudi varianca za ostanek) znaša 0, 8202 mm2, v drugem je nekoliko manjša
(0, 7469 mm2). Preverite oba izračuna variance in pri tem pazite na število

Povzetek

Pričakovane vrednosti za konstante so konstante. Konstante imajo določeno vrednost (npr. 1, 10, -2.4,
0, včasih jih označujemo s črkami na začetku abecede), konstante pa so tudi neodvisne spremenljivke xi j

ali njihova odstopanja od povprečja (x̄). Ko je poskus narejen, imamo njihove vrednosti izmerjene in se
ne spreminjajo v času obdelave.

E(2, 5) = 2, 5 [4.54]
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Pričakovane vrednosti za parametre pri sistematskih vpliv so kar parametri. Kot primer si lahko ogle-
damo vpliv pasme. V populaciji prašičev na eni farmi imamo štiri pasme: slovenska landras, slovenski
veliki beli prašič, durok in slovenski mesni landras. Za naključno izbranega prašiča pasme durok priča-
kujemo, da bo njegova prireja enaka povprečni prireji pasme durok. To velja, dokler nimamo dodatnih
informacij, npr. meritve na prašiču ali sorodnikih, po katerih bomo lahko prašiče znotraj pasme razvr-
ščali po kakovosti. Torej je pričakovan nivo prireje vnaprej določen - sistematski (sistematski vplivi).
Rezultati niso variabilni in med njimi ne obstaja podobnosti (korelacij, kovarianc).

Če poznamo vrednosti nekaterih razredov sistematskih spremenljivk (pasem), ne moremo sklepati o
značilnostih drugih. Ker na tej farmi niso imeli pasme pietren, ne vemo, kako bi se pasma pietren na
tej farmi obnesla. Sistematski vplivi z razredi, kot so pasma, sezona, hlev, itd., imajo končno zalogo
razredov, nivojev. Tako smo omenili, da imajo na proučevani farmi le štiri pasme. V poskusu in pri
obdelavi podatkov iz te farme imamo lahko samo te štiri pasme..

K sistematskim spremenljivkam štejemo tudi neodvisne spremenljivke, ki jih v modelih opisujemo z
regresijami. Neodvisne spremenljivke so lahko zvezne ali nezvezne, vedno pa so kvantitativne (telesna
masa, količina uporabljenega zdravila, čas, velikost, koncentracije, itd.).

Za naključne spremenljivke bomo privzeli, da je njihova pričakovana vrednost nič. V nasprotnem pri-
meru je model možno preurediti tako, da naša predpostavka drži. Pričakovana vrednost je tako in tako
posledica nekega sistematskega vpliva. Namesto, da si otežujemo obdelavo, je primerneje ta sistemat-
ski vpliv vključiti v model (npr. genetske skupine). Naključne spremenljivke povzročajo individualna
odstopanja od pričakovane vrednosti. So variabilne in med njimi lahko nastopa podobnost (sorodne ži-
vali). Naključna spremenljivka je plemenska vrednost živali, ostanek, skupno okolje v gnezdu. Zaloge
vrednosti so lahko končne ali neskončne množice, imajo pa (poznano) porazdelitev. Ko poznamo nekaj
spremenljivk, lahko izračunamo tudi napovedi za ostalih elementov množice (ostalih živali iz popula-
cije, druge nivoje). Pri obdelavi imamo lahko tudi živali brez meritev. Tako lahko napovemo plemensko
vrednost bikom, čeprav nimajo meritev za lastnosti mlečnosti. Njegovo plemensko vrednost dobimo od
njegovih hčera, sester, polsester, matere in vseh ostalih sorodnic, ki so vključene pri obračunu plemen-
skih vrednosti.

Postopek smo tu razčlenili zelo podrobno v petih korakih in se ga v celoti poslužimo, kadar smo v zadregi.
V večini primerov ga lahko nekoliko skrajšamo in preskočimo korak. Istočasno lahko enačbo razčlenimo
in izpostavimo konstante. Nikakor pa ne napišemo samo rezultata, ker lahko hitro kaj spregledamo.

PRIMER 41: Pričakovanih vrednosti, če je vpliv sistematski (G) ali naključni (g)
a) Izračunajmo pričakovano vrednost za izraz 4.55, kjer obravnavamo vpliv g kot naključni vpliv.

E

(
µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

g jkl + ei jklmn

)
= [4.55]

Izraz razstavimo (enačba 4.56)!

= E (µ) + E
(
3P j

)
+ E

(
1
2

Ok

)
+ E

(
1
4

g jkl

)
+ E

(
ei jklmn

)
= [4.56]

Če vrednosti, za katere računamo povprečje, pomnožimo (ali delimo) s konstanto, je rezultat isti, če samo
povprečje pomnožimo s to konstanto (enačba 4.57).

E
(
3P j

)
=

3Pi + 3Pi + · · · + 3Pi

ni

=
3niPi

ni

= 3Pi [4.57]

Torej izpostavimo konstante (enačba 4.58)!

= E (µ) + E
(
3P j

)
+

1
2

E (Ok) +
1
4

E
(
g jkl

)
+ E

(
ei jklmn

)
= [4.58]
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Upoštevajmo pravila in dokončajmo delo (enačba 4.59).

= µ + 3P j +
1
2

Ok + 0 + 0 [4.59]

b) Sedaj bomo postopek ponovili še z matematičnim izrazom 4.60 z vplivom G, ki ga bomo obravnavali
kot sistematski vpliv.

E

(
µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

G jkl + ei jklmn

)
= [4.60]

Razčlenimo (enačba 4.59) in izpostavimo konstante.

= E (µ) + 3E
(
P j

)
+

1
2

E (Ok) +
1
4

E
(
G jkl

)
+ E

(
ei jklmn

)
= [4.61]

Zaključimo delo! Rezultat v enačbi 4.62 vsebuje tudi člen s sistematskim vplivom G.

= µ + 3P j +
1
2

Ok+
1
4

G jkl + 0 [4.62]

c) V praksi se izogibamo, da bi vplivom podelili iste črke. Kadar pa je en vpliv sistematski (G za
genotip) drugi pa naključni (g za skupno okolje v gnezdu), pa bi lahko imeli oba vpliva označena z isto
črko, a prvega z veliko črko in drugega z malo.

E

(
µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

G jkl +
1
3

g jkl + ei jklmn

)
= [4.63]

Dokončajte delo za vajo sami!

PRIMER 42: Telesna masa ob zakolu
Izračunajmo pričakovano vrednost (enačba 4.65) za nekoliko zahtevnejši model 4.64. V modelu imamo
vpliv farme (Fi), pasme (P j), leta (Lk), meseca (Mkl), rojstne mase (xRi jklmn), števila odstavljenih pujskov
v gnezdu (xoi jm), starost ob zakolu (xsii jklmn), skupno okolje v gnezdu (gi jm) in vpliv živali (ai jklmn).
Model smo podrobneje opisali v poglavju, kjer smo se učili podeljevanja indeksov.

yi jklmn = µ + Fi + P j + Lk + Mkl + bRI

(
xRi jklmn − x̄R

)
+ bRII

(
xRi jklmn − x̄R

)2
+

+boI

(
xoi jm − x̄o

)
+ boII

(
xoi jm − x̄o

)2
+ bs j

(
xsii jklmn − x̄s

)
+ gi jm + ai jklmn + ei jklmn

[4.64]

Pričakovana vrednost opazovanja (enačba 4.65) je enaka pričakovani vrednosti desne strani modela 4.64,
s katerim opazovanje opišemo.

E(yi jklmn) = E
[
µ + Fi + P j + Lk + Mkl + bRI

(
xRi jklmn − x̄R

)
+ bRII

(
xRi jklmn − x̄R

)2
+

+boI

(
xoi jm − x̄o

)
+ boII

(
xoi jm − x̄o

)2
+ bs j

(
xsii jklmn − x̄s

)
+ gi jm + ai jklmn + ei jklmn

]
=

[4.65]

Razstavimo! Iz enačbe 4.65 smo dobili enačbo 4.66, da bomo lahko preverjali posamezne člene.

= E (µ) + E (Fi) + E
(
P j

)
+ E (Lk) + E (Mkl) + E

(
bRI

(
xRi jklmn − x̄R

))
+

+E
(

bRII

(
xRi jklmn − x̄R

)2
)
+ E

(
boI

(
xoi jm − x̄o

))
+ E

(
boII

(
xoi jm − x̄o

)2
)
+

+E
(
bs j

(
xsii jklmn − x̄s

))
+ E

(
gi jm

)
+ E

(
ai jklmn

)
+ E

(
ei jklmn

)
=

[4.66]
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Izpostavimo neodvisne spremenljivke - konstante (enačba 4.67)!

= E (µ) + E (Fi) + E
(
P j

)
+ E (Lk) + E (Mkl) +

(
xRi jklmn − x̄R

)
E (bRI)+

+
(

xRi jklmn − x̄R

)2
E (bRII) +

(
xoi jm − x̄o

)
E (boI) +

(
xoi jm − x̄o

)2
E (boII)+

+
(

xsii jklmn − x̄s

)
E
(
bs j

)
+ E

(
gi jm

)
+ E

(
ai jklmn

)
+ E

(
ei jklmn

)
=

[4.67]

Uporabimo pravila, ki smo se jih naučili! Dobili smo pričakovano vrednost opazovanj (enačba 4.68).

= µ + Fi + P j + Lk + Mkl + bRI

(
xRi jklmn − x̄R

)
+ bRII

(
xRi jklmn − x̄R

)2
+

+boI

(
xoi jm − x̄o

)
+ boII

(
xoi jm − x̄o

)2
+ bs j

(
xsii jklmn − x̄s

)
+ 0 + 0 + 0

[4.68]

4.4.2 Pričakovana vrednost opazovanj ob pogoju

V določenih primerih nam splošni pogoji, ki jih v modelu navajamo s sistematskimi vplivi, ne zadoščajo.
Tako želimo vedeti, kaj lahko pričakujemo od izbrane živali (npr. ”09−4965−23”). To žival smo kupili v
tujini (ali pri drugemu rejcu) in z njo dobili tudi njene plemenske vrednosti. Običajno rejci radi napišejo
tudi fenotipske rezultate prireje, a tisti del variabilnosti, ki so povezane s sistematskimi vplivi žival ni
prinesla s seboj. Krma in druga oskrba, ki je je bila žival deležna v izvorni reji, je ostala tam. S seboj
je v nove pogoje prinesla le plemensko vrednost. Kaj lahko torej od TE kupljene živali v novih pogojih
pričakujemo?

Na splošno lahko rečemo, da izberemo lokacijske parametre enega od naključnih vplivov. Nima smisla
izbirati sistematske vplive, ker smo njihov izbor načrtovali ob zasnovi poskusa ali pripravi podatkov iz
podatkovnih zbirk. Ne izbiramo ostankov, ker niso vplivi, za ostanek tudi nimamo lokacijskih parame-
trov, zanje nas zanima samo parameter disperzije - varianca za ostanek.

Našo željo lahko zapišemo na daljši način, kot je prikazano v enačbi 4.69.

E
(
yi jk | ai j = ”09 − 4965 − 23”

)
= [4.69]

Isto pomeni krajši zapis v enačbi 4.70, čeprav je nekoliko bolj splošen. Tako ni vezan samo na eno žival
ampak na vse, ki smo jih izbrali. Morda rejca zanima pričakovana prireja vseh njegovih krav v čredi,
lahko pa si izbere samo tiste, ki so mu pred kratkim telile in jih bo moral pripustiti. Odločil pa se je, da
bi najslabši dve zamenjal, ker bosta telili dve telici več. Vpliv v pogoju je vedno izbran med naključnimi
vplivi.

= E
(
yi jk | ai j

)
= [4.70]

Tako kot pri pričakovani vrednosti namesto opazovanja vstavimo enačbo modela, vendar pri tem ne
pozabimo na pogoj (enačba 4.71).

= E
(
µ + Pi + ai j + ei jk | ai j

)
= [4.71]

Tudi v tem primeru lahko razčlenimo enačbo, kot je prikazano v enačbi 4.72, vendar ne smemo pozabiti,
da pogoj velja za vse člene enačbe.

= E
(
µ| ai j

)
+ E

(
Pi| ai j

)
+ E

(
ai j | ai j

)
+ E

(
ei jk | ai j

)
= [4.72]

Pri srednji vrednosti in sistematskih vplivih velja, da je pričakovana vrednost ob pogoju enaka pričako-
vani vrednosti brez pogoja (enačbi 4.73 in 4.74). Z drugimi besedami: izbor živali na sistematski del
modela ne vpliva.

E
(
µ| ai j

)
= E (µ) [4.73]
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E
(
Pi| ai j

)
= E (Pi) [4.74]

Prav tako izbor ne vpliva na pričakovano vrednost ostanka (enačba 4.75).

E
(
ei jk | ai j

)
= E

(
ei jk

)
= 0 [4.75]

V našem modelu smo imeli le vpliv živali kot naključni vpliv. Da pa bi imeli pravila na kupu, pa
vzamemo nek povsem drug model, ki ima tudi druge naključne vplive. Vzemimo, da je v enačbi modela
tudi naključni vpliv uk, zato ima tudi vpliv živali dodatni indeks l. Pričakovana vrednost pri drugih
naključnih vplivih iz modela, ki niso bili izbrani, je enaka pričakovani vrednosti tega naključnega vpliva
in je torej 0 (enačba 4.76).

E
(
uk | ai jkl

)
= E (uk) = 0 [4.76]

V našem primeru se enačba 4.72 poenostavi, kot je to prikazano v enačbi 4.77.

= E (µ) + E (Pi) + E
(
ai j| ai j

)
+ E

(
ei jk

)
= [4.77]

Spremembe pričakujemo samo pri naključnem vplivu, ki smo ga izbrali, v našem primeru pri vplivu
ai j. V tistem hipu, ko ga izberemo, ni več naključen in se obnaša kot sistematski vpliv. Pričakovana
vrednost za izbrano žival (”09 − 4965 − 23”) ni več pričakovana vrednost katerekoli živali, ampak je
njena plemenska vrednost (ai j), kot je navedeno v enačbi 4.78.

E
(
ai j| ai j

)
= ai j [4.78]

Sedaj lahko zapišemo končni rezultat v enačbi 4.79.

= µ + Pi + ai j + 0 [4.79]

Iz tega smo se naučili, da moramo na zootehniških certifikatih preveriti plemensko vrednost, ker je to
edino, kar žival prinese s seboj. V tujini je ostal rejec z boljšim obrokom in povsem drugim načinom
oskrbe, ki ponuja živalim okolje, v katerem je povsem drugačna pričakovana vrednost. Če tako slabši
rejci iščejo žival v tujini, bo lahko vsaka prireja (fenotipska vrednost) tudi od slabših živali večja od
njegovih rezultatov (pričakovanih vrednosti). Če pa krava prinese s sabo plemensko vrednost (ai j), ki je
negativna, slabša od pričakovane vrednosti, pomeni, da bo rejec s tem nakupom dobil slabo žival in bo
imela manj mleka, kot je pričakovana vrednost za njegov hlev. Ker rejci v tujini kupljene živali pogosto
bolje oskrbujejo kot svoje, morda ne bo padla v prireji toliko, kot bi sicer. A to ni poštena primerjava,
v statistiki temu rečemo, da ima žival prednostno obravnavo (ang. preferential treatment), rezultat pa
je pristranski (ang. bias). Če bo rejec tako goljufal, bo najprej zavajal sebe, druge nekoliko, a veliko
manj. Ko bo kupljena žival imela pri nas sorodnike tudi v drugih čredah, bo dovolj dodatnih informacij,
da pokrije namenske (ali nenamenske) napake tega rejca. Če imamo v čredi slabe rezultate, najprej
popravimo rejske navade in domače živali dobro oskrbimo. Šele nato menjamo živali, če bo to sploh še
potrebno.
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PRIMER 43: Pričakovana vrednost ob pogoju za lastnosti mlečnosti
V primeru s kupljeno kravo v tujini smo se sklicevali tudi na pogoje v čredi. Kadar so črede majhne,
vključimo v model skupno okolje v čredi, kar pomeni, da je vpliv naključen. Na dnevno količino mleka
(y) vpliva tudi sezona telitve (S ), kontrolni dan (K), pasma krave (P), skupno okolje v čredi (r) in aditivni
genetski vpliv (a). Preverite, zakaj smo v enačbi 4.80 tako podelili indekse! Model ni najboljši za dnevno
količino mleka, saj ne vključuje laktacijske krivulje, a ga tu uporabljamo samo kot primer, ko izberemo
dva naključna vpliva.

yi jklm = µ + S i + K j + Pk + rl + aklm + ei jklm [4.80]

Zapišimo pričakovano vrednost za količino mleka on pogoju, da smo izbrali rejca in kravo (enačba 4.81).

E
(
yi jklm |rl, aklm

)
= E

(
µ + S i + K j + Pk + rl + aklm + ei jklm |rl, aklm

)
= [4.81]

Razčlenimo (enačba 4.82). Vemo, da izbor naključnih vplivov ne spreminja pričakovane vrednosti, smo
sistematske vplive zadržali skupaj predvsem zaradi preglednosti. Izbor pa vpliva na naključni del.

= E
(
µ + S i + K j + Pk |rl, aklm

)
+ E (rl|rl, aklm) + E (aklm |rl, aklm) + E

(
ei jklm |rl, aklm

)
= [4.82]

Ko izberemo naključni vpliv ai j, ta izbor ne vpliva na pričakovano vrednost drugega naključnega vpliva
(rl), zato lahko vpliv živali pri pogojih izpustimo (enačba 4.83). Sedaj pa rezultat že poznamo. Enako
razmišljanje velja za enačbo 4.84.

E (rl|rl, aklm) = E (rl|rl) = rl [4.83]

E (aklm |rl, aklm) = E (aklm |aklm) = aklm [4.84]

Sedaj pa rezultate vstavimo v enačbo 4.82 in dobimo enačbo 4.85. Če izberemo skupno okolje v čredi
(rejca) in živali, nista več naključna in sta del pričakovane vrednosti.

= µ + S i + K j + Pk + rl + aklm + 0 [4.85]

Če smo kravo (telico) kupili v tujini (aklm) in jo prinesli v naše okolje, ki ga oblikujejo sistematski del
(µ+S i+K j+Pk) in skupno okolje pri rejcu (rl), lahko pričakujemo prirejo, ki jo napovemo z enačbo 4.85).

4.5 Struktura varianc in kovarianc

Definicija: Varianca je povprečni kvadratni odklon (enačba 4.86).

var(yi j) =

[∑(
yi j − E

(
yi jkl

))2
]

[
n − p

] = σ2 [4.86]

• Varianca srednje vrednosti (enačba 4.87) je enaka 0, saj je pričakovana vrednost za srednjo vre-
dnost kar srednja vrednost sama (enačba 4.46).

var (µ) =

∑
i

∑
j (µ − E (µ))2

d. f .
=

∑
i

∑
j (µ − µ)2

d. f .
=

0
d. f .
= 0 [4.87]
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• Varianca parametra za kvalitativni sistematski (enačba 4.88) je tudi enaka 0. Po definiciji za vari-
anco, parameter nadomestimo z odklonom parametra od njegove pričakovane vrednosti (enačba 4.47).
Vsa odstopanja so enaka 0, zato je je tudi varianca parametra enaka 0.

var (Pi) =

∑ni

j (Pi − E (Pi))
2

d. f .
=

∑ni

j (Pi − Pi)
2

d. f .
=

0
d. f .
= 0 [4.88]

• Varianca pri kvantitativnem sistematskem vplivu (enačba 4.89) je tudi enaka 0. Za izpeljavo upo-
rabimo isti postopek kot pri parametrih za kvalitativni sistematski vpliv.

var
(
b
(

xi j − x̄
))
=

∑n
j

(
b
(

xi j − x̄
)
− E

(
b
(

xi j − x̄
)))2

d. f .
= [4.89]

=

∑n
j

(
b
(

xi j − x̄
)
−
(

xi j − x̄
)
E (b)

)2

d. f .
=

∑ni

j

(
b
(

xi j − x̄
)
− b

(
xi j − x̄

))2

d. f .
=

0
d. f .
= 0 [4.90]

• Varianca spremenljivke x, pomnožene s konstanto c (enačba 4.91) je enaka varianci neodvisne
spremenljivke, pomnožene s kvadratom konstante (c2).

var (cx) = cov (cx, cx) = c2var (x) = c2σ2
x [4.91]

• Kovarianca spremenljivke x s konstantama c1 in c2 (enačba 4.92) je enaka varianci neodvisne
spremenljivke, pomnožene z zmnožkom konstant (c1 × c2)

cov (c1x, c2x) = c1 × c2 × cov (x, x) = c1 × c2 × σ2
x [4.92]

• Kovarianca med spremenljivkama x1 in x2 s konstantama c1 in c2 (enačba 4.93) je enaka kovarianci
med spremenljivkama, pomnoženi z zmnožkom konstant t (c1 × c2).

cov (c1x1, c2x2) = c1 × c2 × σx12 [4.93]

• Genetska varianca (enačba 4.94) je povprečni kvadrat plemenske vrednosti. Kadar imamo sorodne
živali, je enačba nekoliko zahtevnejša.

var
(
ai j

)
=

∑p
i

∑mi

j

(
ai j − E

(
ai j

))2

m
=

∑
i

∑
j

(
ai j − 0

)2

m
=

∑
i

∑
j a2

i j

m
= σ2

a [4.94]

• Varianca za naključni vpliv skupnega okolja v gnezdu, čredi, skupini ... (enačba 4.95) je povprečni
kvadrat napovedi za določeno skupno okolje.

var
(
gi jkl

)
=

∑p
i

∑mi

j

(
gi jkl − E

(
gi jkl

))2

ng

=

∑
i

∑
j

(
gi jkl − 0

)2

ng

=

∑
i

∑
j g2

i jkl

ng

= σ2
g [4.95]

• Varianca za ostanek (enačba 4.96) je povprečni kvadratni odklon.

var
(
ei j

)
=

∑
i

∑
j

(
ei j − E

(
ei j

))2

n − d. f .
==

∑
i

∑
j

(
ei j − 0

)2

n − d. f .
=

∑
i

∑
j e2

i j

n − d. f .
= σ2

e [4.96]
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• Kovarianca med parametri iz sistematska dela modela (enačba 4.97) je enaka 0. To si je lahko
predstavljati pri kvalitativnih lastnostih (npr. pasme). Ne moremo jih razvrstiti po velikosti. Ko
poznamo eno, ne vemo nič o drugi. Pri vsaki meritvi je nivo poznan in določen. Tako ni nič
naključnega (varianc je 0) in nivoji niso sorodni (kovarianca je enaka 0).

cov (µ, Pi) =

∑
i

∑
j (µ − E (µ)) (Pi − E (Pi))

d. f .
[4.97]

=

∑
i

∑
j (µ − µ) (Pi − Pi)

d. f .
=

∑
i

∑
j 0 · 0

d. f .
= 0 [4.98]

• Kovarianca med parametri sistematskega in naključnega vpliva (enačba 4.99) je enaka 0.

cov
(
Pi, ai j

)
=

∑
i

∑
j (Pi − E (Pi))

(
ai j − E

(
ai j

))

d. f .
= [4.99]

=

∑
i

∑
j (Pi − Pi)

(
ai j − 0

)

d. f .
=

∑
i

∑
j 0 · ai j

d. f .
= 0 [4.100]

• Kovarianco med naključnim vplivom in ostankom (enačba 4.101) bi dobili z vsoto produktov med
parametri za naključni vpliv in ostanki. Če smo poskus opravili pošteno, so naključni vplivi in
ostanek neodvisni, kar pomeni, da je kovarianca enaka 0. Če bi ta predpostavka ne držala, smo
lahko pri obdelavi v težavah.

cov
(
ai j, ei j

)
==

∑
i

∑
j

(
ai j − E

(
ai j

)) (
ei j − E

(
ei j

))

n − d. f .
= [4.101]

=

∑
i

∑
j

(
ai j − 0

) (
ei j − 0

)

n − d. f .
=

∑
i

∑
j ai jei j

n − d. f .
= ? = 0 [4.102]

• Kovarianca med parametri naključnih vplivov (enačba 4.103) naj bi bila tudi 0, če sta naključna
vpliva neodvisna. Okoljski in genetski vplivi so neodvisni, medtem ko sta lahko dva aditivna ge-
netska vpliva korelirana. Tako lahko obstaja korelacija med direktnim, maternalnim in paternalnim
genetskim vplivom.

cov
(
gi jkl, ai jklm

)
=

∑
i jklm

(
gi jkl − E

(
gi jkl

)) (
ai jklm − E

(
ai jklm

))

d. f .
= [4.103]

=

∑
i jklm

(
gi jkl − 0

) (
ai jklm − 0

)

d. f .
=

∑
i jklm gi jkl · ai ji jklm

d. f .
= ? = 0 [4.104]

Varianca je parameter disperzije in je praviloma skupen vsem meritvam določene lastnosti v populaciji.
Pravimo, da so variance homogene, meritve pa so identično porazdeljene. Kadar imamo v populaciji
posamezne skupine, za katere upravičeno dvomimo, da imajo iste porazdelitve, govorimo o heteroge-
nih variancah med skupinami, znotraj skupin pa so meritve identično porazdeljene. Skupine so lahko
postavljene regionalno, lahko imamo heterogeno varianco med ocenjevalci, morda med različnimi in-
strumenti.

Zanima nas tudi raznolikost opazovanj in podobnost (kovarianca) med njimi. V poskusu smo izmerili
osem opazovanj (y1, y2, · · · y8). Najenostavneje se problema lotimo na ta način, da nanizamo opazovanja
v stolpec in vrstico (pregl. 4.6) in jih potem po parih primerjamo. Na diagonali iščemo variance (var (yi)),
v nediagonalnih celicah pa cov (yi, yi′).
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Tabela 4.6: Variance in kovariance med opazovanj
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8

y1 var (y1) cov (y1, y2) cov (y1, y3) cov (y1, y4) · · · · · · · · · cov (y1, y8)
y2 var (y2) cov (y2, y3) cov (y2, y4) · · · · · · · · · cov (y2, y8)
y3 var (y3) cov (y3, y4) · · · · · · · · · cov (y3, y8)
y4 var (y4) · · · · · · · · · cov (y4, y8)

y5 simetrično var (y5)
...

y6 var (y6)
...

y7 var (y7)
...

y8 var (y8)

V pregl. 4.6 dovoljujemo, da imajo opazovanja različno varianco (različno napako meritev) in tudi kova-
riance so lahko različne. Da bi lahko ocenili ali napovedali parametre, moramo variance in kovariance
poznati. V primeru pa, da želimo oceniti iz podatkov tudi variance (napake meritev) in kovariance, pa
bi pri taki strukturi imeli več enačb kot parametrov. Da lahko ocenimo varianco, rabimo ponovitve -
poizkuse pod istimi pogoji. To pa pomeni, da je struktura varianc bolj urejena.

Običajne predpostavke so:

• ostanki (napake meritev) so med seboj nekorelirani, če niso merjeni na isti enoti (živali)

• živali v poskusu so sorodne (imamo podatke o poreklu), niso sorodne, (ni)so inbridirane...

• živali iz istega gnezda imajo skupno okolje: iz različnih gnezd pa si niso podobne, če niso v sorodu

• živali od istega rejca imajo skupno okolje: živali različnih rejcev si niso podobne, če niso v sorodu,
itd. (matrika sorodstva).

4.5.1 Struktura fenotipske variance

Fenotipska varianca je enaka varianci razlike med opazovanjem in njegovo pričakovano vrednostjo
(enačba 4.105).

var
(
yi j

)
= var

(
yi j − E

(
yi j

))
= [4.105]

Opazovanje zamenjamo z desno stranjo modela in vstavimo pričakovano vrednost opazovanja iz enačbe 4.51.

= var
(
µ + Pi + b

(
xi j − x̄

)
+ ai j + ei j−µ − Pi + −b

(
xi j − x̄

))
= [4.106]

Iz enačbe 4.106 ostaneta samo naključni vpliv (ai j) in ostanek (ei j, enačba 4.107).

= var
(
ai j + ei j

)
= [4.107]

Razčlenimo! Dobili smo vsoto varianc za naključni vpliv in ostanek in dve kovarianci med njima
(enačba 4.108).

= var
(
ai j

)
+ var

(
ei j

)
+ 2cov

(
ai j, ei j

)
= [4.108]

Enačbo razrešimo in vstavimo simbole za parametre disperzije (enačba 4.109). Kovarianca med ostan-
kom in naključnim vplivom mora biti 0. Vsota genetske variance in variance za ostanek predstavlja
fenotipsko varianco. Izračunali smo jo za katerokoli opazovanje in iz tega lahko sklepamo, da so meritve
(opazovanja) pri eni lastnosti identično porazdeljena.

= σ2
a + σ

2
e + 2 × 0 [4.109]
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4.5.2 Struktura fenotipske kovariance

Nediagonalni elementi v pregl. 4.6 so kovariance med pari posameznih opazovanj. Kovarianca med
meritvama je enaka kovarianci odklonov opazovanj od njihove pričakovane vrednosti (enačbe 4.110).

cov
(
yi j, yi j´

)
= cov

(
yi j − E

(
yi j

)
, yi j´ − E

(
yi j´

))
= [4.110]

Zaradi dolžine enačbe, smo odklona ločeno izračunali, in sicer za prvo opazovanje (enačbe 4.111) in za
drugo opazovanje (enačbe 4.112).

yi j − E
(
yi j

)
= µ + Pi + b

(
xi j − x̄

)
+ ai j + ei j−µ − Pi − b

(
xi j − x̄

)
[4.111]

yi j´ − E
(
yi j´

)
= µ + Pi + b

(
xi j´ − x̄

)
+ ai j´ + ei j´−µ − Pi − b

(
xi j´ − x̄

)
= [4.112]

Nadaljujmo enačbo 4.110 in vstavimo rezultata 4.111 in 4.112. V izrazu 4.113 sta ostala po dva člena,
in sicer po enega za naključni vpliv in enega za ostanek.

= cov
(
ai j + ei j, ai j´ + ei j´

)
= [4.113]

Ko razčlenimo kovarianco iz 4.113, dobimo štiri kovariance (enačba 4.114). Kovarianci (rdeče obarvani)
med ostankom in napovedjo za naključni vpliv mora po predpostavki biti enaka 0. Tudi kovarianca med
ostankoma na različnih živalih (cov

(
ei j, ei j´

)
) je enaka 0, saj naj bi bile meritve na različnih živalih

neodvisne.

= cov
(
ai j, ai j´

)
+ cov

(
ai j, ei j´

)
+ cov

(
ei j, ai j´

)
+ cov

(
ei j, ei j´

)
= [4.114]

Tako nam ostane samo genetska kovarianca med dvema nivojema (enačba 4.115). Če sta živali nesorodni,
je tudi genetska kovarianca enaka 0. Če pa sta živali sorodni, pa je kovarianca odvisna od genetske
variance σ2

a in deleža skupnih genov (a j j´).

=

{
a j j´σ

2
a; če sta živali sorodni

0; drugače
[4.115]

S tem postopkom smo dobili rešitve za vse nediagonalne člene iz pregl. 4.6, saj smo izpeljali strukturo
za katerikoli par opazovanj. V pregl. 4.6 lahko zamenjamo diagonalne člene z rezultatom 4.109 in
nediagonalne člene z rezultatom iz enačbe 4.115. Pri tem bomo predvideli, da so prve tri živali sestre
in hčere očeta 7 in matere 8, sestre imajo eno polovico skupnih genov, prav tako tudi hčere dobijo od
vsakega starša eno polovico genov. Starša in ostale živali so nesorodne.

PRIMER 44: Primerjava strukture varianc in kovarianc, če je vpliv sistematski (G) ali naključni
(g)

a) Izračunajmo varianco za izraz 4.116, kjer obravnavamo vpliv g kot naključni vpliv.

var

(
µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

g jkl + ei jklmn

)
= [4.116]

V izrazu 4.116 odštejmo pričakovano vrednost tega izraza (enačba 4.59), kot nakazujemo v izrazu 4.117.

= var

(
µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

g jkl + ei jklmn − µ − 3P j −
1
2

Ok

)
= [4.117]
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Tabela 4.7: Variance in kovariance med opazovanji
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8

y1 σ2
a + σ

2
e

1/2σ2
a

1/2σ2
a 0 0 0 1/2σ2

a
1/2σ2

a

y2 σ2
a + σ

2
e

1/2σ2
a 0 0 0 1/2σ2

a
1/2σ2

a

y3 σ2
a + σ

2
e 0 0 0 1/2σ2

a
1/2σ2

a

y4 σ2
a + σ

2
e 0 0 0 0

y5 simetrično σ2
a + σ

2
e 0 0 0

y6 σ2
a + σ

2
e 0 0

y7 σ2
a + σ

2
e

...

y8 σ2
a + σ

2
e

Poračunajmo izraz 4.117 in razstavimo (enačba 4.118)!

= var

(
1
4

g jkl + ei jklmn

)
= var

(
1
4

g jkl

)
+ var

(
ei jklmn

)
+ 2cov

(
1
4

g jkl, ei jklmn

)
= [4.118]

Izpostavimo konstanto (enačba 4.119). Pri variancah izpostavljeno konstanto kvadriramo, pri kovarianci
pa množimo.

=

(
1
4

)2

var
(
g jkl

)
+ var

(
ei jklmn

)
+ 2 × 1

4
× cov

(
g jkl, ei jklmn

)
[4.119]

Sedaj lahko nadomestimo var
(
g jkl

)
z σ2

g in var
(
ei jklmn

)
z σ2

e (enačba 4.120). Kovarianca med skupnim
okoljem in ostankom pa bi morala biti 0.

=
1
16
σ2

g + σ
2
e +

1
2
× 0 =

1
16
σ2

g + σ
2
e [4.120]

= cov

(
µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

g jkl + ei jklmn, µ + 3P j +
1
2

Ok +
1
4

g jkl´ + ei jkl´m´n´

)
= [4.121]

= cov

(
1
4

g jkl + ei jklmn,
1
4

g jkl´ + ei jkl´m´n´

)
= [4.122]

= cov

(
1
4

g jkl,
1
4

g jkl´

)
+cov

(
1
4

g jkl, ei jkl´m´n´

)
+cov

(
ei jklmn,

1
4

g jkl´

)
+cov

(
ei jklmn, ei jkl´m´n´

)
=[4.123]

=

(
1
4

)2

cov
(
g jkl, g jkl´

)
+

1
4

cov
(
g jkl, ei jkl´m´n´

)
+

1
4

cov
(
ei jklmn, g jkl´

)
+ cov

(
ei jklmn, ei jkl´m´n´

)
=[4.124]

Rdeče smo obarvali člene, za katere že iz dosedanjih postopkov vemo, da so vrednosti teh kovarianc
enake 0. Tako nam ostane samo prvi člen, ki predstavlja kovarianco med dvema nivojema skupnega
okolja v gnezdu. Dve različni skupni okolji v gnezdu naj ne bili korelirani, če pa so opazovanja iz istega
gnezda, pa med njimi obstaja kovarianca.

=
1
16

cov
(
g jkl, g jkl´

)
=

{
0; l , l´
1

16σ
2
g; l = l´

[4.125]
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b) Sedaj bomo postopek ponovili še z matematičnim izrazom (enačba 4.126) z vplivom G, ki ga bomo
obravnavali kot sistematski vpliv.

var

(
µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

G jkl + ei jklmn

)
= [4.126]

Razčlenimo (enačba 4.127) in izpostavimo konstante.

= var

(
µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

G jkl + ei jklmn − µ − 3P j −
1
2

Ok −
1
4

G jkl

)
= [4.127]

Zaključimo delo! Rezultat v enačbi 4.128 vsebuje tudi člen s sistematskim vplivom G.

= var
(
ei jklmn

)
= σ2

e [4.128]

c) V praksi se izogibamo, da bi vplivom podelili iste črke. Kadar pa je en vpliv sistematski (G za
genotip) drugi pa naključni (g za skupno okolje v gnezdu), pa bi lahko imeli oba vpliva označena z isto
črko, a prvega z veliko črko in drugega z malo.

Zanima nas struktura variance v izrazu 4.130, za kar potrebujemo tudi pričakovano vrednost izraza v
oklepajih (enačba 4.129). Ker ste dobili to izpeljavo za nalogo, smo v enačbi navedli samo rezultat.

E

(
µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

G jkl +
1
3

g jkl + ei jklmn

)
= µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

G jkl [4.129]

var

(
µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

G jkl +
1
3

g jkl + ei jklmn

)
= [4.130]

Da bi bila izpeljava krajša, smemo izrazu v oklepajih odšteti pričakovano vrednost iz enačbe 4.129. Z
rdečo barvo smo v enačbi 4.131 obarvali člena, ki nista del pričakovane vrednosti, da ju ne spregledamo.

= var

(
µ + 3P j +

1
2

Ok +
1
4

G jkl +
1
3

g jkl + ei jklmn − µ − 3P j −
1
2

Ok −
1
4

G jkl

)
= [4.131]

V oklepajih sta ostala dva člena (enačba 4.132), in sicer za skupno okolje (v gnezdu ali morda grupi,
g jkl) in ostanek (ei jklmn).

= var

(
1
3

g jkl + ei jklmn

)
= [4.132]

Sedaj moramo razstaviti precej krajši izraz po zgledu dvočlenika (enačba 4.133).

= var

(
1
3

g jkl

)
+ var

(
ei jklmn

)
+ 2 × cov

(
1
3

g jkl, ei jklmn

)
= [4.133]

Izpostavimo konstante (enačba 4.134) in pazimo, da pri varianci konstanto kvadriramo, pri kovarianci pa
zmnožimo konstanti pred členoma. Pri prvem členu je konstanta 1

3 , pri drugem pa ni navedena. Vendar
to, da ni navedena, pomeni, da ima vrednost 1. Torej je zmnožek konstant pri kovarianci 1

3 × 1 = 1
3 .

=

(
1
3

)2

var
(
g jkl

)
+ var

(
ei jklmn

)
+ 2 × 1

3
× cov

(
g jkl, ei jklmn

)
= [4.134]
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Kovarianca med skupnim okoljem in napako merjenja mora biti enaka 0, variance pa lahko nadomestimo
s parametri distribucije za ti dve naključni spremenljivki (enačba 4.135. Dokler ni posebej omenjeno, da
bi lahko bila med posameznimi podmnožicami heterogena varianca ali kovarianca, velja, da je homogena
in imamo le po en parameter za vsako komponento variance oz. kovariance.

=
1
9
σ2

g + σ
2
e +

1
3
× 0 = [4.135]

PRIMER 45: Klavna masa prašičev
Predno bomo izpeljali strukturo variance in kovariance za model 4.64, si izračunajmo odstopanje opazo-
vanja od pričakovane vrednosti (enačba 4.136). Običajno to naredimo kar pri razvoju strukture variance
oz. kovariance, a v primeru zahtevnejših modelov bi bila izpeljava nepregledna.

yi jklmn − E
(
yi jklmn

)
= [4.136]

Opazovanje zamenjamo z desno stranjo modela 4.64, pričakovano vrednost pa z rezultatom iz izraza 4.68.

= µ + Fi + P j + Lk + Mkl + bRI

(
xRi jklmn − x̄R

)
+ bRII

(
xRi jklmn − x̄R

)2
+

+boI

(
xoi jm − x̄o

)
+ boII

(
xoi jm − x̄o

)2
+ bs j

(
xsii jklmn − x̄s

)
+ gi jm + ai jklmn + ei jklmn−

−µ − Fi − P j − Lk − Mkl − bRI

(
xRi jklmn − x̄R

)
− bRII

(
xRi jklmn − x̄R

)2 −
−boI

(
xoi jm − x̄o

)
− boII

(
xoi jm − x̄o

)2 − bs j

(
xsii jklmn − x̄s

)
=

[4.137]

V enačbi 4.138 nam ostanejo samo vpliv skupnega okolja v gnezdu, vpliv živali in ostanek.

= gi jm + ai jklmn + ei jklmn [4.138]

Sedaj pa začnimo z izpeljavo strukture variance za opazovanje yi jklmn (enačba 4.139).

var(yi jklmn) = var(yi jklmn − E
(
yi jklmn

)
) = [4.139]

V drugem delu enačbe 4.139 vidimo, zakaj se nam je postopek izračuna odklona izplačal. Vstavimo
rezultat (enačba 4.140).

= var
(
gi jm + ai jklmn + ei jklmn

)
= [4.140]

Razčlenimo po zgledu kvadrata tročlenika! Iz enačbe 4.140 smo dobili enačbo 4.141 s termi variancami
in tremi kovariancami.

= var
(
gi jm

)
+ var

(
ai jklmn

)
+ var

(
ei jklmn

)
+ 2 × cov

(
gi jm, ai jklmn

)
+

+2 × cov
(
gi jm, ei jklmn

)
+ 2 × cov

(
ai jklmn, ei jklmn

)
=

[4.141]

Variance nadomestimo s parametri disperzije (enačba 4.142), kovarianca med skupnim okoljem v gnezdu
in genetskim vplivom je enaka 0, prav tako pa tudi vemo, da sta tudi ostali dve komponenti kovariance
enaki 0.

= σ2
g + σ

2
a + σ

2
e + 0 + 0 + 0 [4.142]

Čeprav so kovariance med različnimi pari naključnih vplivov in pari naključnega vpliva in ostankom
praviloma enake 0, jih moramo pri izpeljavi vedno tudi zapisati in se o njihovi vrednosti prepričati.
Vplivi, kjer moramo kovarianco upoštevati, so najpogosteje genetski vplivi. Del istih genov lahko vpliva
na rast živali in mlečnost matere, saj so geni, ki so povezani npr. s prebavo in porabo hranil isti za
obe skupini lastnosti, vpliv pa seveda ni nujno enak. Če ima prednost rast živali, lahko zmanjka hranil
za prirejo mleka. V takem primeru pričakujemo negativno kovarianco. Spet pri drugih lastnostih pa je
lahko povezava pozitivna.
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4.6 Kovarianca med opazovanjema

Izvrednotimo še kovarianco med meritvama yi jklmn pri eni in yi jklmn´pri neki drugi živali (enačba 4.143)!

cov
(
yi jklmn, yi jklmn´

)
= cov

(
yi jklmn − E

(
yi jklmn

)
, yi jklmn´ − E

(
yi jklmn´

))
= [4.143]

Uporabili bomo rezultat iz enačbe 4.138, kjer smo izpeljali odklon (razliko) med opazovanjem in njegovo
pričakovano vrednostjo.

= cov
(
gi jm + ai jklmn + ei jklmn, gi jm´ + ai jklm´n´ + ei jklm´n´

)
= [4.144]

Razčlenimo izraz po zgledu zmnožka dveh tročlenikov (enačba 4.145). Dobili smo 9 možnih komponent
kovariance. Kovarianca cov

(
ai jklmn, gi jm´

)
je kovarianca med plemensko vrednostjo prve živali in sku-

pnim okoljem v gnezdu, ki mu pripada druga žival, kovarianca cov
(
gi jm, ai jklm´n´

)
pa je kovarianca med

skupnim okoljem v gnezdu, iz katerega je prva žival, in plemensko vrednostjo druge živali. Isto velja za
podobne para pri drugih kombinacijah. Vrednost členov, ki jih nismo obarvali rdeče, so v tem primeru
enaki 0. Razlage že poznamo od prej.

= cov
(
gi jm, gi jm´

)
+ cov

(
gi jm, ai jklm´n´

)
+ cov

(
gi jm, ei jklm´n´

)
+

+cov
(
ai jklmn, gi jm´

)
+ cov

(
ai jklmn, ai jklm´n´

)
+ cov

(
ai jklmn, ei jklm´n´

)
+

+cov
(
ei jklmn, gi jm´

)
+ cov

(
ei jklmn, ai jklm´n´

)
+ cov

(
ei jklmn, ei jklm´n´

)
=

[4.145]

Razmislimo o posameznih rdeče obarvanih členih. Najprej je na vrsti kovarianca za skupno okolje v
gnezdu (enačba 4.146). Kadar so živali iz istega gnezda, so si bolj podobne kot živali iz različnih gnezd.
Mati je bila bolna in je imela manj mleka, pregorela je žarnica in je pujske zeblo: zato so vsi mladiči
slabše rasli kot bi sicer. Za drugo gnezdo pa bi morda lahko ugotovili, da so pogoji bili boljši in so
mladiči imeli boljše pogoje. Toda, če v enem gnezdu pregori žarnica, za mladiče v drugem gnezdu ni nič
bolj ali nič manj poskrbljeno. Za okolje med gnezdi velja, da niso korelirana, torej je kovarianca enaka
0.

cov
(
gi jm, gi jm´

)
=

{
cov

(
gi jm, gi jm

)
= σ2

g; če m = m´

0; če m , m´
[4.146]

Pri vplivu živali smo že pri enačbi 4.115 ugotavljali, da med sorodniki obstaja genetska kovarianca in je
odvisna od deleža skupnih genov, genetska kovarianca med nesorodnimi živalmi pa je enaka 0. Isto velja
tudi v tem primeru (enačba 4.147).

cov
(
ai jklmn, ai jklm´n´

)
=

{
ann´σ

2
a; če sta živali sorodni

0; če nista živali sorodni
[4.147]

Kadar imamo samo po eno meritev na žival, ostanka med dvema opazovanjema dveh živali nista koreli-
rana in je kovarianca med ostankoma enaka 0 (enačba 4.147).

cov
(
ei jklmn, ei jklm´n´

)
= 0 [4.148]

Rezultatov je torej več. Ker smo morda že malo pozabili, kaj pravzaprav iščemo, bomo na levi strani pri
rezultatih pripisali začetek - kovarianco med dvema opazovanjema (enačba 4.143). Če sta živali iz istega
gnezda, sta lahko tudi sorodnika in velja rezultat 4.149. Živalma je vsaj mati ista (ann´ =

1
4 ), lahko pa

tudi oče (ann´ =
1
2 ). Vrednosti 0 v končnem rezultatu ni potrebno pisati, a je priročno, da slučajno ne

pozabimo preveriti katerega od členov.

cov
(
yi jklmn, yi jklmn´

)
= σ2

g + ann´σ
2
a [4.149]
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Kadar se mladiče prestavlja praktično že po rojstvu (enačba 4.150), so lahko v gnezdu tudi nesorodne
živali (ann´ = 0).

cov
(
yi jklmn, yi jklmn´

)
= σ2

g [4.150]

Če so živali iz različnih gnezd, a imajo istega enega starša (ann´ =
1
4 ) ali oba starša ista (ann´ =

1
2 ),

lahko pa so v sorodu na drug način, je kovarianca med opazovanjema posledica samo genetske variance
(enačba 4.151).

cov
(
yi jklmn, yi jklmn´

)
= ann´σ

2
a [4.151]

Če živali nista sorodni in nista iz istega gnezda je kovarianca med njunima meritvama enaka 0 (enačba 4.150).

cov
(
yi jklmn, yi jklmn´

)
= 0 [4.152]

V modelu 4.64 smo imeli na žival samo eno meritev. Odvisna spremenljivka je bila samo masa ob zakolu.
Lahko pa bi stehtali maso levega in desnega stegna ter tako imeli dve meritvi na žival, ki bi jih uporabili
npr. kot ponovitvi. (Lahko bi masi tudi sešteli ali pa izračunali povprečje.) S tem bi ostanek (ei jklmno)
in meritev (yi jklmno) dobila še dodaten indeks o. V takem primeru lahko med ostankoma na isti živali
dobimo tudi komponento kovariance za ostanek. Ostanki pri meritvah na isti živali so lahko korelirani,
ker smo lahko v poskusu pitanja naredili ali dopustili napako pri določeni živali. Tako se je npr. žival
lahko znašla in je pojedla del obroka drugi živali, lahko pa nekaj časa ni deloval napajalnik in je žival v
tem času tudi manj jedla. Te napake v poskusu se pri sorodnikih ne poznajo!

cov
(
ei jklmno, ei jklmn´o´

)
=

{
σeoo´; če n = n´

0; če n , n´
[4.153]

4.6.1 Struktura varianc in kovarianc ob pogoju

V poglavju o pričakovani vrednosti smo razložili pomen pojma "ob pogoju". Tudi pri analizi struk-
ture variance (enačba 4.154) bomo preverili, če se spremeni struktura fenotipske variance, če izberemo
posamezne naključne vplive, npr. vpliv živali.

var
(
yi j| ai j

)
= var

(
yi jk − E

(
yi j | ai j

)
| ai j

)
= [4.154]

Opazovanje yi jk zamenjamo z enačbo modela (enačba 4.42). Tako dobimo enačbo 4.155.

= var
(
µ + Pi + b

(
xi j − x̄

)
+ ai j + ei j−µ − Pi − b

(
xi j − x̄

)
− ai j| ai j

)
= [4.155]

Struktura varianc in kovarianc je odvisna le od naključnega dela modela (enačba 4.156). Ko smo od-
šteli pričakovano vrednost opazovanja ob pogoju E

(
yi j| ai j

)
, nam je v izrazu 4.156 ostal samo ostanek,

varianca za ostanek

= var
(
ei jk | ai j

)
= σ2

e [4.156]
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4.6.2 Nekaj pravil pri računanju varianc in kovarianc s pogojem

Vzemimo, nas zanima genetska varianca v primeru, ko izberemo žival. Razlike na isti živali ne povzroča
genotip, saj je isti. Zato je genetska varianca ob pogoju, da smo izbrali žival, enaka nič (enačba 4.157).

var
(
ai j| ai j

)
= var

(
ai j − E

(
ai j| ai j

)
| ai j

)
= var

(
ai j − ai j| ai j

)
= var

(
0| ai j

)
= 0 [4.157]

Varianca za ostanek ob pogoju, da izberemo žival, ostaja enaka varianci ostanka (enačba 4.158).

var
(
ei jk | ai j

)
= var

(
ei jk

)
= σ2

e [4.158]

Varianca za en naključni vpliv (uv jkl), se ne spremeni, če izberemo drugega (uv´i jklm). Prvi naključni
vpliv smo označili uv, drugega pa z uv´, saj pravilo velja za katerikoli par naključnih vplivov v modelu,
ne glede na to kateremu določamo varianco in katerega smo izbrali. Pripišemo vse ostale indekse, kot
smo jih določili v modelu, v enačbah 4.159 in 4.160 pa smo se jih kar izmislili.

var
(
uv jkl |uv´i jklm

)
= var

(
uv jkl

)
[4.159]

var
(
uvi jklm |uv jkl

)
= var

(
uvi jklm

)
[4.160]

Tako bi se npr. varianca za skupno okolje (v gnezdu, skupini ali čredi) ne spremenila, če izberemo žival.
Prav tako se ne bi spremenila genetska varianca, če bi izbrali “gnezdo” (= skupno okolje v gnezdu).

Kovarianca med plemensko vrednostjo izbrane živali in ostankom je enaka nič (enačba 4.161). Naključni
vpliv, ki smo ga izbrali, se obnaša kot sistematski vpliv tudi pri kovariancah.

cov
(
ai j, ei jk | ai j

)
= cov

(
ai j − E

(
ai j | ai j

)
, ei jk − E

(
ei jk | ai j

)
| ai j

)
=

= cov
(
ai j − ai j, ei jk − 0| ai j

)
= cov

(
0, ei jk − 0| ai j

)
= 0

[4.161]

POMNI!

var (nakl jučni B| nakl jučni A) = var (nakl jučni B)

var (nakl jučni A| nakl jučni A) = 0

var (ostanek| nakl jučni A) = var (ostanek)

cov (nakl jučni B, nakl jučni C| nakl jučni A) = cov (nakl jučni B, nakl jučni C)

cov (nakl jučni A, nakl jučni B| nakl jučni A) = 0

PRIMER 46: Telesna masa ob zakolu
var

(
yi jklmn |gi jm

)
= var

(
gi jm + ai jklmn + ei jklmn |gi jm

)
=

= var
(
gi jm + ai jklmn + ei jklmn − E

(
gi jm + ai jklmn + ei jklmn |gi jm

)
|gi jm

)
=

= var
(
gi jm + ai jklmn + ei jklmn − gi jm |gi jm

)
= var

(
ai jklmn + ei jklmn |gi jm

)
=

= var
(
ai jklmn |gi jm

)
+ var

(
ei jklmn |gi jm

)
+ 2cov

(
ai jklmn, ei jklmn |gi jm

)
=

= σ2
a + σ

2
e

[4.162]

var
(
yi jklmn |ai jklmn

)
= vvar

(
gi jm + ai jklmn + ei jklmn |ai jklmn

)
=

= var
(
gi jm + ai jklmn + ei jklmn − E

(
gi jm + ai jklmn + ei jklmn |ai jklmn

)
|ai jklmn

)
=

= var
(
gi jm + ai jklmn + ei jklmn − ai jklmn |ai jklmn

)
= var

(
gi jm + ei jklmn |ai jklmn

)
=

= var
(
gi jm|ai jklmn

)
+ var

(
ei jklmn |ai jklmn

)
+ 2cov

(
gi jm, ei jklmn |ai jklmn

)
=

= σ2
g + σ

2
e

[4.163]
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Pri izračunu kovariance (enačba 4.164) smo zapisali začetek, potem pa smo preskočili izračun odstopanj
opazovanja od pričakovane vrednosti ob izbranem gnezdu in smo rezultat kar zapisali v tretji vrstici.
Potem pa postopek ni neznan.

cov
(
yi jklmn, yi jklm´n´|gi jm

)
=

= var
(
yi jklmn − E

(
yi jklm´n´|gi jm

)
, yi jklm´n´ − E

(
yi jklm´n´|gi jm

)
|gi jm

)
=

= cov
(
ai jklmn + ei jklmn, ai jklm´n´ + ei jklm´n´|gi jm

)
=

= cov
(
ai jklmn, ai jklm´n´|gi jm

)
+ cov

(
ei jklmn, ei jklm´n´|gi jm

)
+

+cov
(
ai jklmn, ei jklm´n´|gi jm

)
+ cov

(
ei jklmn, ai jklm´n´|gi jm

)
=

= ann´σ
2
a + 0 + 0 + 0

[4.164]

Izračunajmo še kovarianco (enačba 4.165) med opazovanji ob pogoju, da izberemo vpliv živali.

cov
(
yi jklmn, yi jklm´n´|ai jklmn

)
=

= var
(
yi jklmn − E

(
yi jklm´n´|ai jklmn

)
, yi jklm´n´ − E

(
yi jklm´n´|ai jklmn

)
|ai jklmn

)
=

= cov
(
gi jm + ei jklmn, gi jm´ + ei jklm´n´|ai jklmn

)
=

= cov
(
gi jm, gi jm´|ai jklmn

)
+ cov

(
ei jklmn, ei jklm´n´|ai jklmn

)
+

+cov
(
gi jm, ei jklm´n´|ai jklmn

)
+ cov

(
ei jklmn, gi jm´|ai jklmn

)
=

=

{
σ2

g; m = m´

0; m , m´

[4.165]

4.7 Predpostavke in restrikcije

Nekaj predpostavk smo v primerih, ko prikažemo pričakovano vrednost in strukturo komponent feno-
tipske variance in kovariance že pokazali. Tako smo predpostavili, da so nivoji posameznih enostavnih
naključnih vplivov (npr. skupno okolje, permanentno okolje) niso korelirani. Pri genetskih variancah,
kjer prednike poznamo, smo ugotovili delež skupnih genov in tako določili kovarianco med paroma
živali. Nismo pa nič omenili, kaj je mogoče reči za živali, ki nimajo znanega porekla. Največkrat pred-
postavimo, da so živali brez porekla nesorodne, saj bi drugače morali do deleža skupnih genov nekako
priti.

Predpostavke so vezane na izbor porazdelitve. Zelo radi izberemo normalno porazdelitev, ker imamo
razvita številna statistična orodja za normalno porazdelitev. V živinoreji imamo veliko lastnosti, ki so
normalno porazdeljene. Nekaj lastnosti pa je “skoraj” normalno porazdeljenih. Vzemimo primer šte-
vilo (živo)rojenih mladičev v gnezdih pri prašičih ali kuncih. Normalna porazdelitev je zvezna, število
mladičev v gnezdu pa ne! Verjamete, da samica ne more skotiti 10,5 mladičev v gnezdu? Lahko jih je
10 normalno velikih, enajsti pa je pol lažji, ampak je še vedno 1 cel mladič! Število mladičev v gnezdu
torej ni zvezno porazdeljeno, zato velikost gnezda ni normalno porazdeljena. Izkaže pa se, da lahko
privzamemo predpostavko, da je velikost gnezda normalno porazdeljena.

V statistiki je eno pravilo, da lahko v primeru, kadar nimamo opravka z normalno porazdelitvijo, a
imamo dovolj podatkov, lahko predpostavimo normalno porazdelitev. Tako število (živo)rojenih mla-
dičev pri drobnici je precej daleč od normalne porazdelitve, a celo tam lahko uporabimo metode, ki so
razvite za normalno porazdeljene podatke, če le imamo dovolj podatkov. Za nekatere porazdelitve imamo
razvite posamezne metode in v teh primerih lahko preverimo, če dobimo podobne zaključke. Včasih se
odločamo na osnovi svojih izkušenj, izkušenj spretnejših kolegov ali primerov opisanih v literaturi.

Tako pogosto predpostavimo, da obstajajo kovariance le med nivoji, razredi naključnih spremenljivk.
Če pa imamo v modelu več aditivnih genetskih vplivov (neposredni, maternalni), pa si te predpostavke
ne smemo privoščiti! Če predpostavk nismo navedli, a smo uporabili izbrano metodo, lahko posredno
sklepamo o predpostavkah.

Predpostavke o porazdelitvi lahko opišemo tudi z naslednjimi kraticami.

ID - identično porazdeljene spremenljivke (vse smo izmerili z istim ostankom)
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Tabela 4.8: Podatki iz preizkusa učinkovitosti dodajanja krmnega dodatka pri brejih ovcah

Re- Dod. % Gne- Štev. Jag- Spol Mati Oče TJ Rojstna Čas do 1. Masa ob
jec krma dod. zdo jag./gn. nje masa(kg) ses. (min.) odbiri (kg)
1 A 20 1 2 1 Ž 13 12 1 3,7 30 61,5
1 A 20 1 2 2 M 13 12 1 4,5 35 67,0
1 B 10 2 1 3 M 14 12 3 3,0 60 53,0
1 B 25 3 2 4 Ž 1 11 2 4,2 80 59,0
1 A 10 4 1 5 M 4 11 3 3,7 20 50,0
1 B 25 3 2 6 Ž 1 11 2 3,1 45 45,5
2 A 10 5 2 7 Ž 15 5 2 3,7 30 61,5
2 A 10 5 2 8 M 15 5 2 4,5 35 67,0
2 B 30 6 3 9 M 7 12 1 3,0 60 53,0
2 B 30 6 3 10 Ž 7 12 1 4,2 80 59,0
2 B 30 6 3 11 M 7 12 1 3,7 20 50,0

IID - identično in neodvisno (ang. independent - ostanki med nivoji niso korelirani) porazdeljene spre-
menljivke

IIDN - IID normalno porazdeljene spremenljivke

Nekaj predpostavk navedemo pri skrbnem opisu poskusa.

1. Opišemo konstantne pogoje (standardizirano okolje), npr. vse merjene živali so istega spola in
starosti. Vplive, ki jih nismo uspeli kontrolirati, jih preverjamo v modelu.

2. Opišemo časovne vplive (sezona). Pri rastočih živalih je lahko med skupinami, ki jih redimo
vzporedno, a naseljujemo z zamikom okolje tudi korelirano. To storimo, ko so skupine majhne.

3. Neomenjeni vplivi so privzeti kot konstantni in lahko vzbujajo sume o zasnovi poskusa, če ni
pojasnila.

Lahko je tudi več točk - odvisno od modela. Model ni popoln, če niso opisani prav vsi elementi modela.
Le tako je možno poznati vse omejitve pri modelu ali poskusu. Model se lahko vedno izboljša, ponovni
poskus pa bi morda bil predrag in prepozno končan, če bi ga hoteli spremeniti (dopolniti) ali ponoviti.
Torej model bi morali napisati in preveriti ob načrtovanju poskusa. S tem bi morda uspeli izboljšati
plan poskusa, hkrati pa bi si zagotovili, da bi lahko postavili hipoteze, ki jih bo mogoče s statističnimi
preizkusi potrditi ali zavreči..

4.8 Vaje

Vaja 1: Napišite model 4.64 tako, da boste omogočili štiri ponovitve, npr. na hrbtni mišici bomo vzeli 4
vzorce in jih analizirali na vsebnost medmišične maščobe. Namesto farme (F) vključite v model
še skupno okolje v čredi, ker živali prihajajo iz številnih majhnih kmetij. Ostali vplivi naj ostanejo
isti. Izpeljite pričakovano vrednost in strukturo fenotipskih varianc in kovarianc med opazovanji.

Vaja 2: V poskusu (pregl. 4.8) smo v dveh rejah preizkušali vpliv vrste in vsebnosti (%) dopolnilne
krme za breje ovce na težavnost jagnjitve (TJ), čas do prvega sesanja in rast jagnjet (telesna masa)
v času od rojstva do odstavitve. Jagnjeta smo stehtali ob rojstvu ter ob odstavitvi (v kg, na 100 g
natančno).

a)Naštejte odvisne spremenljivke!

b)Naštejte glavne vplive za maso ob odstavitvi, jih označite in opišite v skladu z dogovorom!
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c)Napišite osnovni model za maso jagnjet ob odstavitvi!

d)Naštejte sistematske vplive!

e)Naštejte naključne vplive!

f)Katere vplive vključimo v model z regresijo?

a) Razvijte možni model!

g)Navedite število nivojev za vplive z razredi!

h)Poiščite pričakovano vrednost opazovanj!

i)Izpeljite strukturo fenotipskih varianc in kovarianc in jih prikažite v preglednici za vsa opazovanja!

Vaja 3: Ponovite vajo iz preglednice 4.8 tudi za število jagnjet na gnezdo, težavnost jagnjitve in čas do
prvega sesanja! Obrazložite, če so podatki za te analize primerno pripravljeni?

Vaja 4: Tudi v tej nalogi bomo uporabili podatke iz pregl. 4.8 in prav tako nas je zanimala masa ob
odstavitvi. Za obdelavo smo izbrali naslednji model, v katerega smo vključili samo spol, delež in
vrsto krmnega dodatka, skupno okolje v čredi in gnezdu ter žival.

yi jklm = µ+Ki + S j +KS i j + bI j (xikl − 20)+ bII j (xikl − 20)2 + bIII j (xikl − 20)3 + hik + gikl + ai jklm + ei jklm

Oznake so v skladu z dogovori. Privzemite, da je model pravilen!

a)Opišite vplive z nivoji, kot je to potrebno pri navajanju modela!

b)Katera spremenljivka je neodvisna? Navedite oznako in ime!

c)Katero funkcijo smo uporabili za opis povezave med odvisno in neodvisno spremenljivko?

d)Koliko krivulj pričakujemo na osnovi modela? Utemeljite odgovor!

e)Ali je konstanta 20 v modelu primerno izbrana? Ali bi bila konstanta 100 primernejša? Utemeljite
odgovor!

f)Izpišite in preštejte parametre za sistematske vplive!

g)Koliko meritev ima vsaka žival? Obrazložite!

h)Koliko nivojev ima vpliv živali?

i)Kaj lahko razberemo iz oznake xikl?

j)Kakšna klasifikacija je med

• vrsto krme in spolom

• vrsto krme in gnezdom

• vrsto krme in vsebnostjo (%) dopolnilne krme

• spolom in gnezdom

k)V zgornjih primerih preverite, če so možne interakcije!

l) E
(
yi jklm

)
=, var

(
yi jklm

)
=

m) cov
(
yi jklm , yi jkl′m′

)
=; živali imata različne starše, sta iz različnih gnezd, a iz iste črede

n) E
(
yi jklm | hik

)
=, var

(
yi jklm | hik

)
=

o) E
(
yi jklm | ai jklm

)
=, var

(
yi jklm | ai jklm

)
=

p) E
(
yi jklm | hik, ai jklm

)
=, var

(
yi jklm | hik, ai jklm

)
=

q) cov
(
yi jklm , yi jkl′m | ai jklm

)
=; živali imata ista starša, sta iz istega gnezda in iste črede

r) cov
(
yi jklm, yi jkl′m | hik, ai jklm

)
=; živali imata ista starša, sta iz istega gnezda in iste črede
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Slika 4.8: Vpliv predhodne laktacije na velikost gnezda

Vaja 5: Kaj pomenijo oznake?

- Ki - σ2

- K̂i - gik

- yi jk - σx

- ŷi jkl - µ
-σae -σ2

g

- | - eikl j

Vaja 6: Rezultati preizkusa so prikazani na sliki 4.8.

a)Katera je odvisna spremenljivka?

b)Kaj je opazovana lastnost?

c)Izpišite vplive, ki so nakazani na sliki! Opišite jih in označite v skladu z dogovorom!

d) Napišite model, ki najbolje odgovarja sliki!

e) Iz slike ocenite linearni regresijski koeficient za posamezne farme!

f) Interpretirajte sliko! Poudarek dajte vsebini.

g) Poiščite pričakovano vrednost opazovanj!

h) Izpeljite strukturo fenotipskih varianc in kovarianc!

Vaja 7: Rezultati preizkusa so prikazani na sliki 4.9.

a) Katera je odvisna spremenljivka?

b) Kaj je opazovana lastnost?

c) Izpišite vplive, ki so nakazani na sliki! Opišite jih in označite v skladu z dogovorom!

d) Iz slike ocenite linearni regresijski koeficient za tri farme!
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Slika 4.9: Vpliv zaporedne prasitve na delež prasitev na treh farmah

e) Interpretirajte sliko! Poudarek dajte vsebini.

f) Poiščite pričakovano vrednost opazovanj!

g) Izpeljite strukturo fenotipskih varianc in kovarianc!

Vaja 8: Rezultati preizkusa so prikazani na sliki 4.10.

a) Katera je odvisna spremenljivka?

b) Kaj je opazovana lastnost?

c) Izpišite vplive, ki so nakazani na sliki! Opišite jih in označite v skladu z dogovorom!

d) Napišite model, ki najbolje odgovarja sliki!

e) Interpretirajte sliko! Poudarek dajte vsebini.

f) Poiščite pričakovano vrednost opazovanj!

g) Izpeljite strukturo fenotipskih varianc in kovarianc in jih prikažite v preglednici za vsa opazovanja!

Vaja 9: Rezultati preizkusa so prikazani na sliki 4.11.

a) Katera je odvisna spremenljivka?

b) Kaj je opazovana lastnost?

c) Izpišite vplive, ki so nakazani na sliki! Opišite jih in označite v skladu z dogovorom!

d) Napišite model, ki najbolje odgovarja sliki!

e) Iz slike ocenite linearni regresijski koeficient za vse tri rejce!

f) Iz slike preberite pričakovano vrednost za odstavitveno maso pri treh rejcih za pujske z rojstno maso
1.5 kg!

g) Interpretirajte sliko! Poudarek dajte vsebini.
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Slika 4.10: Vpliv časa učinkovanja razkužila na število bakterij v brisu površine
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Slika 4.12: Primerjava debeline stranske slanine (DHS 3) pri hibridu 12 in krškopoljskem prašiču

Tabela 4.9: Načrt preizkusa in število opazovanj v posamezni skupini

Število Število Število Krma - vsebnost beljakovin (%)
Pasma očetov mater gnezd 14 16 18 20

11 8 32 32 32 26 16 6
22 7 28 28 16 8 28 24
33 8 32 32 16 32 20 26

Vaja 10: Rezultati preizkusa so prikazani na sliki 4.12.

a) Katera je odvisna spremenljivka?

b)Kaj je opazovana lastnost?

c)Izpišite vplive, ki so nakazani na sliki! Opišite jih in označite v skladu z dogovorom!

d)Napišite enačbo modela, ki najbolje odgovarja sliki!

e)Iz slike ocenite linearni regresijski koeficient za kastrate pri hibridu 12 in krškopoljskem prašiču!

f)Interpretirajte sliko!

Vaja 11: V pregl. 4.9 je načrt krmnega poskusa pri prašičih v pitanju. Želeli smo preizkusiti štiri krmne
mešanice z različno vsebnostjo beljakovin. Spremljali smo dnevne priraste, dnevno porabo krme
od 30 do 100 kg in debelino hrbtne slanine. V preizkus so bile vključene tri pasme. V tabeli je
navedeno število živali posameznih pasem, krmljenih s posameznimi krmami. Tako smo npr. 28
živali pri pasmi 22 krmili s krmo, ki je vsebovala 18 % beljakovin. Preizkus smo uspeli izvesti
pri enem rejcu. V poskusu je bilo predvideno, da iz vsakega gnezda (prašiči imajo istega očeta in
isto mater) vključimo po štiri pujske, praviloma po dve svinjki in dva kastrata, vendar nam je ob
začetku poskusa nekaj pujskov manjkalo. Pujski iz istega gnezda niso bili razporejeni v skupino z
isto krmo. Lastnosti smo merili enako natančno.

Utemeljite svojo trditev! Da boste uspešno odgovorili na vprašanja, predlagam, da si vplive izpi-
šete, opišete in označite!

a)Koliko je v poskusu vseh merjenih živali - pitancev?

b)Katere spremenljivke so odvisne?
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c) Katere vplive obravnavamo kot kvantitativne vplive?

d)Katere vplive vključimo kot vplive z razredi?

e)Katere vplive opišemo z regresijo?

f)Kateri vplivi so sistematski?

g)Kateri vplivi so naključni?

h)Je načrt poskusa dobro zasnovan? Utemeljite!

i)Kolikim živalim bi lahko izvrednotili plemensko vrednost?

Vaja 12: Iz prejšnje naloge (pregl. 4.9) vzemite debelino hrbtne slanine kot lastnost! Vplive smo ozna-
čili po dogovorjenem sistemu. Pri odgovorih naj bodo razvidni postopki ali podane utemeljitve!
Izhajajte iz naslednjega modela:

yi jklm = µ + Pi + S j + b × (xi jklm − 14) + gik + ai jkl + ei jklm

a)Opišite oznake v enačbi modela!

b)Ali imamo v modelu naključne vplive? Naštejte jih!

c)V modelu določite število parametrov in stopinj prostosti po posameznih vplivih, za model in ostanek!
Določite rang in red sistema! Lahko upoštevate samo sistematski del modela.

d)Ali ima žival eno ali več meritev za debelino hrbtne slanine? Utemeljite!

e)Kako so porazdeljeni ostanki?

f)Kakšno vlogo ima konstanta 14 v modelu?

g)E
(
yi jklm

)
=

h)var
(
yi jklm

)
=

i)cov
(
yi jklm , yi jkl′m

)
=; živali imata različna očeta, a sta iz istega gnezda

j)E
(
yi jklm | gik

)
=

k)var
(
yi jklm | gik

)
=

l)cov
(
yi jklm , yi jk′ l′m | gik

)
=; živali imata ista starša, a sta iz različnega gnezda

Vaja 13: Na farmi so preverjali različne vplive na velikost gnezda. Preizkus so izvedli v dveh zapo-
rednih letih pri dveh rejcih. Podatkov so pridobili več (okrog 5000 meritev), vendar bomo za
delo uporabili le tiste, navedene v spodnji preglednici. Živali so pravilno označene, zato oznak ne
spreminjajte!

Za izhodišče vzemite model za število živorojenih pujskov v gnezdu (pregl. 4.10), ki vključuje naslednje
vplive: sezona, genotip, zaporedno prasitev in predhodno laktacijo. Predhodno laktacijo vključite v
model s kvadratno regresijo. Napišite model tako, da opravite primerjavo števila živorojenih pujskov pri
predhodni laktaciji v trajanju 30 dni.

a) Izpišite, katero lastnost proučujemo?

b) Izpišite vplive, jih opišite in označite v skladu z dogovorom!

c) Napišite osnovni model!

b) Za osnovni model določite število parametrov in stopinj prostosti za posamezne vplive, model ter
ostanek! Napišite rang in red sistema enačb!
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Tabela 4.10: Podatki iz poskusa o številu velikosti in rojstni masi gnezda

Sezona Rejec Genotip Zaporedna Svinja Mati Oče Predhodna Št.živ.puj. Roj. masa
prasitev laktacija (dni) v gnezdu gnezda (kg)

201001 N 11 2 1 9 7 28 10 20
201001 N 11 3 2 9 7 32 12 -
201102 N 12 4 3 6 8 27 9 18
201001 L 11 4 4 10 11 33 15 21
201002 L 12 3 5 1 8 32 14 -
201102 L 12 3 6 1 8 28 12 17

Vaja 14: Napišite osnovni model za debelino hrbtne slanine iz pregl. 4.4 in pojasnite odločitve.

Postavite si lahko podobna vprašanja iz podobnih nalog in nanje poskusite odgovoriti.

Vaja 15: Napišite osnovni model za rojstno maso iz pregl. 4.10 in pojasnite odločitve.

Postavite si lahko podobna vprašanja iz podobnih nalog in nanje poskusite odgovoriti.

Vaja 16: Izvrednotite pričakovane vrednosti in ugotovite strukturo variance za model

yi jklmn = µ +Ki + P j +Ok + S l + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)
+ bIIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)2
+ g jkm + ei jklnm[4.166]

Izvrednotite pričakovane vrednosti, varianco in kovarianco za naslednje izraze (O vsebini, pomenu
in smislu modela ali posameznih členov ne razmišljajte! O linearnih kombinacijah in njihovih
interpretacijah se bomo ukvarjali v nadaljevanju.)

a) E
(
yi jklmn

)
=, var

(
yi jklmn

)
=

b) E
(
yi jklmn |g jkm

)
=, var

(
yi jklmn |g jkm

)
=

c) E
(
S l + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

))
=, var

(
S l + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

))
=

d) E
(
S l + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)
|g jkm

)
=, var

(
S l + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)
|g jkm

)
=

e) E
(
µ + 3P j +

1
2Ok +

1
4g jkm + ei jklnm

)
=,var

(
µ + 3P j +

1
2Ok +

1
4g jkm + ei jklnm

)
=

f) cov
(
µ + 3P j +

1
2Ok +

1
4g jkm + ei jklnm, µ + 3P j +

1
2 Ok +

1
4g jkm′ + ei jklnm

)

g) E
(
µ + 3P j +

1
2Ok +

1
4g jkm + ei jklnm |g jkm

)
=, cov

(
µ + 3P j +

1
2Ok +

1
4g jkm + ei jklnm |g jkm

)
=

h) E
(

1
4g jkm + ei jklnm

)
=, var

(
1
4g jkm + ei jklnm

)
=, cov

(
1
4g jkm + ei jklnm ,

3
2g jkm + ei jklnm

)

i) E
(

1
4g jkm + ei jklnm |g jkm

)
=var

(
1
4g jkm + ei jklnm |g jkm

)
=, cov

(
1
4g jkm + ei jklnm,

3
2 g jkm + ei jklnm |g jkm

)

Vaja 17: Vzemimo naslednji teoretični model!

yi jklmn = µ + Ki + P j + Ok + S l + KPi j + KOik + KS + PO jk + PS jl + OS kl +

+KPOi jk + KPS i jl + KOS ikl + POS jkl + KPOS i jkl + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)
+

+ bIIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)2
+ g jkm + Kgi jkm + S g jklm + ei jklnm

[4.167]

a)Obrazložite vse oznake!

b) Napišite osnovni model, na osnovi katerega smo izpeljali možni model!

c) Izvrednotite pričakovane vrednosti! O vsebini, pomenu in smislu modela ali posameznih členov ne
razmišljajte! O linearnih kombinacijah in njihovih interpretacijah se bomo ukvarjali v nadaljevanju.
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d)Izpeljite strukturo fenotipske variance za model!

e) E
(
yi jklmn

)
=, var

(
yi jklmn

)
=

f)E
(
yi jklmn |g jkm

)
=, var

(
yi jklmn |g jkm

)
=

g) E
(
yi jklmn |Kgi jkm

)
=, var

(
yi jklmn |Kgi jkm

)
=

h) E
(
KPS i jl + KOS ikl + POS jkl + KPOS i jkl + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

))
=

i) var
(
KPS i jl + KOS ikl + POS jkl + KPOS i jkl + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

))
=

j) E
(
KPS i jl + KOS ikl + POS jkl + KPOS i jkl + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)
|Kgi jkm

)
=

k) var
(
KPS i jl + KOS ikl + POS jkl + KPOS i jkl + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)
|Kgi jkm

)
=

l) E
(
µ + Ki + P j + Ok + g jkm + Kgi jkm + S g jklm + ei jklnm |Kgi jkm

)
=

m) var
(
µ + Ki + P j + Ok + g jkm + Kgi jkm + S g jklm + ei jklnm |Kgi jkm

)
=

n) E
(
KPS i jl + KOS ikl + POS jkl + KPOS i jkl + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)
|g jkm, Kgi jkm

)
=

o) var
(
KPS i jl + KOS ikl + POS jkl + KPOS i jkl + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)
|g jkm, Kgi jkm

)
=

p) E
(
µ + Ki + P j + Ok + g jkm + Kgi jkm + S g jklm + ei jklnm |g jkm, Kgi jkm

)
=

q) var
(
µ + Ki + P j + Ok + g jkm + Kgi jkm + S g jklm + ei jklnm |g jkm, Kgi jkm

)
=
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Poglavje 5

ŠTEVILO PARAMETROV, STOPINJE PROSTOSTI, RED
IN RANG SISTEMA ENAČB

Ko izvedemo poskus, poznamo število opazovanj (n) za posamezno lastnost. V podatkih tudi preverimo
število nivojev pri vsakem vplivu in podrobno strukturo podatkov.

5.1 Število parametrov

5.1.1 Sistematski kvalitativni vplivi

Srednja vrednost je opisana z enim parametrom: µ. Srednja vrednost ni vpliv, parameter pa pogosto
obravnavamo skupaj s sistematskimi vplivi.

Sistematski kvalitativni vplivi so opisani z manjšim številom parametrov. Če ima vpliv leta L pet
nivojev, bo njegov indeks zavzel naslednje vrednosti i = 1, 2, 3, 4, 5. Parametrov je torej 5, in
sicer: L1, L2, L2, L4, L5.

Ugnezdene sistematske kvalitativne vplive prepoznamo po strukturi podatkov in v oznaki imajo poleg
svojega še indekse nadrejenih vplivov. Vzemimo, da smo podatke zbirali 5 let, a v model bi morali
vključiti tudi mesec, ker vemo, da so precejšnje razlike med meseci. Leto ima 5 parametrov, ki
smo jih našteli že v zgornjem primeru, vsako leto pa ima 12 mesecev. V prvem letu imamo 12
mesecev, ki jih označimo M11, M12, M13, · · · , M112, za drugo leto imamo naslednje mesece M21,
M22, M23, · · · , M212. Označimo še parametre za peto leto: M51, M52, M53, · · · , M512. Pri vplivu
meseca imamo torej 12 × 5 = 60 parametrov. Ker en parameter opisuje 1 nivo, imamo pri mesecu
torej nivojev oz. razredov. Če je vpliv ugnezden znotraj več vplivov, pomnožimo število razredov
pri obravnavanih vplivih.

PRIMER 47: Hierarhična uravnotežena struktura podatkov
Vzemimo, da smo proučevali tri pasme (Pi), pri vsaki pasmi smo imeli po 5 merjascev (Mi j), vsakega
smo parili z istimi šestimi svinjami (S i jk), da smo dobili pri vsaki svinji 3 gnezda (Gi jkl). Za pasmo
imamo 3 parametre (pP = 3), za merjasce pM = 3 × 5 = 15, za svinje pS = 3× 5 × 7 = 105 in za gnezdo
pG = 3 × 5 × 7 × 3 = 315. Če v vsakem gnezdu vključimo v poskus 10 pujskov, bomo merili kar 3150
živali. Vendar dvomim, da bi nam uspelo izpeljati tako uravnotežen poskus.
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PRIMER 48: Hierarhična neuravnotežena struktura podatkov
Tudi v tem poskusu smo proučevali tri pasme (Pi), pri vsaki pasmi smo imeli ni merjascev (Mi j), vsakega
smo parili z ni j svinjami (S i jk), da smo dobili pri vsaki svinji ni jk gnezd (Gi jkl). V vsakem gnezdu naj bo
ni jkl pujskov. Za pasmo imamo ponovno 3 parametre (pP = 3).
Število merjascev oz. parametrov pri vplivu merjasca (pM) bomo dobili tako, da seštejemo število mer-
jascev po pasmah.

pM =

3∑

i=1

ni

Število svinj oz. parametrov pri vplivu svinj (pS ) bomo dobili tako, da seštejemo število svinj po vseh
merjascih pri vseh pasmah.

pS =

3∑

i=1

ni∑

j=1

ni j

Število gnezd oz. parametrov pri vplivu gnezd (pG ) bomo dobili tako, da seštejemo število gnezd po
vseh svinjah pri vseh merjascih pri vseh pasmah.

pG =

3∑

i=1

ni∑

j=1

ni j∑

k=1

ni jk

Če bi hoteli prešteti še vse pujske, bi sešteli pujske v vseh gnezdih pri vseh svinjah pri vseh merjascih
za vse obravnavane pasme. Najbrž pujske ne bi obravnavali kor sistematski vpliv, morda bi jih sploh ne
vključili v model. Če pujskov ni v modelu, nimajo parametrov in smo jih prešteli samo zato, da bomo
vedeli, kako obsežen je poskus.

Š tev. pu jskov =

3∑

i=1

ni∑

j=1

ni j∑

k=1

ni j∑

k=1

ni jkl

Sistematski kvalitativni vpliv interakcije je sestavljen iz dveh ali več vplivov, ki so med seboj križno
klasificiranimi vplivi. V pregl. 5.2 imamo dvojno interakcijo med pasmo in farmo (PFi j). Privze-
mimo, da imajo vse štiri farme vse tri pasme. Število parametrov dobimo, če pomnožimo število
nivojev obeh vplivov (pPF = 3 × 4 = 12). Število nivojev pri interakciji z več vplivi dobimo tako,
da pomnožimo nivoje vseh sodelujočih vplivov.

pinter. =
∏

v

pv

Kadar pa nimamo v podatkih vseh kombinacij prisotnih, je preštevanje nivojem edini način, da
dobimo število parametrov za vpliv interakcije.

5.1.2 Sistematski kvantitativni vplivi

Kvantitativne sistematske vključujemo v model kot regresijo, parametri pa so regresijski koeficienti.

Regresijski koeficient je vedno en parameter, če regresija ni ugnezdena. Kadar imamo polinomsko
regresijo ali drugače sestavljeno funkcijo, ločeno po členih štejemo število regresijskih koeficien-
tov. V pregl. 5.1 imamo pri vplivu x polinom druge stopnje z dvema regresijskima koeficientoma,
vsakim v svoji vrstici. Ločeno ju obravnavamo, saj imata različne enote.
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Tabela 5.1: Določitev števila parametrov in stopinj prostosti v modelu 5.2
vp

liv
i

Parametri: lokacijski disperzije
oznaka število s.p. oznaka število

Srednja vrednost µ 1 1 - -

S
is

te
m

at
sk

i

pasma Pi pP pP − 1 - -
Vplivi z leto L j pL pL − 1 - -
razredi mesec M jk pL × pM pL × (pM − 1) - -

interakcija PLi j pP × pL (pP − 1) × (pL − 1) - -
Regresija vpliv x bxI 1 1 - -

bxII 1 1 - -
vpliv z bzi j pP × pL pP × pL - -

za model -
∑

pv s.p.m =
∑

s.p.v - -
Skupaj sistematski del modela -

∑
pv + 1 s.p.m + 1 - -

ostanek ei jklm ni parametrov n − 1 − s.p.m σ2
e 1

N
ak

lju
čn

i Vplivi z “gnezdo” gi jl ng ⋆ σ2
g 1

razredi interakcija Mgi jkl nMg ⋆ σ2
Mg 1

žival ai jkl m ⋆ σ2
a 1

⋆ ne določamo, praviloma polnega ranga

Ugnezdeni regresija je pravzaprav interakcija med sistematskim kvantitativnim in sistematskim kvali-
tativnim vplivom. Število parametrov je odvisno od števila nivojev pri sistematskem kvalitativnem
vplivu. Če imamo opravka s parametri bzi j (pregl. 5.1), so regresijski koeficienti naslednji: bz11,
bz12, bz13, · · · , bz1pP

za prvo pasmo, bz21, bz22, bz23, · · · , bz2pP
za drugo pasmi itd. vse do zadnje

pasme, ko bi regresijske koeficiente označili z bzpA1, bzpA2, bzpA3, · · · , bzpA pP
. Če smo spremljali tri

pasme pet let, bi to pomenilo, da imamo v modelu 15 regresijskih koeficientov za neodvisno spre-
menljivko z, kar bi pomenilo, da imamo 15 različnih premic, ki naj bi jih tudi obrazložili. Če bi
tudi pri neodvisni spremenljivki z imeli polinom druge stopnje, bi imela tako linearni kot kvadratni
člen 15 parametrov.

5.1.3 Naključni kvalitativni vplivi

Število lokacijskih parametrov pri naključnih kvalitativnih vplivih je določeno s številom nivojev za po-
samezni vpliv. Pri sistematskih kvalitativnih vplivih smo za nivo morali imeti opazovanja (najmanj eno),
pri naključnih pa lahko dodamo nivoje tudi brez opazovanj. Pri skupnem okolju v gnezdu (“gnezdo”)
imamo ng gnezd in tudi toliko parametrov. Pri interakciji med mesecem in gnezdom je skupaj nMg nivo-
jev in prav toliko lokacijskih parametrov. Pri vplivu živali vključujemo v obdelavo živali z opazovanji in
sorodnike, zato je oznaka za število opazovanj tudi drugačna. Število m nam torej pove, kolikim živalim
iščemo plemensko vrednost.

Ker je pri naključnih vplivih veliko nivojev, jih ne moremo prikazovati v preglednicah. Že samo katalogi
plemenskih bikov so kar obsežne knjige, plemenske vrednosti krav pa sporočamo kmetom na ločenih
izpiskih po čredah samo za živeče krave. Primernejši parameter za opis naključnega vpliva je parameter
disperzije (npr. σ2

a), ki pa je pogosto samo eden za eno populacijo. Le pri heterogenih variancah je
lahko število varianc enako številu podmnožic z različnimi variancami. Ker za vsako od teh varianc
potrebujemo veliko podatkov, je različnih varianc malo. Tako so lahko variance (ena ali več komponent)
ugnezdeno znotraj pasme, in je varianc toliko kot pasem, lahko pa združimo pasme v dve veliki skupini
(npr. mlečne in mesne pasme) in imamo samo dve varianci pri vsaki komponenti- pri vsakem naključnem
vplivu ali ostanku.
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PRIMER 49: Dnevni prirast pri preizkusu mladic
Ponovimo osnovni model za dnevni prirast v preizkusu z mladicami. V poizkusu smo imeli skupno
11000 meritev pri treh pasmah na štirih farmah, žival je imela natanko eno meritev. Če proučujemo
samo vpliv pasme in farme na dnevni prirast pri mladicah, bo lahko v modelu za obdelavo samo še
interakcija med pasmo in farmo (model 5.1). Vsi trije vplivi so sistematski.

yi jk = µ + Pi + F j + PFi j + ei jk [5.1]

V drugem modelu 5.2 želimo napovedati tudi plemensko vrednost živalim, zato smo dodali še naključni
vpliv.

yi jkl = µ + Pi + F j + PFi j + gi jk + ai jkl + ei jkl [5.2]

Oba modela imata enak sistematski del modela, sta si zato precej podobna. V pregl. 5.2 imamo število
parametrov v obeh modelih. Del, ki je različen, pripada naključnim vplivom in je obarvan rdeče.
Poskusimo najprej našteti vse parametre! Srednja vrednost populacije je ena sama, označena z µ. V
preizkusu smo imeli tri pasme: slovenski landras (P1), veliki beli prašič (P2) in slovenski mesnati landras
(P3). Merili smo jih na štirih farmah F1, F2, F3, F4. Pri vplivu interakcije imamo 12 razredov in torej
12 parametrov, in sicer PF11, PF12, PF13, PF14 pri prvi pasmi, PF21, PF22, PF23, PF24 pri drugi
pasmi in PF31, PF32, PF33, PF34 pri drugi pasmi. V modelu so trije sistematski vplivi, ki imajo skupaj
3 + 4 + 12 = 19 parametrov, poleg tega pa imamo še en prav parameter µ, ki ima v modelu posebno
vlogo. Tudi srednjo vrednost pogosto vključujemo v sistematski del modela. Ko prištejemo še parameter
µ, imamo v sistematskem delu modela 20 lokacijskih parametrov. Sistematski del je enak pri obeh
modelih, zato ni presenetljivo, da je tudi število parametrov enako.
Skupno okolje v gnezdu (“gnezdo”) in vpliv živali sta naključna vpliva. Število gnezd (ng) predstavlja
tudi število nivojev za skupno okolje v gnezdu. Pri vplivu živali smo vključili živali z meritvami in
njihove sorodnike, tako je vključenih m živali.
Naključne vplive torej raje opišemo s parametri disperzije. V našem primeru imamo dve varianci, in
sicer za skupno okolje v gnezdu (σ2

g) in za vpliv živali (σ2
a). V obeh modelih pa imamo še en parameter

disperzije, ki je skupen obema modeloma, in sicer varianca za ostanek (σ2
e). Ko bi računali variance za

oba modela, bi se sicer izračunane vrednosti variance za ostanek bolj ali manj razlikovale, saj imamo v
modelu 5.2 več vplivov, ki naj bi pojasnili razlike med opazovanji. Pričakujemo, da bo pojasnjene več
variance kot v prvem modelu.
Sedaj moramo samo prešteti število parametrov pri posameznemu vplivu in jih vpisati v pregl. 5.1. Pa-
rametri so neznanke, ki jih iščemo, in za vsako neznanko moramo v sistemu nastaviti eno enačbo. Prav
tako bi radi izvrednotili plemenske vrednosti, torej so udi neznanke in moramo nastaviti po eno enačbo
za vsako žival. Sistem enačb ima v našem primeru 17 enačb, red sistema je torej 17.

5.2 Število stopinj prostosti

Vsaka meritev za eno lastnost v poskusu prinese eno stopinjo prostosti, torej imamo v primeru z 11000
meritvami za dnevni prirast na voljo 11000 stopinj prostosti, ki jih bomo postopoma uvrščali v model in
preostanek upoštevali za ostanek.

yi jk = µ + Pi + F j + PFi j + ei jk [5.3]

Stopinje prostosti za model predstavljajo število ocenljivih lokacijskih parametrov v sistematskem delu
modela. Ti parametri povedo zelo veliko o podatkih v zgoščeni obliki, če je izbrani model pravilen. Vse
ostale možne ocene so le linearne kombinacije ocenljivih parametrov. Vzemimo za primer model 5.3 in
določimo število stopinj prostosti po vplivih, za model in ostanek.

Stopinje prostosti nam pridejo prav:
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Tabela 5.2: Število parametrov in stopinj prostosti za dnevni prirast v modelu 5.2

vp
liv

i

Parametri: lokacijski disperzije
oznaka število s.p. oznaka število

Srednja vrednost µ 1 1 - -
S

is
te

m
at

sk
i

Vplivi z pasma Pi 3 2 - -
razredi farma F j 4 3 - -

interakcija PFi j 3 × 4 2 × 3 - -
za model - 20 12 - -

Skupaj sistematski del modela - 21 13 - -

ostanek ei jklm ni parametrov n − 13 σ2
e 1

N
ak

lj. Vplivi z “gnezdo” gi jl ng ⋆ σ2
g 1

razredi žival ai jkl m ⋆ σ2
a 1

⋆ ne določamo, praviloma polnega ranga

Tabela 5.3: Lokacijski parametri in število stopinj prostosti za srednjo vrednost
µ

• pri preverjanju strukture podatkov. Število stopinj prostosti, ki jih dobimo teoretično pri postavlja-
nju enačbe modela se mora ujemati s stopinjami prostosti, ki jih dobimo pri obdelavi s statističnim
paketom.

• pri preizkušanju (testiranju) hipotez in

• pri ocenjevanju komponent variance.

Število stopinj prostosti bomo označili z sp in indeksom za parameter ali vpliv, z indeksom e za ostanek
in indeksom m za model. V gradivu bomo oznake uporabljali, če bo le dovolj prostora. za število
parametrov ni potrebno navajati, kadar niso potrebni ločeni izračuni ali obrazložitve. Oznake za število
parametrov niso obvezne, naj bi pa bile znotraj primera smiselno usklajene.

5.2.1 Sistematski kvalitativni vplivi

Najprej ocenimo srednjo vrednost µ, oceno označimo z µ̂. Za prvo oceno porabimo eno stopinjo pro-
stosti. Če bi v modelu ne imeli drugih vplivov, bi za ostanek imeli (spe = n − 1) stopinj prostosti.

Pomni! Za srednjo vrednost (µ) porabimo eno stopinjo prostosti (sp) za eno manjše od števila parame-
trov (p, enačba 5.7 in pregl. 5.1).

spµ = 1 [5.4]

Za prikaz si naredimo preglednico 5.3, v katero bomo postopoma vstavljali ocenljive parametre (črne
oznake) in parametre, ki so linearno odvisni od drugih (rdeče oznake), in jim določimo vrednost, kot je
to npr. narejeno v proceduri GLM, ko jih postavi na vrednost 0, ali pa poiščemo dodatno enačbo, s katero
ji lahko določimo vrednost, kot bomo delali v nadaljevanju. Preglednica ima štiri dele. Prvi del (levo
zgoraj) smo namenili srednji vrednosti (µ). Tudi tu vidimo, da imamo en parameter in ga moramo imeti,
ker o podatkih nič ne vemo.
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Tabela 5.4: Lokacijski parametri in število stopinj prostosti za pasmo
µ

P1

P2

!P3

Tabela 5.5: Lokacijski parametri in število stopinj prostosti pri križno klasificiranih vplivih

µ F1 F2 F3 !F4

P1

P2

!P3

Glavni vpliv, ki ni ugnezden

Prvi vpliv v modelu je pasma, s tremi razredi (nivoji). Parametri so P1, P2 in P3. Ker so samo te tri
pasme prisotne v podatkih, lahko ugotovimo, da je povprečje parametrov za pasmo pravzaprav enako
srednji vrednosti populacije. V enačbi 5.5 imamo štiri neznanke, a med njimi obstaja enostaven odnos.

µ =
P1 + P2 + P3

3
[5.5]

Če imamo ocene (cenilke) za µ̂, P̂1 in P̂2, lahko enačbo razrešimo in izračunamo še četrto neznanko
(enačbo 5.6.

P̂3 = 3µ̂ − P̂1 + P̂2 [5.6]

Vnesimo lokacijske parametre še v pregl. 5.4 in sicer v prvi stolpec. Označili smo, da lahko tretji para-
meter za vpliv pasme izberemo (npr. P3 = 0) ali izračunamo (enačba 5.6). Za model od vpliva pasme
dobimo dve stopinji prostosti.

Pomni! Za glavni sistematski kvantitativni vpliv (v), ki ni ugnezden znotraj drugih vplivov, je število
stopinj prostosti (sp) za eno manjše od števila parametrov (p, enačba 5.7 in pregl. 5.1).

spv = pv − 1 [5.7]

Drugi vpliv je vpliv farme (F j), ki se tudi uvršča med glavne sistematske kvalitativne vplive. Farma je
križno-klasificirana s pasmo. Tudi podatki iz teh štirih farm predstavljajo celoto, zato je zadnji parameter
F4 linearno odvisen od preostalih parametrov za farmo in srednje vrednosti (enačba 5.8).

µ =
F1 + F2 + F3 + F4

4
[5.8]

Za farmo porabimo tri stopinje prostosti (enačba 5.9), rezultat za četrto farmo izberemo ali izračunamo.
Parametre za farmo smo vnesli v desni zgornji del pregl. 5.5.

spF = pF − 1 = 4 − 1 = 3 [5.9]

122



Osnove biometrije

Tabela 5.6: Lokacijski parametri in število stopinj prostosti pri interakcijah

µ F1 F2 F3 !F4

P1 PF11 PF12 PF13 !PF14

P2 PF21 PF22 PF23 !PF24

!P3 !PF31 !PF32 !PF33 !PF34

Sistematski kvalitativni vpliv interakcije

V modelu 5.1 imamo poleg pasme (Pi) in farme
(
F j

)
še interakcijo med njima

(
PFi j

)
. Parametre

vnesimo v spodnji desni del pregl. 5.6. Število lokacijskih parametrov za interakcijo je 12 (enačba 5.10).

pPF = pP×pF = 3×4 = 12 [5.10]

Vzemimo prvo pasmo z že znano oceno parametra P1. Pasmo imamo v poskusu natanko na štirih farmah.
Iz analize moramo tako dobiti ocene prvih treh interakcij (PF11, PF12 in PF13), pri četrti (PF14) pa lahko
parameter izračunamo (enačba 5.11, pregl. 5.6).

P1 =
PF11 + PF12 + PF13 + PF14

4
[5.11]

Enako postopamo pri drugi pasmi s parametrom P2, katerega oceno tudi že imamo. Ko dobimo ocene
za prve tri interakcije druge pasme s farmami (PF21, PF22 in PF23), ostane nam edino še neznana
proizvodnost pasme 2 na farmi 4 (PF24).

P2 =
PF21 + PF22 + PF23 + PF24

4
[5.12]

Pri tretji pasmi smo tudi že dobili oceno za parameter P3iz linearnih kombinacij ocen za srednjo vrednost
in prvih dveh pasem (enačba 5.6). Ko izpolnjujemo parametre za tretjo pasmo, pa lahko v pregl. 5.6
opazimo, da na prvi farmi, katere parameter (F1) imamo že ocenjen, redijo tri pasme. Dva parametra za
interakcijo med farmo 1 in prvima dvema pasmama (PF11, PF21) že imamo, zato lahko tretjega (PF31)
izračunamo, saj velja enačba 5.13. Farmo smo označili kar z indeksom j, saj lahko enačbo uporabimo
tudi pri ostalih farmah. Pravilo velja tudi za četrto farmo, saj smo do sedaj že spoznali parametre F4,
PF14 in PF24.

F j =
PF j1 + PF j1 + PF j1

3
[5.13]

Pomni! Stopinje prostosti pri interakcijah (parametre brez !) tako, da pomnožimo stopinje prostosti
pri sodelujočih glavnih vplivih.

spPF = spP × spF = (3 − 1)× (4 − 1) = 6 [5.14]

5.2.2 Ugnezdeni sistematski kvantitativni vplivi

Če zbiramo podatke več (npr. 7) let, bomo morali modelu dodati še leto Lk in mesec Mkl. Za leto, ki je
sistematski kvalitativni vpliv, imamo sedem lokacijskih parametrov in šest stopinj prostosti. Parameter
za zadnji nivo (L7) izračunamo in parametrov za srednjo vrednost in ostala leta.

yi jklm = µ + Pi + F j + PFi j + Lk + Mkl + ei jklm [5.15]

123



Osnove biometrije

Tabela 5.7: Lokacijski parametri in število stopinj prostosti pri ugnezdenih vplivih
µ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L1 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M110 M111 !M112

L2 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M210 M211 !M212

L3 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M310 M311 !M312

L4 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M410 M411 !M412

L5 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M510 M511 !M512

L6 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M610 M611 !M612

!L7 M71 M72 M73 M74 M75 M76 M77 M78 M79 M710 M711 !M712

Mesecev je v vsakem letu 12, zato imamo podatke za 84 mesecev (pM = 7×12 = 84). V modelu nimamo
splošnega učinka meseca za vsa leta, zato smo v desni zgornji del pregl. 5.7 le našteli mesece. Vzemimo
katerokoli leto (Lk), za katerega že imamo oceno. Vsako leto sestavlja 12 mesecev, zato lahko napišemo
enačbo 5.16. Ko imamo ocene za 11 mesecev, lahko zadnjega izračunamo. Povsem isto velja tudi za
zadnje leto. Tako imamo za mesec 77 stopinj prostosti.

Lk =
Mk1 + Mk2 + Mk3 + Mk4 + Mk5 + Mk6 + Mk7 + Mk8 + Mk9 + Mk10 + Mk11 + Mk12

12
[5.16]

Pomni! Stopinje prostosti pri ugnezdenih sistematskih kvalitativnih vplivih (parametre brez!) dobimo
tako, da pomnožimo število parametrov pri glavnih vplivih s številom parametrov (nivojev) pri
ugnezdenem vplivu, zmanjšanim za 1.

spM = pL × (pMk − 1) [5.17]

pm = 1 + 3 + 4 + 3 × 4 + 7 + 7 × 12 = 111

spm = 1 + (3 − 1) + (4 − 1) + (3 − 1) × (4 − 1) + (7 − 1) + 7 × (12 − 1) = 95

spe = 11000 − 95 = 10905

V primeru vpliva leta in meseca, bi se lahko odločili, da bi vključili tudi splošni učinek meseca. Tako bi
vpliv leta (Lk) in meseca (Ml) v model vključili kot dva glavna vpliva, in nato dodali še specifični učinek
meseca kot interakcijo med letom in mesecem (LMkl, enačba 5.18).

yi jklm = µ + Pi + F j + PFi j + Lk + Ml + LMkl + ei jklm [5.18]

pm = 1 + 3 + 4 + 3 × 4 + 7 + 12 + 7 × 12 = 123

spm = 1 + (3 − 1) + (4 − 1) + (3 − 1) × (4 − 1) + (7 − 1) + (12 − 1) + (7 − 1) × (12 − 1) = 95

Če bi postopali tako, kot običajno postopamo pri modelih z interakcijami, bi označili kot linearno odvisne
parametre parametre v zadnji vrsti. Če malo pomislimo, pa so ocene za interakcijo LM jk iz pregl. 5.8
pravzaprav iste kot ocene Mkliz pregl. 5.7. Če torej že imamo vse ocene za interakcije, lahko izračunamo
splošni vpliv meseca, parametre iz prve vrstice (enačba 5.19).

Ml =

7∑
k=1

LMkl

7
[5.19]
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Tabela 5.8: Lokacijski parametri in število stopinj prostosti pri pri križni klasifikaciji meseca in leta

µ !M1 !M2 !M3 !M4 !M5 !M6 !M7 !M8 !M9 !M10 !M11 !M112

L1 LM11 LM12 LM13 LM14 LM15 LM16 LM17 LM18 LM19 LM110 LM111 !LM112

L2 LM21 LM22 LM23 LM24 LM25 LM26 LM27 LM28 LM29 LM210 LM211 !LM212

L3 LM31 LM32 LM33 LM34 LM35 LM36 LM37 LM38 LM39 LM310 LM311 !LM312

L4 LM41 LM42 LM43 LM44 LM45 LM46 LM47 LM48 LM49 LM410 LM411 !LM412

L5 LM51 LM52 LM53 LM54 LM55 LM56 LM57 LM58 LM59 LM510 LM511 !LM512

L6 LM61 LM62 LM63 LM64 LM65 LM66 LM67 LM68 LM69 LM610 LM611 !LM612

!L7 LM71 LM72 LM73 LM74 LM75 LM76 LM77 LM78 LM79 LM710 LM711 !LM712

Tabela 5.9: Lokacijski parametri in število stopinj prostosti pri pri križni klasifikaciji meseca in leta

! µ !M1 !M2 !M3 !M4 !M5 !M6 !M7 !M8 !M9 !M10 !M11 !M112

!L1 LM11 LM12 LM13 LM14 LM15 LM16 LM17 LM18 LM19 LM110 LM111 LM112

!L2 LM21 LM22 LM23 LM24 LM25 LM26 LM27 LM28 LM29 LM210 LM211 LM212

!L3 LM31 LM32 LM33 LM34 LM35 LM36 LM37 LM38 LM39 LM310 LM311 LM312

!L4 LM41 LM42 LM43 LM44 LM45 LM46 LM47 LM48 LM49 LM410 LM411 LM412

!L5 LM51 LM52 LM53 LM54 LM55 LM56 LM57 LM58 LM59 LM510 LM511 LM512

!L6 LM61 LM62 LM63 LM64 LM65 LM66 LM67 LM68 LM69 LM610 LM611 LM612

!L7 LM71 LM72 LM73 LM74 LM75 LM76 LM77 LM78 LM79 LM710 LM711 LM712

Iz tega vidimo, da lahko izračunamo katerikoli parameter v enačbi 5.19, če poznamo preostalih sedem iz
vsakega stolpca. Tako sta modela, ki imata ostale vplive iste, razlikujeta pa se samo pri načinu vključe-
vanja leta in meseca, ekvivalentna in dajeta povsem iste zaključke.

Prav tako bi lahko ocenili vse nivoje interakcije v vsaki vrstici in nato naknadno izračunali splošni učinek
leta (enačba 5.20).

Lk =

12∑
l=1

LMkl

12
[5.20]

Celo za izračun srednje vrednosti bi lahko koristili ocene interakcije (enačba 5.21).

µ =

7∑
lk=1

12∑
l=1

LMkl

7 × 12
[5.21]

Kadar lahko cel niz parametrov za posamezni vpliv izračunamo, ker so linearno odvisno od drugih,
lahko tak vpliv izpustimo iz modela. Manj je linearno odvisnih enačb, bolje se sistemi enačb obnašajo
pri iskanju rešitev. Tako bi lahko bili v modelu brez leta, meseca in srednje vrednosti.

yi jklm = Pi + F j + PFi j + LMkl + ei jklm [5.22]

pm = 3 + 4 + 3 × 4 + 7 × 12 = 103

spm = 3 + (4 − 1) + (3 − 1) × (4 − 1) + (84 − 1) = 95

spe = 11000 − 95 = 10905
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Povsem enako bi lahko ravnali z vplivi pasme in farme. V modelu lahko ostane samo interakcija med
pasmo in farmo.

yi jklm = PFi j + LMkl + ei jklm [5.23]

V modelu imamo sistematski kvalitativni vpliv interakcije med pasmo in farmo (PFi j) ter interakcije
med letom in mesecem (LMkl). Pri obeh interakcijah so za vse njihove nivoje uporabljeni vsi podatki -
nivoji obeh interakcij sestavljata celoto, zato ju lahko tudi izenačimo (enačba 5.24). Vzemimo, da najprej
ocenimo vse nivoje interakcije PFi j, potem moramo oceniti še 83 nivojev za interakcijo LMkl, enega pa
lahko izračunamo s pomočjo enačbe 5.24. Za prvo interakcijo smo morali oceniti vseh 12 parametrov,
pri interakciji med letom in mesecem pa 83. Za model smo uporabili

3∑
i=1

4∑
j=1

PFi j

3 × 4
=

7∑
k=1

12∑
l=1

LMkl

7 × 12
[5.24]

pm = 12 + 84 = 96

spm = 12 + 83 = 95

spe = 11000 − 95 = 10905

Ekvivalentni modeli

Pri modelih 5.15, 5.22 in 5.23smo ugotovili, da imamo različno število parametrov, vendar pa lahko
ocenimo in izračunamo vse parametre, ki so skupni vsem trem modelom. Za sistematski del modela in
ostanek smo v vseh variantah modela porabili isto število prostosti. Take modele imenujemo ekvivalentni
modeli.

5.2.3 Sistematski kvantitativni vplivi

Sistematske kvantitativne vplive vključujemo v model kot regresijo, parametri v regresijskih enačbah so
regresijski koeficienti. Med regresijskimi koeficienti ni linearnih povezav, zato je v členih z regresijo
toliko stopinj prostosti, kot je regresijskih koeficientov.

Modeli z linearno regresijo

V preprostem modelu 5.25 z linearno regresijo imamo dva parametra, in sicer začetno vrednost β0 in
naklon premice β. Model bi bil povsem isti, če bi začetno vrednost označili z µ in regresijski koeficient
z b.

yi = β0 + β (xi − 80) + ei [5.25]

Pri določanju števila parametrov napišemo model nekoliko bolj razprto kot običajno, da uspemo podpi-
sovati parametre in stopinje prostosti, vključno z morebitnimi izračuni.

Število parametrov in število stopinj prostosti po vplivi in za ostanek navajamo v pregl. 5.10. Zapišimo
še stopinje prostosti za sistematski del modela! Za model smo porabili (spm = 1 + 1 = 2) dve stopinji
prostosti, ena od tega je za začetno vrednost.
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Tabela 5.10: Število lokacijskih parametrov in stopinj prostosti pri kubni regresiji
yi = β0+ β (xi − 80)+ ei

Število parametrov p0 = 1 pβ = 1
Število stopinj prostosti sp0 = 1 spβ = 1 spe = n − 2

Modeli s polinomsko regresijo

V preprostem modelu 5.26 s polinomsko regresijo bomo obdelali primer s polinomom tretje stopnje. Ker
bo zapis modela nekoliko daljši, najprej določimo, da bomo kot sistematski kvantitativni vpliv vzeli že
odstopanje leta od začetnega leta 80. S tem samo skrajšamo zapis.

xi = letoi − 80

V modelu 5.26 imamo štiri parametre, in sicer začetno vrednost β0 in regresijske koeficienteβI pri line-
arnem, βII pri kvadratnem in βIII pri kubnem členu.

yi = β0 + βI xi + βII x2
i + βIII x3

i + ei [5.26]

Število parametrov in število stopinj prostosti po vplivi in za ostanek navajamo v pregl. 5.11. Pri po-
linomih ali drugih sestavljenih funkcijah štejemo parametre in stopinje prostosti ločeno po posameznih
členih regresije, saj kljub skupnemu imenu (regresijski koeficient) in oznake b ali β ne sodijo skupaj, saj
se razlikujejo po pomenu in merskih enotah!

Tabela 5.11: Število lokacijskih parametrov in stopinj prostosti pri kubni regresiji
yi = β0+ βI xi+ βII x2

i + βIII x3
i + ei

Število parametrov p0 = 1 pβ = 1 1 1
Število stopinj prostosti sp0 = 1 spβ = 1 1 1 spe = n − 4

Število parametrov in število stopinj prostosti po vplivi in za ostanek navajamo v pregl. 5.11. Za siste-
matski del modela smo porabili (spm = 1+1+1+1 = 4) štiri stopinje prostosti, ena od tega je za začetno
vrednost. Število stopinj prostosti je enako številu parametrov. Tako lahko rečemo, da so parametri
ocenljivi.

Multipla regresija

Pri multipli regresiji imamo vključenih več spremenljivk. V modelu 5.27 imamo tri sistematske kvanti-
tativne vplive, in sicer smo jih označili z x1i, x2i in x3i. Vsako posebej smo vključili v model kot linearno
regresijo, regresijske koeficiente ločimo z navajanjem oznake pri neodvisni spremenljivki x, pri kateri je
uporabljen.

yi = β0 + β1x1i + β2x2i + β3x3i + ei [5.27]

Tabela 5.12: Število lokacijskih parametrov in stopinj prostosti pri multipli regresiji
yi = β0+ β1 x1i+ β2 x2i+ β3 x3i+ ei

Število parametrov p0 = 1 pβ = 1 1 1
Število stopinj prostosti sp0 = 1 spβ = 1 1 1 spe = n − 4

Število parametrov in število stopinj prostosti po vplivi in za ostanek navajamo v pregl. 5.12. Za siste-
matski del modela smo tudi v tem primeru slučajno porabili (spm = 1 + 1 + 1 + 1 = 4) štiri stopinje
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prostosti, ena od tega je za začetno vrednost. Število stopinj prostosti je enako številu parametrov. Tako
lahko rečemo, da so parametri ocenljivi.

PRIMER 50: Interakcija med dvema sistematskima kvantitativnima vplivoma
Vzemimo, da na število živorojenih pujskov v prvih dveh gnezdih (yi, model 5.28) vpliva debelina hrbtne
slanine ob odbiri (x1i) in dnevni prirast (x2i) mladice v vzreji. Radi pa bi preverili, če obstaja med
njima tudi interakcija. Tako imamo tri regresijske koeficiente, in sicer b1 za debelino hrbtne slanine,
b2 za dnevni prirast in b12 za zmnožek debeline hrbtne slanine (x1i) in dnevnega prirasta (x2i). Obema
kvantitativnima vplivoma smo pred množenjem odšteli primerno konstanto.

yi = µ + b1 (x1i − 15) + b2 (x2i − 625) + b12 (x1i − 15) (x2i − 625) + ei [5.28]

Za pregl. 5.13 izračunajmo odstopanji z1i = (x1i − 15) in z2i = (x2i − 625), da bi imeli v preglednici krajši
zapis.
Število parametrov in število stopinj prostosti po vplivi in za ostanek navajamo v pregl. 5.13. Za siste-
matski del modela smo tudi v tem primeru tudi porabili (spm = 1+ 1+ 1 + 1 = 4) štiri stopinje prostosti,
ena od tega je za začetno vrednost. Število stopinj prostosti je enako številu parametrov. Tako lahko
rečemo, da so parametri ocenljivi.

Tabela 5.13: Število lokacijskih parametrov in stopinj prostosti pri multipli regresiji
yi = µ+ b1 z1i b2 z2i+ b12 z1iz2i ei

Število parametrov p0 = 1 pβ = 1 1 1
Število stopinj prostosti sp0 = 1 spβ = 1 1 1 spe = n − 4

Ugnezdena regresija

Modelu 5.25 z linearno regresijo bomo dodali vpliv pasme (Pi), ker pa opažamo, da so spremembe yi j po
letih pri treh pasmah različne, pa bomo ugnezdili tudi linearno regresijo znotraj pasme. Model je povsem
isti, če bi začetno vrednost označili z µ in regresijski koeficient z b (model 5.29). Za srednjo vrednost
imamo en parameter (µ), za pasmo tri (P1, P2 in P3), prav tako pa imamo tudi tri parametre za naklon,
in sicer tri regresijske koeficiente (b2, b2 in b3).Število para,metrov lahko vnesemo v pregl. 5.14.

yi = µ + Pi + bi (xi − 80) + ei [5.29]

Da imamo pri srednji vrednosti eno stopinjo prostosti in pri pasmi eno manj kot parametrov, že vemo. Pri
regresijskih koeficientih pa moramo še ugotoviti, koliko jih moramo dobiti pri obdelavi podatkov. Verje-
tno nam ni potrebno utemeljevati, da moramo dva regresijska koeficienta oceniti pri obdelavi podatkov.
Toda, ko imamo dva, kar pomeni, da vemo za spremembe po letih pri dveh pasmah, o spremembah
(naklonu premice) ne moremo ugibati. Lahko so bili trendi pri dveh pasmah ugodni, pri tretji pasmi pa
smo bili povsem neuspešni. Ker v modelu nimamo splošnega naklona, skupnega vsem trem pasmam,
moramo oceniti vse tri parametre, torej porabimo tri stopinje prostosti.

Tabela 5.14: Število lokacijskih parametrov in stopinj prostosti pri ugnezdeni linearni regresiji
yi = µ+ Pi+ bi (xi − 80)+ ei

Število parametrov 1 3 3
Število stopinj prostosti 1 3 − 1 3 spe = n − 6

Število parametrov in število stopinj prostosti po vplivih in za ostanek navajamo v pregl. 5.14. Zapišimo
še stopinje prostosti za sistematski del modela! Za sistematski del modela smo tako porabili (spm =

1 + 2 + 3 = 6) šest stopinj prostosti, ena od tega je za začetno vrednost.
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Kot drugi primer bomo vzeli model 5.26 s polinomsko regresijo. Ugotovili smo, da podatki pripadajo
trem pasmam in smo vpliv pasme dodali v model 5.30 in hkrati regresijo ugnezdili znotraj pasme. To
pomeni, da pričakujemo, da se yi j s časom spreminja, a ne enako pri vseh treh pasmah. Pogosto v mode-
lih, kjer imamo poleg kvantitativnih vplivov še kvalitativno, namesto β0 pišemo µ, kar nima vsebinskega
pomena. Za prvo pasmo bomo imeli naslednji niz parametrov: P1 za začetni nivo (presečišče z y-osjo),
βI1, βII1 in βIII1 pa so regresijski koeficienti za linearni, kvadratni in kubni člen. Tudi za ostali dve pa-
smi lahko napišemo podoben niz štirih parametrov. Sedaj pa parametre preštejmo po vplivih in členih
polinoma in jih vnesimo v pregl. 5.15. Da imamo za srednjo (začetno vrednost) en parameter, ni težko
ugotoviti. Pasme so tri, zato tudi potrebujemo 3 parametre (P1, P2 in P3). Tudi pri linearnem členu
imamo sedaj tri regresijske koeficiente (βI1, βI2 in βI3) in enako tudi pri kvadratnem in kubnem členu.

yi j = µ + Pi + βIixi j + βIIix
2
i j + βIIIi x

3
i j + ei j [5.30]

Sedaj poskusimo določiti še stopinje prostosti (pregl. 5.15). Za srednjo vrednost porabimo eno stopinjo
prostosti, pri sistematskem vplivu z razredi (vpliv pasme) pa eno manj, kot je parametrov, ker lahko
zadnjega izračunamo. Pri linearnem členu je enako kot pri linearni regresiji: število stopinj prostosti je
enako številu parametrov. Ker pa regresijski koeficienti pri linearnem, kvadratnem in kubnem členu le
skupaj sestavljajo polinomsko regresijo, lahko ugotovimo, da je potrebno pri vsakem členu oceniti vse
tri parametre. Torej imamo pri vsakem členu tri stopinje prostosti. Tako smo za sistematski del modela
porabili skupaj 12 stopinj prostosti, od tega je 1 stopinja prostosti porabljena za srednjo vrednost. Pri
ostanku pa je število stopinj prostosti enako število opazovanj (n), zmanjšanemu za stopinje prostosti v
sistematskem delu modela.

Tabela 5.15: Število lokacijskih parametrov in stopinj prostosti pri ugnezdenem polinomu tretje stopnje
yi = µ+ Pi+ βIi xi+ βIIi x2

i + βIIIi x3
i + ei

Število parametrov 1 3 3 3 3
Število stopinj prostosti 1 3 − 1 3 3 3 spe = n − 12

Pri ostanku izračunamo varianco za ostanek, ki sodi med parametre disperzije. V modelih s sistematskimi
vplivi bi varianco za ostanek izračunali po enačbi 5.31.

σ̂2
e =

n∑
i=1

(yi − E (yi))

spe

[5.31]

Vzemimo še primer multiple regresije (enačba 5.33) s tremi sistematskimi kvantitativnimi vplivi, kjer
sta prvi (x1i j) in drugi (x2i j) ugnezdena znotraj vpliva (6 nivojev) s parametri βi. V modelu nimamo
skupne srednje vrednosti, ampak več, kot je nivojev oz. parametrov pri sistematskemu kvalitativnemu
vplivu. Med drugim in tretjim (x3i j) kvantitativnim vplivom pa pričakujemo interakcijo. Bodite pazljivi
na indekse pri regresijskih koeficienti. Preverimo, katere indekse dobimo pri interakciji (izraz 5.32).

β2i : β3
!→ β23i [5.32]

yi j = βi + β1Iix1i j + β1IIix
2
1i j + β2ix2i j + β3x3i j + β23ix2i jx3i j + ei j [5.33]

Pri regresijskih koeficientih smo prešteli število parametrov in število stopinj prostosti je ravno toliko
za vse regresijske koeficiente (pregl._5.16). Ker nimamo srednje vrednosti, moramo oceniti tudi vse
parametre βi. Nikakor ne moremo napisati enačbe, ki bi omogočila izračunati enega od njih.

Pomni! Pri določanju stopinj prostosti imamo nekaj pravil, obstajajo pa tudi izjeme. Navedli smo nekaj
pogostejših primerov, na katere naletimo tudi v živinoreji.
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Tabela 5.16: Število lokacijskih parametrov in stopinj prostosti pri multipli regresiji
yi j = βi+ β1Ii x1i j+ β1IIi x2

1i j+ β2i x2i j+ β3 x3i j+ β23i x2i j+ ei

Št. parametrov 6 6 6 6 1 6
Št. stopinj prostosti 6 6 6 6 1 6 n − 31

5.2.4 Naključni kvalitativni vplivi

Pri naključnih vplivih preštejemo lokacijske parametre, ki je enako številu prostosti, saj je del, ki pripada
naključnim vplivom polnega ranga. Izjema so npr. enojajčni dvojčki in kloni, kar pa redko srečamo ali
imamo ob obdelavi podatkov tudi informacije o njih. Število lokacijskih parametrov potrebujemo samo
pri določitvi števila enačb. Rang sistema pa povzemamo samo po sistematskem delu modela.

5.3 Red in rang sistema enačb

Red sistema predstavlja število neznank - lokacijskih parametrov pri vseh vplivih v modelu. Za vsak nivo
pri vsakem vplivu, tako sistematskem kot naključnem, imamo po eno neznanko. Za vsako od neznank
bomo rabili po eno enačbo, zato je število neznank in število enačb enako. Kadar število parametrov v
sistematskem delu modela preseže število opazovanj, je model prekomerno parametriziran (ang. “over-
parameterized”). Model je potrebno spremeniti, ali pa zbrati veliko več podatkov.

Sistem enačb lahko vsebuje linearno odvisne enačbe. Nekatere enačbe so linearne kombinacije drugih.
Število stopinj prostosti za sistematski del modela pove, če so v sistemu enačb takšni primeri. V naših
sistemih so linearno odvisne tiste enačbe, kjer je število stopinj prostosti različno od števila parametrov.
Ali je sistem enačb polnega ranga ali ne, je odvisno samo od srednje vrednosti in sistematskih kvalitativ-
nih razredov v modelu. V kolikor je v modelu poleg srednje vrednosti vsaj eden sistematski kvalitativni
vpliv, sistem enačb ne bo polnega ranga. Spomnimo se, da ima sistem enačb s polnim rangom eno samo
rešitev, če rešitev obstaja. Pri sistemih enačb, ki nimajo polnega ranga, pa obstaja neskončno mnogo
rešitev, v kolikor obstaja vsaj ena.

5.4 Reparametrizacija

Bolj kot rang sistema nas zanima, koliko je linearno odvisnih enačb. Linearno odvisne enačbe povzročajo
numerične težave, zato se v statističnih paketih poskuša enačbe preurediti tako, da bi preurejen sistem
enačb postal polnega ranga ali vsaj bolj numerično stabilen. Temu postopku rečemo reparametrizacija.

Primerjajmo modela 5.34 in 5.35, ugotovimo, da imata različno število parametrov.Pri teh modeli smo
omenjali, da imamo tri pasme in štiri farme. V modelu 5.34 imamo 1 + 3 + 4 + 3× 4 = 20 parametrov in
1 + 2 + 3 + 6 = 12 stopinj prostosti za sistematski del modela. Razlika med številom parametrov pove,
da je v sistemu kar 20 − 12 enačb linearno odvisnih od drugih.

yi jk = µ + Pi + F j + PFi j + ei jk [5.34]

Poglejmo še drugi model, v katerem smo ohranili samo interakcijo. Tako je v modelu le 12 parametrov,
a tudi 12 stopinj prostosti.

yi jk = PFi j + ei jk [5.35]

Pri podobnem primeru z letom in meseci smo se naučili, da lahko tudi pri drugem vplivu izpeljemo
ocene za µ, ocene za pasme (Pi) in farme (F j). Iz obeh modelov dobimo enake rezultate, modela sta
ekvivalentna. Zadnji model je očitno polnega ranga, zato dobimo tudi samo eno rešitev.
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Ko pa bi primerjali ponujene rešitve, pa bi hitro ugotovili, da oznaka PFi j iz prvega modela ne pomeni
isto kot oznaka PFi j. V prvem modelu bodo rešitve vsebovale odstopanja, v drugem pa ocene srednjih
vrednosti po posameznih nivojih. Da bi se izognili napačnim zaključkom, je priporočljivo, da se vedno
preveri, kaj parameter pomeni, ali pa izračunamo ocenljiv parameter, ki ga hočemo prikazati.
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Poglavje 6

POSTOPEK IZGRADNJE MODELA

Postopek izgradnje modela bomo spremljali na primeru mladic iz pregl. 6.2. Na nekaterih mestih bomo
za ilustracijo dodali še kakšno predpostavko, da bomo predstavili, v katerih primerih so dobrodošle
nekatere alternative v statističnih modelih. Uporabili bomo tudi druge primere, zato bodite pozorni na
spremno besedilo

Postopek se izvede v osmih korakih, v naši shemi pa smo dodali še en korak, in sicer tretjega, da bi vas
z njim opomnili, kako pomembna je struktura podatkov. Praviloma strukturo preverimo že v drugem
koraku - ob označitvi. Ker pa se začetniki zelo zanesejo na znane vzorce, jih le-ti pogosto speljejo na
napačno sklepanje.

Tabela 6.1: Postopek izgradnje statističnega modela
Korak Aktivnost Rezultati

0 Določitev lastnosti seznam meritev in opazovanj lastnosti
izpeljave (izračunane) lastnosti

1 Določitev glavnih vplivov seznam vplivov vplivi
2 Označitev glavnih vplivov sistematski - naključni oznake

kvalitativni-kvantitativni
3 Določitev klasifikacije križna klasifikacija indeksi

med vplivi hierarhična klasifikacija
4 Določitev možnih interakcij preverimo vse možne kombinacije interakcije

ugnezdene regresije
5 Označitev možnih interakcij sistematski - naključni oznake

kvalitativni-kvantitativni
6 Izločitev podvojenih vplivov z istimi črkami v indeksih
7 Osnovni in možni model modela za statistično presojo statistični model
8 Statistična presoja deduktivni optimalni model

induktivni postopek
9 Strokovna presoja konec postopka ali ponovitev vsebinska razlaga

6.1 Seznam glavnih vplivov

Sestavimo seznam vseh vplivov, ki bi jih lahko opazovali v modelu. Izberemo vplive, ki jih bomo v
poskusu proučevali. To so tako imenovani glavni vplivi. Kadar poskus izvedemo v kontroliranih pogojih,
je lista vplivov končna. Pri večini poskusov v živinoreji pa v praksi “nagajajo” še drugi vplivi, na katere
nimamo vpliva ali pa bi jih bilo težko kontrolirati. Tako na prirejo vpliva npr. sezona, ker so različni
klimatski pogoji, različna prehrana itd. Tako med glavne vplive uvrstimo tudi tiste, ki bi nas v poskusu
lahko motili, a jih ne moremo kontrolirati.

Število vplivov pa mora biti v poskusu obvladljivo, zato ne pretiravamo. Pri načrtu poskusa je potrebno
poznati možne vplive, seznam katerih pripravimo iz pregleda literature, lahko pa dodamo seveda tudi ka-
kšnega, ki še ni nikogar zanimalo. Razčlenjenost poskusa mora biti taka, da so končni rezultati uporabni.

Označimo si vplive, ki bi jih kazalo v poskusu načrtno spremljati in ostale zavržemo. To izbiro naredimo,
ko poskus načrtujemo! Pri izvedbi poskusa pa je dobro zbirati tudi dodatne informacije, ki bi morda lahko
vplivali na poskus. Če se že ne lotimo sistematskega zbiranja dodatnih informacij, pa pripišimo zadeve
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Tabela 6.2: Podatki o preizkusu mladic na rast in zamaščenost na različnih treh farmah

Žival Gnezdo Pasma Mesec Farma Masa (kg) DHS (mm) DSS (mm) DP (g/dan)
1 1 SL JAN A 102 13 13 14 640
2 2 SL JAN B 98 16 14 17 650
3 1 SL FEB C 105 16 16 15 650
4 2 SL FEB A 102 15 12 13 680
5 4 SVB JAN B 95 20 17 22 620
6 5 SVB FEB B 101 24 24 27 600
7 4 SVB FEB C 101 27 25 29 590
8 5 SML JAN A 97 26 27 25 660
9 4 SML JAN C 100 22 19 24 650

10 6 SML FEB C 97 23 25 24 700
11 7 SML FEB B 102 24 22 26 710

vsaj takrat, ko se med poskusom kaj nepričakovanega zgodi. Tako lahko žival zboli, pri opazovanju
obnašanja pride do nepričakovanega ropota, v poletnem času sta bila dva dneva izredno mrzla in vetrovna,
kar bi lahko vplivalo na opazovano lastnost itd.

PRIMER 51: Dnevni prirast pri mladicah
Vplivi, ki smo jih v poskusu beležili, so: pasma, mesec, žival. Sicer na prirast mladic lahko vpliva še
veliko drugih vplivov, ki smo jih v poskusu držali konstantne ali pa jih nismo uspeli zabeležiti. Prirast
bomo izvrednotili samo od rojstva do odbire, ne pa tudi na drugih intervalih rasti. Ker smo podatke zbrali
v preizkusu mladic, bomo spremljali samo ženske živali, ne pa tudi kastratov ali merjascev. Ker nismo
pričakovali, da bi rejec lahko vplival, ga nismo zapisali. Morda pa smo vse mladice izmerili le na eni
večji farmi. Če je reja samo ena, ne moremo proučiti vpliva. Prašiči v proučevani reji predstavljajo popu-
lacijo. V tem poskusu tudi nismo predvideli skupnega okolja v gnezdu, ki ima po dosedanjih izkušnjah
pomemben vpliv. Kasneje bomo skupno okolje v gnezdu in čredi tudi vključevali, v prvem koraku pa se
bomo zadovoljili s preprostejšim modelom. Nekateri vplivi so združeni: prehrana se nekoliko spreminja
s časom, ker se spreminjajo sestavine. Vpliv prehrane je torej močno povezan s časom - sezono in vpliva
sta precej prepletena in zato ju v analizi ne moremo ločiti. Tako bomo skupen vpliv še naprej združevali
in skupno imenovali sezonski vpliv. Pri prašičih smo za sezono uporabili mesec. Da bi poudarili, da smo
sezone naredili po mesecih, smo vpliv poimenovali “mesec”.

Posebno mesto namenjamo neodvisnim spremenljivkam, ki predstavljajo kvantitativne vplive. Za opis
teh vplivov je največkrat primerna regresija, ki jo ponazorimo s funkcijo, kriterije za izbor bomo obrav-
navali kasneje v poglavju o regresijskih modelih. Vpliv dobi ime po neodvisni spremenljivki (xi jk...),
ocenjujemo pa regresijske koeficiente, ki jih označimo bodisi s črko b ali β.

6.2 Označitev glavnih vplivov

Glavne vplive enolično označimo, kot smo se dogovorili: sistematske z veliko črko, naključne z malo
črko. Kot glavni vpliv razumemo vpliv, katerega razredi so identificirani z enim samim indeksom. Inde-
ksi so nam pri gradnji modela dobrodošli pripomoček, zato jih velja pripisati. V tem koraku niso nujni,
vendar se bomo odločili in jih navajali, da se jih navadimo in razumemo njihov pomen.

PRIMER 52: Dnevni prirast pri mladicah (nadalj.)
Seznamu vplivov je kratek, saj proučujemo le vpliv pasme, meseca in živali.

Pi - sistematski kvalitativni vpliv pasme; i = 1, 2, 3
M j - sistematski kvalitativni vpliv meseca; j = 1, 2
ai jk - naključni kvalitativni vpliv živali, k = 1, 2, ... ni j

Nekje v besedilu ali že preglednici tudi zapišemo, kako smo oznake pasem (i pomeni 1=SL, 2=SVB,
3=SML) in mesecev ( j predstavlja 1=JAN, 2=FEB) spremenili v indekse.
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Dogovorili smo se, da glavne vplive označimo z eno črko, praviloma z začetnico naziva. Pri sistematskih
vplivih uporabimo veliko črko, pri naključnih pa malo črko. V omenjenem poskusu smo izmerili samo
11 živali, zato bi lahko bili celo v dilemi, kako obravnavati žival. Živali je malo, odločujoče pa je
dejstvo, da imamo po živali eno samo meritev in želimo izračunati plemensko vrednost. V resnici je
poskus premajhen, da bi dal uporabne rezultate. Uporabljamo ga samo za ponazoritev postopka, pri tem
bomo razmišljali, kot bi bilo v poskusu več 10000 živali. Tudi v obsežnejšem poskusu pa imamo po
živali še vedno le eno tehtanje in dve meritvi debeline hrbtne slanine. Po vsej verjetnosti bi pri modelu z
naključnim vplivom živali imeli sestavljeno tudi poreklo in ga vključili v analizo.

Vpliv pasme in meseca sta križno klasificirana, kar označimo tako, da navedemo različna indeksa. Pasma
dobi indeks i, ker je prva navedena, medtem ko pri mesecu uporabimo indeks j. Živali vseh treh pasem
smo merili v obeh mesecih. Žival (a???) je lahko samo ene pasme. Ker je merjena samo enkrat, je
bila meritev lahko opravljena samo v januarju ali februarju, nikakor pa ne v dveh mesecih hkrati. To
ponazorimo tako, da pri živali navedemo indeks pasme in indeks meseca (ai j?). Vsak mesec smo pri
vsaki pasmi zagotovo izmerili več živali, saj smo že v našem vzorcu to nakazali. Tako potrebujemo
dodatni indeks k, ki bo preštel živali (pravzaprav meritve) i-te pasme izmerjene v j-tem mesecu. Tako
žival označimo z ai jk. Število živali bo v primeru iz prakse različno.

Ne pozabite! Vplive moramo opisati. K opisu pa sodi tudi opis indeksa. Če imamo manjše število
nivojev, te nivoje naštejemo, pri daljšem nizu napišemo dva, nadaljujemo s tremi pikicami
in končamo z največjo vrednostjo. Ta vrednost je lahko eksplicitno navedena, če je vrednost
znana. V primeru, da se končni vrednosti želimo izogniti, navedemo oznako. Običajno,
kadar ni dvoumno je to n ali m, ker nas to spomni na število. Zlasti kadar sta črki uporabljeni
za indeks, pa iščemo druge rešitve: p in q sta tudi sorazmeroma pogosto uporabljena, ker
jih običajno uporabljamo za število parametrov. Kadar rabimo, lahko v indeksu navedemo
tudi vpliv kot npr. nP za število pasem, na za število živali. V našem primeru smo za število
živali i-te pasme v j-tem mesecu uporabili ni j, kar pomeni, da je število različno. Pazite, da
so opisi oznak nazorni in nedvoumni!

6.3 Določitev klasifikacije med vplivi

O naravi vplivov odloča struktura podatkov in jo najbolje ponazorimo s postavitvijo indeksov. Če to
storimo že ob poimenovanju, pri tem koraku še enkrat preverimo, da je delo korektno opravljeno. Da pa
na to ne bi pozabili, smo dali še poseben korak.

6.3.1 Križno klasificirani vplivi

Tako ločimo križno klasificirane (pregl. 6.3) in ugnezdene vplive (pregl. 6.5). Križno klasificirani mo-
deli so zaželeni, ker opisujejo splošna pravila in omogočajo prepoznavanje tudi posebnosti (specifičnih
vplivov). Da sta dva (ali več) vpliva križno klasificirana (primer 1 v pregl. 6.3), moramo imeti meritve
pri vseh možnih kombinacijah teh dveh (ali več) vplivov. Pri podatkih iz pogojev reje se pogosto zgodi,
da nimamo popolne križne klasifikacije (primer 2 v pregl. 6.3). Tako se nekateri rejci odločajo, da redijo
le eno pasmo krav, spet drugi pa imajo radi pestro genetsko strukturo in imajo v čredi več pasem. V
primeru 2 pri pasmi 3 ni bilo meritev v mesecu 2. Kadar načrtujemo poskus, se poskušamo izogniti
skupin brez opazovanj.

Prikažemo lahko še model 6.1 s tremi glavnimi vplivi A, B in C. Vpliv A ima pA nivojev (prikaz 6.2,
vpliv B vsega pB nivojev in pri vplivu C pa smo našteli pC nivojev. Vsega skupaj imamo v poskusu
pA × pB × pC skupin oz. celic. V vsaki skupini je lahko različno število opazovanj, zato smo navedli, da
je v skupini (celici) različno število opazovanj, kar smo označili z ni jk.

yi jkl = µ + Ai + B j +Ck + ei jkl [6.1]

i = 1, 2 · · · pA; j = 1, 2, · · · pB; k = 1, 2, · · · pC ; l = 1, 2, · · · ni jk [6.2]
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Tabela 6.3: Križno klasificirana vpliva pasme in meseca
1 M1 M2

∑
P 2 M1 M2

∑
P

P1 n11 n12 n1. P1 n11 n12 n1.

P2 n21 n22 n2. P2 n21 n22 n2.

P3 n31 n32 n3. P3 n31 − n3.∑
M n.1 n.2 n..

∑
M n.1 n.2 n..

Tabela 6.4: Poskus s tremi kvalitativnimi vplivi

Strukturo podatkov pri treh križno klasificiranih vplivih prikazujemo v pregl. 6.4. Pri vplivu A imamo
osem razredov (pA = 8), pri vplivu B imamo štiri razrede (pB = 4) in pri vplivu C imamo tri razrede
(pC = 4). V tem poskusu imamo vsega skupaj 8 × 4 × 3 = 96 skupin, celic. Ker bi morali imeti
v vsaki celici veliko opazovanj, bomo modele z več križno klasificiranimi vplivi z več nivoji srečali
pri napovedovanju plemenskih vrednosti in obdelavi podatkov prireje, redkeje pa jih bomo srečali pri
načrtovanih poskusih.

6.3.2 Ugnezdeni vplivi

Po drugi strani so ugnezdeni vplivi (pregl. 6.5) tisti, pri katerih skupina nivojev enega vpliva pripada
enemu nivoju drugega vpliva. V prikazu 6.3 smo zapisali del modela z nadrejenim in ugnezdenim vpli-
vom. Pri posameznem (npr.i-tem) nivoju nadrejenega vpliva Ai je ugnezdenih več nivojev ugnezdenega
vpliva (pi nivojev), ki se ne pojavijo znotraj nobenega drugega nivoja istega nadrejenega vpliva (Ai´).
Nivoji ugnezdenega vpliva so hierarhično razporejeni znotraj nadrejenega vpliva. Ugnezdeni vplivi niso
v celoti identificirani, dokler niso opisani glavni vplivi (ali kombinacije vplivov), znotraj katerega so
ugnezdeni. Tako ugnezdene vplive običajno navajamo v modelu za nadrejenimi vplivi. Ugnezdenemu
vplivu D pripišemo indekse nadrejenih vplivov. Ugnezden vpliv D ima tako indeks i od vpliva A, znotraj
katerega je ugnezden in mora imeti še svoj indeks (npr. j), ki šteje nivoje ugnezdenega vpliva znotraj
nivoja Ai. Ugnezden vpliv je označen z eno črko, ki spominja na ime vpliva, in vsaj dvema indeksoma
Di j.

= µ + Ai + Di j · · · ; j = 1, 2, · · · pi [6.3]

Vpliv je lahko ugnezden znotraj več nadrejenih vplivov (prikaz 6.4). Vzemimo primer, da pet rejcev v
poskusu redi po dve pasmi, pri vsaki pasmi pa uporablja za naravni pripust po tri samce (S ). Pasma
(P) in rejec (R) sta križno klasificirana, zato imata vsak svoj indeks, in sicer i za pasmo in j za rejca.
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Samec je lahko samo ene pasme, je torej ugnezden znotraj pasme. Prav tako pa ga za naravni pripust
uporabljamo v obdobju poskusa samo v eni reji. Samec (S ) je torej v poskusu ugnezden znotraj pasme
in znotraj reje, zato od pasme dobi indeks i, od rejca indeks j in ima še indeks k. Indeksi za naš primer
so opisani v prikazu 6.5

= µ + Pi + R j + S i jk · · · [6.4]

i = 1, 2; j = 1, 2, · · · 5; k = 1, 2, 3 [6.5]

V našem primeru iz pregl. 6.5 smo vsako pasmo preizkusili v dveh zaporednih, a različnih mesecih. Pri
prvi pasmi smo preizkus opravili v prvih dveh mesecih (zimskih), pri drugi pasmi začetek pomladi, pri
tretji pa konec pomladi in začetek poletja. Razlike med meseci so za večino lastnosti prirej med prašiči
tolikšne, da primerjava razlik med pasmami in meseci ni mogoča.

Tabela 6.5: Vpliv meseca ugnezden znotraj pasme
M1 M2 M3 M4 M5 M6

∑
P

P1 n11 n12 0 0 0 0 n1.

P2 0 0 n23 n24 0 0 n2.

P3 0 0 0 0 n35 n36 n3.∑
M n.1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 n..

6.3.3 Slaba struktura podatkov

Prikazujemo pa še zelo ponesrečen načrt poskusa (pregl. 6.6). Če bi hoteli uvrstiti ta načrt glede na
naravo vplivov, bi bili vplivi križno klasificirani, vendar pa je obdelava takih podatkov zelo problematična
zaradi številnih praznih celic. Prazne celice so tisti meseci pri posamezni pasmi (oznaka PMi j), ko nismo
opravili nobene meritve. Načeloma bi zadoščala samo ena meritev, čeprav sedaj že dobro vemo, da bi
bilo povprečje slabo ocenjeno. V tem primeru bi verjetno najbolje storili, če bi tri celice (PM13, PM26 in
PM31) izločili ali pa jih obdelali v ločenih obdelavah s podatki iz tistih celic, kjer so primerjave mogoče.
Pri poskusu smo opravili več dela in morda več analiz, kot bomo uspeli izluščiti iz poskusa.

Čeprav si takih podatkov ne želimo, pa se nam včasih le zgodi, da moramo pristati nanje. Kadar rejec ne
redi vseh pasem ali genotipov, ki bi jih radi opazovali, ali pa v reji pitajo v turnusih, nimamo dosti izbire.
Tudi pri nabiranju vzorcev v trgovinah ne moremo kupiti izdelke istih prodajalcev v vseh trgovinah. V
večjih trgovinah prodajajo izdelke številnih proizvajalcev, manjše pa se z izdelkom oskrbujejo le pri enem
proizvajalcu. Izberejo lahko celo manjšega proizvajalca, ki zagotavlja posebno kakovost in ne sodeluje
z drugimi trgovci. Tako je včasih iz povsem objektivnih vzrokov nemogoče priti do optimalnega načrta
poskusa.

Slabo strukturo podatkov ne povzročajo samo manjkajoče kombinacije vplivov (celice), ampak tudi kom-
binacije nivojev z malo opazovanji. Ob načrtovanju poskusa ali pripravi podatkov iz podatkovnih zbirk
moramo tako temeljito razmisliti, ali so vse te celice potrebne ali pa morda zadošča tisti del podatkov, ki
je dobro strukturiran.

Tabela 6.6: Ponesrečen načrt poskusa
M1 M2 M3 M4 M5 M6

∑
P

P1 n11 n12 n13 0 0 0 n1.

P2 0 0 n23 n24 0 n26 n2.

P3 n31 0 0 0 n35 n36 n3.∑
M n.1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 n..
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PRIMER 53: Dnevni prirast pri mladicah (nadalj.)
Križno klasificirane in ugnezdene vplive smo že določili. Tako sta pasma in mesec križno klasificirana
vpliva, žival pa je ugnezdena znotraj pasme in tudi meseca, ker so bile mladice samo enkrat merjene.

6.4 Določitev možnih interakcij

Glavne vplive razvrstimo v stolpec (pregl. 6.7), pri regresiji navedemo regresijske koeficiente. Prvi vpliv
izpustimo in za ostalimi vplivi napišemo dvopičje ter pripišemo prvi vpliv na desni strani dvopičja od
vključno druge vrstice dalje.

• Interakcija je možna, če se črki v nazivu vpliva ali v indeksu na desni in levi strani ne ponovita.
Poimenujemo jo tako, da sestavimo najprej črke sodelujočih vplivov po abecednem zaporedju
indeksov. Indekse navedemo skupaj, za nizom črk.

• Kjer se na levi in desni strani dvopičja pojavita bodisi ista črka za vpliv bodisi isti indeks, interak-
cija ni možna.

• Le pri regresijskih koeficientih je drugače. Vse regresijske koeficiente označujemo z isto črko b,
zato upoštevamo predvsem indekse.

Zadnja dva stolpca pravzaprav nista zaželena, ker pri celotnem postopku zmanjšata preglednost. Prvega
lahko nadomestimo s tem, da tam, kjer je možna interakcija, pri desnem stolpcu vpliv obkrožimo ali
odkljukamo, drugače pa pustimo nespremenjeno ali prečrtamo. Zadnji pa tudi ni potreben, ker bomo
nastalo interakcijo dopisali spodaj in to lahko storimo takoj. Pri prikazu postopka bomo ubrali ta daljši
način, da boste vedeli, kje smo pravzaprav dobili nove vplive.

Tabela 6.7: Določanje možnih interakcij za dnevni prirast pri mladicah - 1
Parametri Krog: 1

Pi

M j : Pi !PMi j

ai jk : Pi %

Možne interakcije dopišemo na konec liste (pregl. 6.8), se pomaknemo v tretjo vrstico, na koncu pripi-
šemo dvopičje in drugi vpliv in nato storimo isto pri vseh naslednjih vplivih, tudi pri tistih, ki so bili
pravkar dodani. Lepo podpisujemo, da ne bi česa pozabili ali preskočili. Ko bomo določali možne in-
terakcije, gledamo prvi stolpec na levi in zadnji stolpec na desni (modro obarvana stolpca). Kriteriji in
postopek so isti kot pri prvem koraku.

Tabela 6.8: Določanje možnih interakcij za dnevni prirast pri mladicah - 2
Parametri Krog: 1 2

Pi

M j : Pi !PMi j

ai jk : Pi % : M j %

PMi j : M j %

V drugem koraku ni bilo nobene nove možne interakcije, zato se lista možnih vplivov v pregl. 6.7 ni nič
podaljšala. Postopek moramo nadaljevati z vplivom ai jk (pregl. 6.9). Ostala nam je samo ena kombina-
cija, ki tudi ni možna, ker na obeh straneh najdemo kar dva ista indeksa i in j.

V našem primeru je postopek končan in so bili trije krogi dovolj. Praviloma bi nadaljevali z interakcijo
PMi j, vendar se lista pri tem vplivu konča. Torej nismo končali, ker smo se znašli na koncu osnovne liste
glavnih vplivov. Če bi sledile dodatne interakcije, bi postopek nadaljevali. V našem primeru ima vpliv
živali vse indekse, kar pa ni nujno, ko imamo po živali več meritev.
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Tabela 6.9: Določanje možnih interakcij za dnevni prirast pri mladicah - 3
Parametri Krog: 1 2 3

Pi

M j : Pi !PMi j

ai jk : Pi % : M j %

PMi j : M j % : M j %

6.5 Označitev sistematskih ali naključnih vplivov

Glavnim vplivom so praviloma že določili njihove karakteristike. Če smo pri razvoju modela morda spo-
znali, da smo naredili napako. Napako pač popravimo in postopek ponovimo. Interakcije prevzamejo
naravo (značaj ali tip) vplivov. Tako so interakcije med samimi sistematskimi vplivi sistematske. Če pa v
interakciji nastopa vsaj eden naključni vpliv, pa bo interakcija naključna. Označimo jo lahko s kombina-
cijo velikih in malih črk (Tai jk) ali samo z malimi črkami (tai jk), da poudarimo naravo parametra. Tako
kot za ostale naključne vplive, tudi za take interakcije potrebujemo znane variance ali pa jih računamo.

PRIMER 54: Dnevni prirast pri mladicah (nadalj.)
Interakcija PMi j je sistematski kvalitativni vpliv, ker sta oba sodelujoča vpliva sistematska kvalitativna
vpliva.

6.6 Izločitev podvojenih vplivov

Podvojeni vplivi se nam lahko pojavijo iz različnih vzrokov. Eden od vzrokov bi lahko bil pri ugnezdenih
vplivih, kjer ima vsak ali samo kateri od nivojev pri nadrejenem vplivu le po en nivo ugnezdenega vpliva.
Za primer omenimo situacijo, ko ima vsak rejec samo eno pasmo. Ko naredimo poskus samo na eni farmi
ali na eni pasmi, tudi ne moremo vključiti vpliv farme oziroma pasme. Na ta način je podvojena srednja
vrednost µ, ker vplivi z enim nivojem opisujejo populacijo.

Do odvečnih interakcij bi lahko prišlo, če se ne bi držali abecednega zaporedja indeksov. Drugačen vrstni
red sicer ni napaka, je pa težje preveriti, če imamo podvojene vplive. Podvojen je vpliv, če se nahajajo
iste črke v nazivu ali indeksih. Trojno interakcijo med vplivi A j, Bi in Ck lahko poimenujemo ABC jik

ali BACi jk. Vplive bi lahko razvrstili tudi drugače, skupno je možnih šest poimenovanj. Vse te oznake
pa predstavljajo isti vpliv: interakcijo pravilno poimenovano BACi jk. Če se držimo abecednega vrstnega
reda indeksov, se bomo že pri določanju možnih interakcij izognili podvojitvam.

Izločimo tudi vplive brez zadostnih dodatnih informacij! Parametri pri sistematskih vplivih ne smejo
imeti popolnoma iste indekse kot ostanek. To bi pomenilo, da smo za posamezni nivo pri takem sis-
tematskem vplivu opravili samo eno meritev, kar pa je znatno premalo, da bi ga zadovoljivo ocenili.
Podvojitev indeksov je možna pri naključnih vplivih. Za napoved je zadosti ena sama meritev za posa-
mezni nivo (gnezdo, čreda, žival), dodatne informacije lahko dobimo še od koreliranih nivojev (sorodnih
živali) ali koreliranih lastnosti, dodatni vir informacij pa so tudi znane variance in kovariance. Omenili
smo pa že, da lahko naključni vpliv napovemo tudi, ko nimamo nobenih informacij. Se pač odločimo,
da ne odstopa od pričakovane vrednosti (npr. plemenska vrednost je 0). Nekoliko bolj pozorni moramo
biti na strukturo podatkov, ko ocenjujemo komponente (ko)varianc. Imeti moramo ustrezno količino
informacij za posamezno komponento, vendar pa to presega okvir tega predmeta.

POMNI! Viri informacij so lahko različni. Najbolje je, da meritev izmerimo na živali sami, vendar
pa to ni vedno mogoče. Če opravljamo preizkus na mlečnost pri govedu ali velikost gnezda
pri prašičih, podatkov pri moških živalih ni mogoče izmeriti. Da pa bi napovedali plemen-
sko vrednost pri moških živalih, uporabimo meritve na sorodnicah. To pa je že drugi vir
informacij, ki ga povezujemo s poreklom. Tretji vir pa so korelirane lastnosti. Korelacija
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je lahko pozitivna ali negativna. Pri izbiri koreliranih lastnosti pazimo na to, da je korelacija
med lastnostma visoka, pri merjeni lastnosti pa mora biti visoka tudi heritabiliteta (dedno-
stni delež). Kot primer naj predstavimo meritve debeline podkožnega maščobnega tkiva pri
prašičih. Če smo hudo natančni, nas maščobno podkožno tkivo sploh ne zanima, izboljšali
bi radi samo mesnatost. Ker pa smo prepričani in vsi poskusi potrjujejo, da sta mesnatost in
debelina podkožnega maščobnega tkiva tesno povezani in je merjenje podkožnega maščob-
nega tkiva priročnejše, pač merimo podkožno maščobno tkivo. Vir informacij so tudi znane
variance in kovariance ali razmerja med njimi. Če vemo, da predstavljata naključni del mo-
dela le žival in ostanek in sta njuni varianci v razmerju 0.4 : 0.6, potem lahko “ostanek”, ki
ostane po odstranitvi sistematskih vplivov, razdelimo na dve komponenti. Brez razmerja pa
delitev ne bi bila možna.

PRIMER 55: Dnevni prirast pri mladicah (nadalj.)
V tem primeru ni podvojenih vplivov, pri živali in ostanku pa imamo iste indekse, ker ima žival samo
eno meritev. Da bi plemensko vrednost živali lahko ločili, potrebujemo še najmanj en vir informacij.
Zadostuje že razmerje med aditivno genetsko varianco (σ2

a) in varianco za ostanek (σ2
e), zadovoljni pa

smo lahko tudi s poreklom.

6.7 Napišemo osnovni in možni model

Model je potrebno jasno in v celoti opisati. Tu bomo opisali le prvi del modela - enačbo, vendar pa ne
smemo pozabiti na ostale tri komponente, ki pa smo jih do sedaj le omenili. Katere so že?

PRIMER 56: Dnevni prirast pri mladicah (nadalj.)
Osnovni model 6.6 vsebuje samo glavne vplive, ki smo jih napisali v levi stolpec v pregl. 6.7. V model
za dnevni prirast (yi jk) smo vključili srednjo vrednost populacije (µ), sistematska vpliva pasma (Pi) in
mesec (M j) ter naključni vpliv živali (ai jk). Zadnji člen ei jk predstavlja ostanek. V poskusu smo imeli tri
pasme, dva meseca in 11 živali.

yi jk = µ + Pi + M j + ai jk + ei jk [6.6]

Možni model 6.7 vključuje poleg vplivov iz osnovnega modela 6.6 še interakcijo med pasmo in mesecem
(PMi j).

yi jk = µ + Pi + M j + PMi j + ai jk + ei jk [6.7]

kjer pomeni:
yi jk - opazovanje za dnevni prirast mladic
µ - srednja vrednost za dnevni prirast mladic
Pi - sistematski kvalitativni vpliv pasme; i = 1, 2, 3
M j - sistematski kvalitativni vpliv meseca; j = 1, 2

PMi j - sistematski kvalitativni vpliv interakcije med pasmo in letom
ai jk - naključni kvalitativni vpliv živali; k = 1, 2, ... ni j

ei jkl - ostanek

POMNI! Pri krajših modelih lahko opis modela navedemo v nekoliko zgoščeni obliki kar v besedilu,
kot smo to naredili zgoraj pred modelom.

• Praviloma najprej navedemo nadrejene vplive, potem pa interakcije. Če nadrejene vplive izpu-
stimo, lahko obdržimo tudi kombinacijo črk. Tako poudarimo, kako smo do vpliva prišli. Bralcem
bo morda tudi bolj jasno, če bomo potem z linearnimi kombinacijami ocen za interakcije poskušali
oceniti nadrejene interakcije ali nadrejene glavne vplive.
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Do sem postopek opravimo prvič že pred pričetkom poskusa. Poleg tega preverimo število opazovanj,
število (želenih) parametrov in število stopinj prostosti. Zaradi preglednosti bomo obdelali najprej vse
korake pri določanju modelov, se nato vrnili k določanju omenjenih vrednosti in naredili še kakšen
primer. Po opravljenem preizkusu vsekakor preverimo, če sta osnovni in možni model postavljena na
začetku poskusa še vedno primerno izhodišče. Lahko bi sicer ugotovili, da so se pri izvedbi poskusa
spreminjali pogoji, ki jih sicer nismo predvideli. Zaradi dobro vodenega dnevnika pa informacij nismo
izgubili in jih lahko upoštevamo.

PRIMER 57: Debelina hrbtne slanine pri mladicah
Osnovni model 6.8 vsebuje samo parametre glavnih vplivov, ki smo jih napisali v levi stolpec v
pregl. 6.10. V model za debelino hrbtne slanine (yi jklm) smo vključili srednjo vrednost populacije (µ),
vpliva pasme (Pi), meseca (M j), mase ob odbiri (xi jkl), skupno okolje v gnezdu (gi jk) in vpliv živali
(ai jkl). Zadnji člen ei jklm predstavlja ostanek.

yi jklm = µ + Pi + M j + b
(

xi jkl − x̄
)
+ gi jk + ai jkl + ei jklm [6.8]

Seznam parametrov:
Pi - sistematski kvalitativni vpliv pasme; i = 1, 2, 3
M j - sistematski kvalitativni vpliv meseca; j = 1, 2
b - regresijski koeficient za maso pri odbiri

gi jk - naključni kvalitativni vpliv skupnega okolja v gnezdu ; k = 1, 2, ... ni j

ai jkl - naključni kvalitativni vpliv živali; l = 1, 2, ... ni jk

Razvoj možnega modela prikazujemo v pregl. 6.10. V prvem krogu lokacijske parametre iz modela (prvi
stolpec) primerjamo s pasmo (Pi). Dobili smo dve novi interakciji, in sicer PMi j in bi. Regresijske
koeficiente vedno označujemo samo z b ali β. Interakcija bi pa dejansko pomeni, da bomo računali
regresijski koeficient, ki pojasnjuje spreminjanje slanine s telesno maso, za vsako pasmo posebej. Tako
namesto interakcije v primeru regresije raje govorimo, da je regresija ugnezdena znotraj nadrejenega
vpliva z razredi, v tem primeru je to pasma.
V tem modelu imamo linearno regresijo. Regresijo izberemo glede na predhodno znanje, poznavanje
literature ali slike. V osnovnem modelu je vedno najpreprostejša funkcija, ki ni ugnezdena, četudi se
nam bi to zdela dobra izbira. Pri iskanju možnih interakcij jih določamo samo na osnovi strukture
podatkov, nikakor pa ne na osnovi “logike” ali pričakovanj.
Možni model 6.9 vključuje poleg vplivov iz osnovnega modela 6.8 še interakcijo med pasmo in mesecem
(PMi j) in regresijo z največ indeksi (bi j). Ko bomo iskali optimalni model, bomo z veseljem poenostavili
regresijo, če se bo to izkazalo.

yi jklm = µ + Pi + M j + PMi j + bi j

(
xi jkl − x̄

)
+ gi jk + ai jkl + ei jklm [6.9]

kjer pomeni:
yi jklm - opazovanje za debelino hrbtne slanine
µ - srednja vrednost za debelino hrbtne slanine
Pi - sistematski kvalitativni vpliv pasme; i = 1, 2, 3
M j - sistematski kvalitativni vpliv meseca; j = 1, 2

PMi j - sistematski kvalitativni vpliv interakcije med pasmo in letom
bi j - regresijski koeficient pri vplivu mase ob zakolu, ugnezden znotraj interakcije PM

xi jkl - sistematski kvantitativni vpliv mase ob zakolu
x̄ - povprečna masa ob zakolu

gi jk - naključni kvalitativni vpliv skupnega okolja v gnezdu ; k = 1, 2, ... ni j

ai jkl - naključni kvalitativni vpliv živali; l = 1, 2, ... ni jk

ei jklm - ostanek (m = 1, 2)
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Tabela 6.10: Razvoj možnega modela za debelino hrbtne slanine pri odbiri mladic
Param. Krog: 1 2 3 4 5 6 7 8

Pi

M j : Pi !PMi j

b : Pi !bi : M j !b j

gi jk : Pi % : M j % : b %

ai jkl : Pi % : M j % : b % : gi jk %

PMi j : M j % : b !bi j : gi jk % : ai jkl%

bi : M j % : b % : gi jk % : ai jkl% : PMi j%

b j : b % : gi jk % : ai jkl% : PMi j% : bi%

bi j : gi jk % : ai jkl% : PMi j% : bi% : b j%

PRIMER 58: Debelina hrbtne slanine pri prašičih pitancih
Osnovni model 6.10 vsebuje samo glavne vplive, ki smo jih napisali v levi stolpec v pregl. 6.11. V
model za debelino hrbtne slanine (yi jklm) smo vključili srednjo vrednost populacije (µ), vpliva pasme
(Pi), meseca (M j), farme (Fk), mase ob odbiri (xi jklm), skupno okolje v gnezdu (gl) in vpliv živali (ai jklm).
Zadnji člen ei jklm predstavlja ostanek. Imamo primer, ko smo pujske v gnezdih pomešali in razselili v
različne reje. Ker rejci pitajo različno uspešno in do različnih mas, so bili prašiči iz istega gnezda prodani
v različnih mesecih. Opis modela bomo navedli le pri možnem modelu.

yi jklmn = µ + Pi + M j + Fk + bI

(
xi jklm − x̄

)
+ bII

(
xi jklm − x̄

)2
+ gl + ai jklm + ei jklmn [6.10]

V prvih dveh krogih smo dobili v kombinaciji s pasmo (Pi) in mesecem (M j) veliko možnih vplivov, ki
jih sproti pripisujemo na koncu pregl. 6.11.

V tretjem krogu vse parametre iz prvega stolpca primerjamo z regresijski koeficientom pri linearni člen
regresije, v četrtem pa z regresijski koeficientom pri kvadratnem členu. Dobili smo nove regresijske
koeficiente, ugnezdene znotraj interakcij. Dobili pa smo tudi prve ponovljene parametre (bIi j in bIIi j).
Ker sta že na listi, ju ne bomo dodajali na konec seznama.

V tem modelu imamo kvadratno regresijo. V tretjem koraku bomo primerjali bI : bII . Tukaj bi bila
interakcija mogoča in dobili bi kubni člen z regresijskim koeficientom bIII . Stopnjo polinoma bi tako
višali iz kroga v krog. Stopnjo polinoma si izberemo glede na predhodno znanje, poznavanje literature,
opazovanjem povezave na sliki, včasih pa tudi s predhodno analizo. Nekoliko drugače pa ravnamo, če
imamo v modelu več kvantitativnih vplivov. Primerjava bx : bz pa nam lahko da nov člen z regresijskim
koeficientom bxz. Pri regresijah z eno kvantitativno neodvisno spremenljivko (x ali z) vpliv na lastnost
prikazujemo s črtami, ko pa vključujemo zmnožke dveh spremenljivk, dobimo na sliki izohipsam po-
dobne like.

Ker smo gnezdo (krog 5), ki ima še vedno le nekaj več kot 10 pujskov tako razmetali po različnih vpli-
vih, da je skupno okolje z vsemi križno klasificirano, smo dobili celo vrsto novih kvalitativnih naključnih
vplivov. Takšni modeli so prej težavni kot zanimivi. Seveda pa nikakor ni dovolj, da gnezdu pripišemo
dodatne indekse, če struktura podatkov tega ne bi dopuščala. O razporejanju sorojencev iz gnezda mo-
ramo razmisliti, pred zasnovo poskusa. Gnezdo morda ohranimo skupaj, ali pa ga razdelimo v dve,
morda tri ali štiri skupine.

Pri petem koraku smo postopek zaključili, čeprav delo ni končano. Postopek bi morali nadaljevati najprej
z vplivom živali (ai jklm) in potem še z vsemi parametri iz prvega stolpca. Za vajo dokončajte postopek.

Možni model 6.11 vključuje poleg vplivov iz osnovnega modela 6.10 še vse interakcije med kvalitativni
vplivi in regresijo z največ indeksi. Pri interakcijah med naključnim vplivom in kvantitativnim vplivom
smo pripisali vprašaj (?). V nekaterih primerih uporabljamo tudi naključno regresijo, vendar so to mo-
deli, s katerimi se ne bomo ukvarjali. Interakcije med sistematskimi vplivi so sistematske, medtem ko so
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Tabela 6.11: Razvoj možnega modela za debelino hrbtne slanine pri pitancih
Param. Krog: 1 2 3 4 5

Pi

M j : Pi !PMi j

Fk : Pi !PFik : M j !MF jk

bI : Pi !bIi : M j !bI j

bII : Pi !bIIi : M j !bII j : bI %

gl : Pi !Pgil : M j !Mg jl : bI ? : bII ?

ai jklm : Pi % : M j % : bI ? : bII ? : gl %

PMi j : M j % : bI !bIi j : bII !bIIi j : gl !PMgi jl

PFik : M j !PMFi jk : bI !bIik : bII !bIIik : gl !PFgikl

bIi : M j !bIi j : bI % : bII % : gl ?

bIIi : M j !bIIi j : bI % : bII % : gl ?

Pgil : M j !PMgi jl : bI ? : bII ? : gl %

MF jk : bI !bIi jk : bII !bII jk : gl !MFg jkl

bI j : bI % : bII % : gl ?

bII j : bI % : bII % : gl ?

Mg jl : bI ? : bII ? : gl %

PMFi jk : bI !bIi jk : bII

√
bIIi jk : gl !PMFgi jkl

bIi j : bI % : bII % : gl ?

bIIi j : bI % : bII % : gl ?

PMgi jl : bI ? : bII ? : gl %

bIik : bII % : gl ?

bIi jk : bII % : gl ?
bIIik : gl ?
bII jk : gl ?
bIIi jk : gl ?
PFgikl

MFg jkl

PMFgi jkl

interakcije, ki vsebujejo vsaj eden naključni vpliv, je naključna. Takšni podatki niso preveč uporabni in
se z modelom ne nameravamo ukvarjati. Služi nam le za prikaz postopka, podeljevanje oznak in opisa
pri zahtevnejših modelih.

yi jklmn = µ + Pi + M j + Fk + PMi j + PFik + MF jk + PMFi jk+

+bIi jk

(
xi jkl − x̄

)
+ bIi jk

(
xi jkl − x̄

)2
+

+gl + Pgil + Mg jl + Fgkl + PMgi jl + PFgikl + MFg jkm + PMFgi jkl+

+ai jklm + ei jklmn

[6.11]

kjer pomeni:
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yi jklmn - opazovanje za debelino hrbtne slanine pri pitancih
µ - srednja vrednost za debelino hrbtne slanine
Pi - sistematski kvalitativni vpliv pasme; i = 1, 2, 3
M j - sistematski kvalitativni vpliv meseca; j = 1, 2
Fk - sistematski kvalitativni vpliv farme; k = 1, 2, 3

PMi j - sistematski kvalitativni vpliv interakcije med pasmo in letom
PFik - sistematski kvalitativni vpliv interakcije med pasmo in farmo
MF jk - sistematski kvalitativni vpliv interakcije med mesecem in farmo

PMF jk - sistematski kvalitativni vpliv interakcije med pasmo, mesecem in farmo
bIi jk - regresijski koeficient pri linearnih členih pri vplivu mase ob zakolu, ugnezden znotraj

interakcije PMF

bIIi jk - regresijski koeficient pri kvadratnih členih pri vplivu mase ob zakolu, ugnezden znotraj
interakcije PMF

xi jkl - sistematski kvantitativni vpliv mase ob zakolu
x̄ - povprečna masa ob zakolu
gl - naključni kvalitativni vpliv skupnega okolja v gnezdu;

Pgil - naključni kvalitativni vpliv interakcije med pasmo in skupnim okoljem v gnezdu;
Mg jl - naključni kvalitativni vpliv interakcije med mesecem in skupnim okoljem v gnezdu;
Fgkl - naključni kvalitativni vpliv interakcije med farmo in skupnim okoljem v gnezdu;

PMgi jl - naključni kvalitativni vpliv interakcije med pasmo, mesecem in skupnim okoljem v
gnezdu;

PFgikl - naključni kvalitativni vpliv interakcije med pasmo, farmo in skupnim okoljem v gnezdu;
MFg jkm - naključni kvalitativni vpliv interakcije med mesecem, farmo in skupnim okoljem v

gnezdu;
PMFgi jkl - naključni kvalitativni vpliv interakcije med pasmo, mesecem, farmo in skupnim okoljem

v gnezdu;
ai jklm - naključni kvalitativni vpliv živali; m = 1, 2, ... ni jkl

ei jklmn - ostanek (n = 1, 2)

6.8 Statistično ovrednotenje in presoja

Pri izboru je med zadnjimi koraki tudi statistična analiza po izvedbi preizkusa in presoja rezultatov. To
delo boste lahko vadili na vajah, tu pa se bomo seznanili samo s pravili. Imamo deduktivni in induktivni
postopek. Pri obeh metodah je kriterij verjetnost, da drži ničelna hipoteza. O hipotezah se bomo kasneje
pogovarjali. Tule si bomo zapomnili le, da pri ničelni hipotezi predpostavimo, da ni razlik med nivoji
pri izbranem vplivu. Vse ostale možnosti so pa predstavljene z alternativno hipotezo. Takrat, ko je bolj
verjetna ničelna hipoteza in je p-vrednost bliže 1.00 (pregl. 6.12), vpliva praviloma ne upoštevamo. Le
v izjemnih primerih, ko je to najpomembnejši rezultat raziskave in je vključen v naslov naloge, ga bomo
obdržali. V nasprotnem primeru bi pač zgrešili naslov. Ko pa so p-vrednosti bliže 0.00, pa je vpliv
potrebno obravnavati, zlasti pri prvih preizkusih. Zaradi pomanjkanja stopinj prostosti lahko črtamo tudi
vplive, kjer sta ničelna in alternativna hipoteza enakovredni. V majhnih a dragih preizkusih, ko smo
uspeli opraviti le nekaj analiz oziroma meritev, morda izpustimo tudi druge vplive, da le niso značilni.

Tabela 6.12: Kriteriji za izločanje vplivov
P-vrednost Storimo: Izjema:

0.00 - 0.05 vedno obdržimo ni izjeme
0.05 - 0.40 skoraj gotovo obdržimo zmanjkuje stopinj prostosti
0.40 - 0.60 skoraj gotovo črtamo vsi bodo čudno gledali, če vpliva ne bo
0.60 - 1.00 skoraj gotovo črtamo kadar je cilj raziskave
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PRIMER 59: Statistična presoja
Vzemimo, da je p-vrednost 0.04. Verjetnost, da ničelna hipoteza drži, je zelo majhna, samo 4 %. Alter-
nativna hipoteza je veliko bolj verjetna in sicer velja v 96 % primerov. Torej je vpliv najverjetneje precej
pomemben in ga ne smemo zanemariti, črtati iz modela.

Deduktivni postopek: Obdelavo lahko začnemo s teoretičnim, možnim modelom in izločimo vplive,
ki nimajo pomembnega vpliva v našem poskusu (p-vrednost večja kot 0.60). Pri vrednostih med 0.60
in 0.40 se odločimo na osnovi strokovne presoje (število opazovanj in število parametrov, pričakova-
nja). Presodimo tudi, koliko slabši je model brez posameznih vplivov. Statistično značilne vplive vedno
obdržimo v modelu in vplive s p-vrednostjo pod 0.40 pa praviloma tudi. Praviloma izločamo najprej
interakcije z največ sodelujočimi vplivi, nadrejene črtamo, ko v modelu ni več podrejenih. Vplive izlo-
čamo postopoma in raje ponovimo izračun. Postopek ponavljamo, dokler se model spreminja ... Zelo
tudi pazimo, da v modelih z regresijo, dovolimo presečišča z ordinato (y - osjo).

Induktivni postopek: V primeru, ko imamo z možnim modelom težave, lahko začnemo z manjšim
številom vplivov. Izberemo jih lahko tudi na osnovi osnovnih statističnih parametrov po vplivih, slikah,
literaturi, itd. Model očistimo po zgornjem postopku in nato poizkušamo modele z dodanimi vplivi in
spremljamo, koliko boljši je razširjeni model. Pri tem postopku se nam lahko zgodi, da katerega od
pomembnih, značilnih vplivov ali kombinacije ne preizkusimo.

Prilagajanje modela: Več bo v modelu parametrov, večji bo delež pojasnjene variance, bolj se bo
model prilegal. Če izberemo toliko parametrov, kot imamo meritev, se bo model prilegal popolnoma.
Ne bo pa uporaben. Vsekakor strmimo za enostavnejšim modelom (zakon skromnosti). To lahko za-
gotovimo samo s skrbno načrtovanim poskusom. Prav lahko pa se nam ob pridnem beleženju podatkov
zgodi, da šele pri obdelavi odkrijemo vpliv, ki ga nismo načrtovali. Poruši se nam uravnotežena struktura
podatkov, pojavijo se nivoji brez meritev, itd. Po drugi strani pa bi črtanje statistično (skoraj) značilnega
sistematskega vpliva signifikantno povečalo varianco ostanka ter pripomoglo tudi k pristranski oceni.
Ocene bi bile "onesnažene" z izpuščenim sistematskim vplivom. Črtanje slučajnega vpliva praviloma
poveča varianco ostanka. V primeru, ko so nivoji izpuščenega vpliva med seboj korelirani, pa so lahko
ocene v reduciranem modelu tudi pristransko ocenjene.

6.9 Strokovna presoja

Model, ki se pri statistični presoji izkaže za najbolj primernega, moramo še temeljito strokovno presoditi.
Težko bi se izognili strokovni razlagi statistično značilnega vpliva, pa čeprav nas sploh ni zanimal. Mo-
ramo ga vsaj na kratko odpraviti, kar je možno, ko je rezultat povsem pričakovan. Malo več težav bodo
povzročali vplivi, ki niso v skladu s pričakovanji. Potolažite se lahko z dejstvom, da so predvsem taki
rezultati spodbujali znanstvenike k razmišljanju in odkrivanju novih spoznanj. Temeljito se lotite študija
narave tako vplivov kot lastnosti v modelu. Če ste se vam je porodila nova ideja, ponovite postopek od
začetka... Morda pa je zaplet mogoče pojasniti le z novim poskusom. Tudi ugotovitev, da nam ni šlo
vse po sreči, ni katastrofa, če smo zagotovo uporabili vse do sedaj pridobljeno znanje iz literature. Tudi
informacija, zakaj je nekaj šlo po nepričakovani poti, je lahko dragocena.

6.10 Proces izgradnje modela

Kot vidimo, pa izgradnja modela ni enkraten proces (slika 6.1). Pogosto se moramo vrniti nazaj in
pripraviti nov predlog modela. Morda je dovolj, da nekajkrat ponovimo statistično ovrednotenje, prav
nič nenavadno pa ni, da bomo morda spremenili tudi nabor vplivov. Morda bomo iskali tudi dodatne
informacije, ki bi se znali skrivati v katerem od obstoječih informacijskih sistemov.
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Slika 6.1: Proces izgradnje modela

POMNI! Pri presoji modela ne smemo absolutno zagovarjati svoje teorije - hipoteze. Poskusimo se
vživeti v vlogo kritika, osvetlimo tudi druge plati medalje!

PRIMER 60: Vpliv leta, pasme in stadija laktacije pri molznicah
Ponazorimo še en model 6.12. Tako npr. opažamo, da se količina mleka na kravo v standardni laktaciji iz
leta v leto polagoma povečuje pri vseh pasmah. V modelu lahko imamo tri glavne vplive: leto (L), pasmo
(P) in zaporedno laktacija (Z), ki so vsi križno klasificirani. V vseh letih smo opazovali vse pasme krav
in v vsakem letu pri vseh rejcih smo imeli več krav v različnih zaporednih laktacijah. Osnovni model
smo zapisali v enačbi 6.12. Tako dobimo splošne razlike med pasmami, leti in zaporednimi.

yi jkl = µ + Li + P j + Zk + ei jkl [6.12]

Razvijte možni model in ga nato tudi zapišite in opišite!
V možnem modelu ste dobili tri dvojne interakcije in eno trojno. V tem modelu imamo tudi prisotno
interakcijo med letom in pasmo (LPi j). Interakcija ni razvidna iz samega poskusa. Toda v sušnem letu,
ko je bila pridelana krma slabše kakovosti in še ta v manjših količinah, je bila količina mleka manjša
kot običajno. Izboljševanje iz leta v leto pa je splošni trend in bi ga lahko opisali s krivuljo. Kadar pa
lahko pride do slabe letine, bomo raje uporabili vplive z nivoji, čeprav je tudi to splošni trend, saj je
poslabšanje opazno pri vseh pasmah. Če pa je bil padec večji ali manjši pri pasmi z večjo povprečno
količino mleka, pa je to specifični vpliv pasme. V mislih smo imeli krave črno-bele pasme. Vedeti tudi
moramo, da so se najbrž rejci črno-bele pasme drugače (specifično) obnašali: svojim kravam so, čeprav
je bila krma draga, kupili vse, kar so potrebovale. Tako v resnici sploh niso občutile slabe letine in so
obdržale običajno količino mleka. Tudi to je specifični odziv pri črno-beli pasmi krav. V obeh primerih
so reagirale črno-bele krave drugače, kot smo “na splošno pričakovali”. Podobno bi iskali razlage tudi
za druge interakcije. V poskusu si ne smemo izmišljati razlag, razlage morajo biti razvidne iz podatkov.

6.11 Vaje

Vaja 1: Sedaj pa vajo ponovimo še za možni model za debelino hrbtne slanine (model 6.20). V mo-
delu bomo tako imeli tri glavne vplive, tri dvojne in eno trojno interakcijo. Kvadratna regresija
je ugnezdena znotraj trojne interakcije. Število parametrov pri glavnih vplivih je enako številu
nivojev, pri interakciji in ugnezdeni regresiji (6.13) pa je enako produktu števila nivojev pri vseh
sodelujočih vplivih.

pPMF = pP × pM × pF [6.13]

Najprej bomo napisali seznam vseh parametrov (pregl. 6.13), ki nastopajo v modelu, in nato še ocenili
število parametrov in stopinj prostosti. Poleg 48 regresijskih koeficientov je ocenljivih še 24 ostalih
lokacijskih parametrov, ostali so linearne kombinacije teh 24.

Pravzaprav bi zadoščal na videz preprostejši model 6.14. Možni model 6.20 in model 6.14 sta tako
ekvivalentna in dajeta iste rezultate. Pri spodnjem modelu je število parametrov v sistematskem delu
modela le 72, Prav toliko pa je tudi stopinj prostosti, zato je sistem enačb polnega ranga, kar pomeni,
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Tabela 6.13: Seznam parametrov in število stopinj prostosti v modelu 6.20
vp

liv
i

Parametri: lokacijski disperzije
oznaka število s.p. oznaka število

Srednja vrednost µ 1 1 1 1 - -

S
is

te
m

at
sk

i

Vplivi z pasma Pi 3 3 3 − 1 2 - -
mesec M j 2 2 2 − 1 1 - -

razredi farma F j 4 4 4 − 1 3 - -
interakcija PMi j 3 × 2 6 2 × 1 2 - -

PF jk 3 × 4 12 2 × 3 6 - -
MFi j 2 × 4 8 1 × 3 3 - -

PMFi jk 3 × 2 × 4 24 2 × 1 × 3 6 - -
regresija linearni bIi jk 3 × 2 × 4 24 3 × 2 × 4 24 - -

kvadratni bIIi jk 3 × 2 × 4 24 3 × 2 × 4 24 - -
za model - 107 71 - -

Skupaj sistematski del modela - 108 72 - -

ostanek ei jklm ni parametrov n − 72 σ2
e 1

N
ak

lj. Vplivi z
razredi žival ai jkl m ⋆ σ2

a 1
⋆ ne določamo, praviloma polnega ranga

da bomo dobili samo eno rešitev. Pri sistemih z nepolnim rangom, kot je to model 6.20, bomo dobili
neskončno mnogo rešitev.

Model s polnim rangom ima manj numeričnih problemov in je prikladen za interpretacijo. Vseeno pa
bomo morda izpeljali tudi ocene za izpuščene glavne vplive in dvojne interakcije. V živinoreji se pri
napovedovanju plemenskih vrednosti dokaj pogosto srečamo tudi s trojno interakcijo med rejo, letom
in sezono (ang. herd-year-season). V populacijah z velikimi čredami je vpliv sistematski, v manjših
populacijah z manjšimi čredami pa je naključni.

yi jklm = PMFi jk + bIi jk(xi jklm − 100) + bIIi jk(xi jkl − 100)2 + ai jkl + ei jklm [6.14]

Vaja 2: V poskusu smo izmerili lastnost v 5 ponovitvah za vsakega pujska.

yi jklmn = µ + Pi + Mi j + S i jk +Gi jkl + pi jklm + ei jklmn

yi jklmn = µ + Pi + Mi j + S i jk + gi jkl + pi jklm + ei jklmn

i = 1, 2, 3 j = 1, 2, . . . 5 k = 1, 2, . . . 7 l = 1, 2, 3 m = 1, 2, . . . 10

a) Razvijte in zapišite možna modela, če obravnavamo gnezdo kot sistematski ali naključni vpliv!

b) V osnovnem in možnem modelu za oba primera preštejte število parametrov in določite število stopinj
prostosti po posameznih vplivih, za model in ostanek!

c) Koliko in katere parametre disperzije imamo v obravnavanih modelih!

Vaja 3: V poskusu smo izmerili lastnost v 5 ponovitvah za vsakega pujska. Od prejšnjega primera se
poskus razlikuje v tem, da imamo po merjascu različno število svinj, po svinjah različno število
gnezd, vključili pa smo tudi vse živorojene pujske po gnezdu.

y = µ + P + Mi j + S i jk +Gi jkl + pi jklm + ei jklmn

yi jklmn = µ + Pi + Mi j + S i jk + gi jkl + pi jklm + ei jklmn

a) Obrazložite oznake v obeh modelih!
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Slika 6.2: Hierarhična klasifikacija vplivov za eno pasmo

Tabela 6.14: Krmni preizkus

Vrsta obroka Žival Čas (T)

(D) (a) 1 2
1 1 y111 y112

2 y121 y122

2 3 y231 y232

4 y241

b) V obeh modelih izpeljite pričakovano vrednost opazovanj!

c) V obeh modelih izpeljite strukturo fenotipske variance!

d) Prikažite število parametrov in stopinje prostosti za posamezne vplive, model in ostanek!

e) Razvijte možna modela v obeh primerih! (Vedno prikažite celoten postopek!)

Vaja 4: Opazujemo štiri živali v dveh dneh. V preizkusu smo imeli tudi dva obroka, z vsakim smo
krmili po dve živali. Merili smo lastnost "y" (npr. količino mleka).

yi jk = µ + Di + T j + aik + ei jk [6.15]

yi jk = µ + Di + β
(

xi jk − x̄
)
+ aik + ei jk [6.16]

a) Obrazložite oznake v obeh modelih!

b) V obeh modelih izpeljite pričakovano vrednost opazovanj!

c) V obeh modelih izpeljite strukturo fenotipske variance!

d) Razvijte možni model, ko uporabite čas kot razred (osnovni model 6.15)! Rešitev naloge je v
enačbi 6.17.

yi jk = µ + Di + T j + DTi j + aik + aTi jk + ei jk [6.17]
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e)Razvijte in zapišite možni model, ko uporabite čas kot neodvisno spremenljivko in jo vključite v model
kot linearno regresijo (osnovni model 6.16)!

yi jk = µ + Di + βi

(
xi jk − x̄

)
+ ai j + ei jk [6.18]

f) V osnovnem in možnem modelu za oba primera preštejte število parametrov in določite število stopinj
prostosti po posameznih vplivih, za model in ostanek!

g)Koliko in katere parametre disperzije imamo v obravnavanih modelih!

Čeprav imate rezultat nakazan, prikažite celoten postopek in model tudi pravilno opišite! Rezultata brez
postopka ne bomo priznali.

Vaja 5: Vzemimo preizkus mladic (pregl. 6.2). Med glavne vplive uvrstite pasmo (Pi), mesec (M j),
farmo (Fk), maso ob odbiri vključite kot kvadratno regresijo in dodajte naključni vpliv žival (ai jkl).

a) Razvijte možni model!

b) Napišite osnovni in možni model in ju opišite!

yi jklm = µ + Pi + M j + Fk + bI(xi jkl − 100) + bII(xi jkl − 100)2 + ai jkl + ei jklm [6.19]

yi jklm = µ+Pi+M j+Fk+PMi j+PFik+MF jk+PMFi jk+bIi jk(xi jkl−100)+bIIi jk(xi jkl−100)2+ai jkl+ei jklm[6.20]

kjer pomeni:

yi jklm - opazovanje za debelino slanine
µ - srednja vrednost populacije za debelino slanine
Pi - sistematski kvantitativni vpliv pasme; i = 1, 2, 3
M j - sistematski kvantitativni vpliv pasme; j = 1, 2
Fk - sistematski kvantitativni vpliv pasme; k = 1, 2, 3, 4

PMi j - sistematski kvantitativni vpliv interakcije med pasmo in mesecem
PFik - sistematski kvantitativni vpliv interakcije med pasmo in farmo
MF jk - sistematski kvantitativni vpliv interakcije med mesecem in farmo

PMFi jk - sistematski kvantitativni vpliv interakcije med pasmo, mesecem in farmo
bIi jk - regresijski koeficienti pri linearnih členih za vpliv mase ob odbiri, ugnezden znotraj

interakcije PMF

bIIi jk - regresijski koeficienti pri kvadratnih členih za vpliv mase ob odbiri, ugnezden znotraj
interakcije PMF

xi jkl - sistematski kvantitativni vpliv mase ob odbiri
ai jkl - naključni kvalitativni vpliv živali
ei jklm - ostanek

Vaja 6: Pri miškah smo delali poskus s petimi različnimi krmami. Poskus smo izvajali v treh ponovi-
tvah. V poskus smo vsakič vzeli 50 gnezd, kjer je bilo ob odstavitvi med 8 in 12 potomcev. V
celoten poskus so bili vključeni trije očetje, ki so bili v vseh treh poskusih enakomerno zastopani.
Odstavljene miške smo enakomerno porazdelili v skupine s krmo. Pri uvrščanju v skupine smo
gledali tudi na to, da sta bila spola čim bolj enakomerno zastopana in da je bila povprečna odstavi-
tvena masa med skupinami čim bolj enaka. Zanimala nas je rast mišk od odstavitve naprej. Živali
smo tehtali vsak teden. Poskus je trajal mesec in pol.

a) Razvijte osnovni in možni model in ju napišite!

b) Določite število parametrov, stopinje prostosti, določite število podatkov, red in rang sistema!

c) Kritično presodite model!
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Vaja 7: Pri miškah smo delali poskus s petimi različnimi krmami. Poskus smo izvajali v treh ponovi-
tvah. V poskus smo vsakič vzeli 50 gnezd, kjer je bilo ob odstavitvi med 8 in 12 potomcev. V
vsakem poskusu so bili vključeni po trije različni očetje, ki so bili v poskusu enakomerno zasto-
pani. Odstavljene miške smo enakomerno porazdelili v skupine s krmo. Pri uvrščanju v skupine
smo gledali tudi na to, da sta bila spola čim bolj enakomerno zastopana in da je bila povprečna
odstavitvena masa med skupinami čim bolj enaka. Zanimala nas je rast mišk od odstavitve do
pubertete. Živali smo tehtali na začetku in koncu poskusa.

a) Razvijte osnovni in možni model in ju napišite!

b) Določite število parametrov, stopinje prostosti, določite število podatkov, red in rang sistema!

c) Kritično presodite model!

Vaja 8: Naredili bomo poskus na pujskih. Iz vsakega gnezda bomo vzeli po 4 svinjke in 4 kastrate. Pri
vsaki svinji bomo vzeli po 3 gnezda. Svinja je bila vedno parjena z istim merjascem, merjasec je
bil parjen s 6 svinjami. V poskusu je bilo 5 merjascev. Pujske smo naključno razdelili enakomerno
razdelili v 4 skupine, ki so dobivale različno vsebnost lizina v krmi in sicer 50 ng/kg, 60 ng/kg, 70
ng/kg in 80 ng/kg (vrednosti niso priporočila za prehrano prašičev). Stehtali jih bomo pri starosti
180 dni.

a) Razvijte osnovni in možni model in ju napišite!

b) Določite število parametrov, stopinje prostosti, določite število podatkov, red in rang sistema!

c) Kritično presodite model!

Vaja 9: Naredili bomo poskus na pujskih. Iz vsakega gnezda bomo vzeli po 4 svinjke in 4 kastrate. Pri
vsaki svinji bomo vzeli po 3 gnezda. Svinja je bila vedno parjena z istim merjascem, merjasec je
bil parjen s 6 svinjami. V poskusu je bilo 5 merjascev. Pujske smo naključno razdelili enakomerno
razdelili v 4 skupine, ki so dobivale krmo različnega izvora. Da bi izvedli preizkus nepristransko,
smo krme označili s črkami A, B, C in D. Pujske bomo stehtali na začetku in koncu poskusa pri
starosti 180 dni.

a) Napišite osnovni model in ga opišete!

b) Razvijte in napišite možni model in ga opišite!

c) Določite število parametrov, število stopinj prostosti, po vplivih, za model in ostanek!

d) Določite število meritev, red in rang sistema!

e) Kritično presodite model!

Vaja 10: Naredili bomo poskus na pujskih. Iz vsakega gnezda bomo vzeli po 4 svinjke in 4 kastrate. Pri
vsaki svinji bomo vzeli po 3 gnezda. Svinja je bila vedno parjena z istim merjascem, merjasec je
bil parjen s 6 svinjami. V poskusu je bilo 10 merjascev. Po dva merjasca smo vsakokrat naključno
razdelili v 5 skupin, ki so dobivale krmo različnega izvora. Da bi izvedli preizkus nepristransko,
smo krme označili s črkami A, B, C, D in E. Pujske bomo stehtali na začetku in koncu poskusa pri
starosti 180 dni.

a) Napišite osnovni model in ga opišete!

b) Razvijte in napišite možni model in ga opišite!

c) Določite število parametrov, število stopinj prostosti, po vplivih, za model in ostanek!

d) Določite število meritev, red in rang sistema!
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e) Kritično presodite model!

REŠITEV 6.11:

Kot rešitev navajamo osnovni (enačba 4.166) in možni model (enačba 4.167), izpustili smo opis parame-
trov, odvisnih in neodvisnih spremenljivk ter indeksov. Vrstni red vplivov je lahko različen, potem bodo
lahko tudi indeksi pri vplivih različni, kar ni nič napačnega. V pregl. 6.15 povzemamo izračun števila
parametrov in stopinj prostosti za možni model, za osnovnega preverite rezultate tako, da upoštevate
samo tiste vplive, ki nastopajo v osnovnem, izhodiščnem modelu.

yi jklmn = µ + Ki + P j + Ok + S l + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)
+ bIIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)2
+ g jkm + ei jklnm [6.21]

yi jklmn = µ + Ki + P j + Ok + S l + KPi j + KOik + KS + PO jk + PS jl + OS kl +

+KPOi jk + KPS i jl + KOS ikl + POS jkl + KPOS i jkl + bIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)
+

+ bIIi jkl

(
xi jklmn − x̄

)2
+ g jkm + Kgi jkm + S g jklm + ei jklnm

[6.22]

Število podatkov ne moremo natančno predvideti, ker ni povsem jasno, koliko mladičev vzamemo iz
gnezda. Vemo pa, da imamo 3 poskuse, pri vsakem imamo 50 gnezd, število mladičev v gnezdu pa
variira med 8 in 10. Velikost gnezda bomo označili z n jkl. Skupno število opazovanj (enačba 6.23) torej
dobimo tako, da seštejemo opazovanja vseh mladičev iz vseh gnezd, vključenih v poskus.

N =

3∑

j=1

50∑

k=1

n jkm [6.23]

Pričakujemo, da bo v 150-tih gnezdih najbrž v poskusu nekako 1350 mladičev, lahko pa skupno število
variira med 1200 do 1500 mladičev. V primeru možnega modela bi radi ocenili 270 parametrov. To
nekako pomeni, da podatkov ni prav veliko, zato zelo upamo, da se bomo lahko znebili nekaterih členov
in poenostavili model.

REŠITEV 6.11:

V osnovni model 6.24 vključimo najprej spol (S i) in krmo. Krme se razlikujejo zaradi različne vsebnosti
lizina, vsebnosti so znane in jih bomo zato obravnavali kot kvantitativni vpliv, ki jo predstavlja neod-
visna spremenljivka

(
xi jklm

)
. Brez lizina naj ne bi bilo krme, saj je aminokislina neobhodno potrebna.

Presečišče z osjo y tako nima pravega pomena in bomo rezultate težko presojali. Bolje je, da ordinatno
os y prestavimo na eno od vsebnosti, ki jih krma vsebuje. V tem primeru je lahko najmanjša vsebnost
(xmin)povsem primerna. Lizin je draga sestavina in bi bili kar zadovoljni, če ga lahko dodamo v manjših
količinah. Torej se ima smisel osredotočiti na to točko. Rezultati niso zaradi tega prav nič potvorjeni,
ne glede, kam bomo premaknili ordinato, morajo biti zaključki enaki. Tule bomo predpostavili kar li-
nearno regresijo, imamo samo en regresijski koeficient (b), čeprav je potrebno to pri obdelavi preveriti.
Na rezultate lahko vpliva tudi izbor merjascev

(
M j

)
, ker niso naključni vzorec iz populacije moških

prašičev. Dobro so se izkazali v preizkusu na proizvodne lastnosti. Podobno, čeprav manj intenzivno,
so bile odbrane tudi svinje. Meritev po svinji je kar nekaj, saj ima v preizkusu tri gnezda z 8 pujski in
lahko ocenimo oziroma odstranimo njen vpliv. Svinje

(
F jk

)
so ugnezdene znotraj merjasca. Po gnezdu

imamo veliko meritev, le po 8 pujskov s po eno meritvijo. Pri navadnem krmnem poskusu bi ga nadvse
radi izpustili, morda pa bi ga uspeli nadomestiti s čim drugim. Poskrbeli smo tudi za enakomerno zasto-
panost spolov in enakomerno porazdelitev po drugih vplivih. V takih uravnoteženih poskusih izpustitev
gnezda kot vpliva ni napaka. V našem poskusu ga bomo torej z veseljem zavrgli, bomo ga pa najprej
preverili. Ker je malo podatkov po gnezdu in kar nekaj gnezd v poskusu, bomo vpliv gnezda obravna-
vali kot naključni vpliv

(
g jkl

)
. Gnezdo je ugnezdeno znotraj svinje in merjasca, a križno klasificirano s

spolom.

yi jklm = µ + S i + b
(

xi jklm − xmin

)
+ M j + F jk + g jkl + ei jklm [6.24]
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Tabela 6.15: Izračun stopinj prostosti za model 4.167

Vpliv Seznam parametrov Štev. parametrov Štev. stopinj prostosti

Srednja vrednost µ 1 1 1
Krma K1, K2, K3, K4, K5 5 5 5-1 4
Poskus P1, P2, P3 3 3 3-1 2
Oče O1, O2, O3 3 3 3-1 2
Spol S 1, S 2 2 2 2-1 1
Interakcija med K in P KP11, · · · KPi j, · · · , KP53 5 × 3 15 (5-1) × (3-1) 8
Interakcija med K in O KO11, · · · KOik, · · · , KO53 5 × 3 15 (5-1) × (3-1) 8
Interakcija med K in S KS 11, · · · KS il, · · · , KS 52 5 × 2 10 (5-1) × (2-1) 4
Interakcija med P in O PO11, · · · PO jk, · · · , PO33 3 × 3 9 (3-1) × (3-1) 4
Interakcija med P in S PS 11, · · · PS jk, · · · , PS 32 3 × 2 6 (3-1) × (2-1) 2
Interakcija med O in S OS 11, · · · OS jk, · · · , OS 32 3 × 2 6 (3-1) × (2-1) 2
Interakcija med K, P in O KPO111, · · · KPOi jk, · · · , KPO533 5 × 3 × 3 45 16
Interakcija med K, P in S KPS 111, · · · KPS i jl, · · · , KPS 532 5 × 3 × 2 30 8
Interakcija med K, O in S KOS 111, · · · KOS i jl, · · · , KOS 532 5 × 3 × 2 30 8
Interakcija med P, O in S POS 111, · · · POS i jl, · · · , POS 332 3 × 3 × 2 18 4
Interakcija med K, P, O in
S

KPOS 1111, · · · KPOS i jkl, · · · ,
KPOS 5332

5×3×3×2 90 (5-1)× (3-
1)×(3-1) ×

(2-1)

16

Regresijski koeficient za
linearni člen

bI1111, · · · , bIi jkl, · · · .. bI5332 5×3×3×2 90 90

Regresijski koeficient za
kvadratni člen

bI1111, · · · , bIi jkl, · · · .. bI5332 5×3×3×2 90 90

Gnezdo σ2
g (150)

Interakcija med K in g σ2
Kg (750)

Interakcija med S in g σ2
S g (300)
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Tabela 6.16: Ocenljivi parametri in stopinje prostosti pri ugnezdenih vplivih
Merjasci

Svinja M1 M2 M3 M4 =

1 F11 F21 F31 F41 F51

2 F12 F22 F32 F42 F52

3 F13 F23 F33 F43 F53

4 F14 F24 F34 F44 F54

5 F15 F25 F35 F45 F25

6 ! ! ! ! !

Možni model 6.25 vključuje glavne vplive iz osnovnega modela 6.24. Pridobili smo tudi interakcije med
spolom in očetom

(
S Mi j

)
oziroma svinjo

(
S Fi jk

)
. Pri regresiji je možna ugnezditev znotraj interakcije

S Fi jk, čeprav je povsem nepraktična. Če bi to res obstajalo, bi za vsako svinjo morali narediti krmni
poskus in sicer v kombinaciji z vsako krmo. Za nameček bi jo morali svinjo krmiti z dvema krmama:
ena bi bila bolj primerna za svinjke, druga za kastrate. Ko bi poskus za silo končali, bi bila svinja že
ostarela in primerna za izločitev. Kaj bi nam rezultati sploh pomagali, če rezultati ne veljajo tudi za druge
svinje?

Čemu torej tako kompleksen model na začetku? Z veseljem bomo vsak sestavljen vpliv in tudi kakšnega
od glavnih črtali, ko bomo potrdili, da niso značilni. Model ima smisel le, če je obvladljiv, če ga lahko
razložimo. Toda ne smemo se vnaprej odločiti, katere vplive bomo vključili v model. V postopku
izgradnje modela preverimo, če je poskus potekal, kot smo si zastavili. Celo vpliva svinj in merjascev bi
se radi iznebili. Reja prašičev bi bila prava nočna mora za gospodarja, če bi vsaki svinji moral pripraviti
poseben obrok! Lahko pa bi se izkazalo, da je stara mati svoji svinji prinašala priboljške. Taka ljubljenka
ali bolna žival bi v poskusu nagajala. V takšni analizi bi jo našli in odstranili iz analize.

V enem povsem resnem poskusu pitanja bikov se je zgodil nenavaden primer, ki dobro kaže na to, da
se je potrebno lotiti analize sistematično. V poskusu je najlepše, že kar neverjetno, priraščal bik, ki je
pojedel najmanj krme, celo tako malo, da bi moral beljakovine graditi iz dušika iz zraka. Raziskovalci
smo napenjali možgane, a nismo našli problema. Klepet s oskrbnikom hleva pa je pokazal, da gre za sila
navihanega bika. Najprej je pomagal pospraviti krmo v jaslih svojega desnega in levega soseda, nekaj
njegove krme pa mu je celo ostalo v jaslih, saj kasneje pač ni bil več pripravljen deliti krme s kolegoma.
Tudi pregled podatkov je pokazal, da je bila pripoved resnična.

Dobili smo še eno interakcijo in sicer med spolom in gnezdom
(
S gi jkl

)
. Vpliv je naključni: skupno

okolje v gnezdu smo razdelili na dve skupini in sicer po spolu. V eni skupinici je le polovica opazovanj
v primerjavi s skupnim okoljem v gnezdu, skupin pa je še enkrat toliko. Interakcija, ki ima vsaj en
naključni vpliv, je naključna.

yi jklm = µ + S i + M j + F jk + S Mi j + S Fi jk +

+ bi jk

(
xi jklm − xmin

)
+ g jkl + S gi jkl + ei jklm

[6.25]

Število opazovanj (enačba 6.20) lahko natančno izračunamo. Opravili smo 720 tehtanj.

N = 8 pu jskov x 3 gnezda x 6 svin j x 5 mer jascev = 720 [6.26]

Najprej poskusimo ugotoviti število stopinj prostosti pri ugnezdenih vplivih.
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Tabela 6.17: Izračun stopinj prostosti za model 4.167

Vpliv Seznam parametrov Štev. parametrov Štev. stopinj prostosti

Srednja vrednost µ 1 1 1
Spol S 1, S 2 2 2 2-1 1
Merjasec M1, M2, M3, M4, M5 5 5 5-1 4
Svinja F11, · · · , F jk, · · · , F56 5 × 6 30 5 × (6-1) 25
Interakcija med S in M S M11, · · · S Mi j, · · · , S M25 2 × 5 10 (2-1) × (5-1) 4
Interakcija med S in F S F111, · · · S Fi jk, · · · , S F256 2 × 5 × 6 60 (2-1) × 5 ×

(6-1)
25

Regresijski koeficient za
linearni člen

b111, · · · , bi jk, · · · .. b256 2 × 5 × 6 60 2 × 5 × 6 60

Gnezdo σ2
g (150)

Interakcija med S in g σ2
S g (300)
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Poglavje 7

OCENJEVANJE IN INTERPRETACIJA REZULTATOV

V tem poglavju se bomo seznanili s statističnimi metodami za oceno lokacijskih parametrov in kriteriji
oziroma pogoji, ključnimi za izbiro posamezne metode. Za oceno parametrov so nam na voljo številne
metode. Za podatke, katerih ostanki imajo normalno porazdelitev, izberemo lahko enostavna povprečja,
metodo najmanjših kvadratov, tehtanih najmanjših kvadratov, splošnih najmanjših kvadratov, metodo
največje zanesljivosti itd.

7.1 Kriteriji za izbor metode

Izbor metode je v največji meri odvisen od strukture podatkov in porazdelitve lastnosti. Na nek način
je izbor metode povezan tudi z namenom uporabe podatkov. Če želimo s poskusom preveriti nove
krmne mešanice, količino dodatka mikrohranila, novo opremo, naredimo poskus, ki bo omogočal oceniti
razlike med posameznimi tretmani, in podatke obdelamo s preprostimi metodami. Poskušamo se čim
bolj približati predpostavkam, ki tako obdelavo omogočajo. Kadar pa imamo podatke, ki jih zbiramo več
let, v različnih pogojih in npr. želimo napovedati plemenske vrednost, bomo vključevali tudi naključne
vplive, ki naredijo analizo kompleksnejšo.

V poglavju “Material in metode” najprej predstavimo podatke in le informacije, s katerimi lahko za-
govarjamo izbrano metodo. Za kvantitativne spremenljivke navedemo parametre porazdelitve. Kadar
so kvantitativne spremenljivke normalno porazdeljene, jih lahko predstavimo s povprečjem in standar-
dnim odklonom. Pri kvantitativnih spremenljivkah, ki niso normalno porazdeljene, uporabimo statistike,
ki jih bolje opisujejo. Pri metodah najprej opišemo metode zajemanja podatkov, laboratorijske analize
in šele na koncu preračune, formule in izbrane statistične metode. V zadnjem odstavku pa navedemo
uporabljene statistična orodja (programe), ki smo jih pri obdelavi porabili.

7.1.1 Struktura podatkov

Uravnoteženi in neuravnoteženi poskusi

Pri uravnoteženih poskusih, kamor lahko štejemo tudi skrbno načrtovane poskuse po posebnih shemah
(split-plot, latinski kvadrat ...) lahko obdelamo z enostavno metodo, ki je znana pod imenom analiza
variance z oznako ANOVA. Uravnoteženi poskusi so v živinoreji redki. V poskusih, ki jih izvajamo
na kmetijah ali celo večjih obratih, smo vezani na velikost obratov in strukturo črede, ki jo imajo. Le
redko imamo priložnost, da je hlev prazen in naselimo tiste živali, ki jih želimo. Če delamo poskuse na
kmetiji, bi bilo prepričevati kmete naj zamenjajo dve tretjini plemenskih živali s plemenskimi živalmi
drugih pasem celo nespametno.

Vsekakor morajo biti ti poskusi izvedeni korektno. Ne smemo si zatiskati oči pred pomembnimi vplivi,
ki jih nismo mogli izničiti ali kontrolirati. Sorodne živali, če jih imamo, morajo biti uravnoteženo po-
razdeljene po skupinah. Če imamo v poskusu s prašiči štiri skupine, bomo v poskus vključili nesorodne
živali ali pa vzeli štiri prašiče iz istega gnezda in v vsako skupino dali po enega. Imamo sicer še nekaj
možnosti, vseh niti ne moremo našteti. Paziti moramo, da so "kršene" predpostavke uravnoteženo po-
razdeljene med skupinami. To pravilo je na videz v nasprotju z zahtevo po naključni porazdelitvi živali
oziroma enot v poskus. Tisto, kar poskus moti, to pa so "nezaželeni" vplivi in "kršene" predpostavke,
moramo načrtno izbrati in porazdeliti po skupinah. Le tako lahko zagotovimo, da ne okužimo tistih vpli-
vov, ki jih moramo proučiti. To velja pravzaprav za vse poskuse, tudi za tiste, za katere že vnaprej vemo,
da bomo uporabili zahtevnejšo metodo za obdelavo podatkov. Nobena metoda ne more nadoknaditi slabo
zastavljenega poskusa!
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Naključni in selekcionirani vzorci

Pri običajnih poskusih bomo živali ali kakšne druge poskusne enote praviloma naključno uvrstili v sku-
pine. To pa vedno ni mogoče. Eden od razlogov je etične narave (primer 4.1). V živinoreji se pogosto
srečamo z obilico podatkov prireje, zbranih v dokaj urejenih informacijskih sistemih. Ti podatki niso
naključno izbrani: to so rezultati prireje živali na kmetijah, praviloma vseh.

Neumnost bi bilo iz teh podatkov izbrati naključni vzorec, da bi zadovoljili pogoje za obdelavo. Prav
gotovo vsi podatki več povedo, kot manjši naključni vzorec. Imajo pa kmetje različno število živali, raz-
ličnih genotipov, različno kakovost krme, različen interval med molžama itd. Še najbolj problematično
pa je, da potomce odbirajo od najboljših krav in odličnih bikov. Potomci torej niso naključni vzorec: ker
smo v teorijo dedovanja prepričani, morajo biti tisti, ki so namenjeni prireji in razmnoževanju, boljši za
lastnosti, ki jih želijo rejci izboljšati. Vzorci so zato selekcionirani.

PRIMER 61: Načrtovanje poskusov
Ko želimo proučiti neko lastnost pri zdravih in bolnih živalih, bi naključni izbor pomenil, da izberemo
za poskus zdrave živali in jih okužimo. To bomo naredili le izjemoma, z dobro utemeljenim razlogom.
Rezultati poskusa morajo biti dovolj tehtni, da za to žrtvujemo zdravje živali.
Praviloma bomo postopali raje drugače. Poiskali bomo obolele živali in iz njih nastavili eno skupino, v
drugo pa dali zdrave. Ali je tu kršeno pravilo o naključnih vzorcih? Pravzaprav ne! Zdravstveno stanje je
vpliv in tega izberemo načrtno. V ozadju bolezni se lahko sicer skriva marsikaj, da so ene živali obolele,
druge pa ne.

• Lahko je to izpostavljenost povzročiteljem bolezni, kar pravzaprav želimo proučevati, in to samo
po sebi ne bi dalo izkrivljenih rezultatov.

• Lahko so bile živali izpostavljene dodatnim stresom.

• Med njimi so lahko tudi take, ki bi motile poskus. Vzemimo, da so bile obolele živali preslabo
krmljene, zdrave pa ravno prav. V tem primeru bodo rezultati prireje morda bolj posledica slabe
prehrane kot pa bolezni in poskus ne bi dal pravih rezultatov. Težav, torej tudi poskusa, se moramo
lotiti na povsem drugem koncu. Bolezen je torej posledica, prav bi torej bilo, da bi bila objekt
proučevanja, naša opazovana lastnost. Odpraviti bo potrebno vzroke, da je do bolezni sploh prišlo.
Bolj bi bilo torej primerno, da proučujemo, kako prehrana vpliva na pojav bolezni...

7.1.2 Porazdelitev opazovanj oz. ostankov

Porazdelitve preverjamo za vse naključne vplive, ostanek in opazovanja. Najprej preverimo porazdelitev
za opazovanja, ker pač ostankov še nimamo. Vsekakor pa pri opazovanjih, pri katerih imamo dvome,
obvezno opravimo preizkuse na ostankih (enačba 7.1), ki jih dobimo, ko uporabimo izbrano enačbo
modela.

êi = yi − E (yi) [7.1]

Pri porazdelitvah nas zanimata:

• vrsta (oblika) in parametri porazdelitve,

• prisotnost napak v porazdelitvi in

• prisotnost morebitnih osamelcev ali vplivnih podatkov.
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Slika 7.1: Porazdelitev telesne mase ob odbiri mladic z napakami

PRIMER 62: Porazdelitev opazovanj
a) Prikazujemo primer iz vzreje plemenskih mladic na slovenskih kmetijah. Podatke prejemamo iz treh

območij, ki jih bomo poimenovali kar po barvah na sliki 7.1.

Za telesno maso ob koncu preizkusa pričakujemo normalno porazdelitev. Na sliki 7.1 opazimo, da se
modra in zelena skupina približujeta normalni porazdelitvi. Motijo le pogostnosti meritev pri 100 kg
in 120 kg, pri katerih je število meritev povečano, celo podvojeno. Pri rdeči skupini je porazdelitev
precej nepričakovana. V tej skupini je stehtanih bistveno manj živali, meritve se opravljajo le enkrat na
mesec. Izkazalo se je celo, da pri prelahkih mladicah maso zapišejo 85 kg, da se jih sprejme v izračun
plemenskih vrednosti. Tako je najbolj pogosta vrednost pri 85 kg, druga najpogostejša vrednost pa je pri
95 kg. Izstopajo tudi vrednosti za 90, 100 in 110 kg. Ker je sosednjih nekaj manj, se prehitro meritev
zaokroži na okroglo vrednost. Mladice, lažje od 90 kg, se ne vključuje v obdelavo. Te špice kažejo
na to, da se masa odčitava manj natančno. Krivda je lahko zaradi premalo natančne tehtnice, okoljskih
pogojev, ki vplivajo na točnost merjenja, lahko pa je vzrok tudi natančnost pri odčitavanju. V skupini,
ki smo jo označili z rdečo, so živali, ki bi jih radi vključili pri obdelavi, kar povečali maso na mejno
vrednost. Izstopajoče število meritev pa je strokovna napaka. Mladicam je selekcionist namerno povečal
dnevni prirast in slabim mladicam dal prednost. Pri posamezni živali te napake ne moremo ugotoviti, se
pa ta namerna napaka ali zaokroževanje najde pri podatkih iz daljšega časovnega obdobja.

b) Na sliki 2.12 smo prikazali porazdelitev odstotka mlečne maščobe: na levi strani je pričakovana po-
razdelitev, na desni pa z napako. Čeprav izstopajoče vrednosti niso okrogle, je tak pojav vprašljiv.
V tem primeru se je izkazalo, da si je kontrolor vrednosti izmišljeval. V tem primeru smo torej
ugotovili, da so napačna “opazovanja” tista, ki jih je opravil omenjeni kontrolor. Podatke lahko
izločimo, a to pomeni, da rejci ne bodo prejeli izračunanih plemenskih vrednosti. Vedno pa ni
mogoče ugotoviti, katere meritve so napačne ali manj točne, da bi jih izločili iz obdelave. Takrat
bodo v analizi ostali in bo večja napaka pri izračunu.
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Slika 7.2: Porazdelitev za dnevno količino mleka pri črno-beli pasmi

c) Za dnevno količino mleka predpostavljamo normalno porazdelitev. Ko pa narišemo porazdelitev
surovih podatkov, ugotovimo, da ni simetrično porazdeljena (slika 7.2).

Na sliki 7.2 opazimo, da je desno asimetrična: iz porazdelitve je razvidno, da je dejansko več meritev z
manjšimi količinami kot z večjimi količinami. To je pravzaprav razumljivo. Največje dnevne količine
mleka se namolze pri vrhu laktacijske krivulje, to obdobje pa traja kratek čas (npr. en mesec). Manjše
dnevne količine pa so tako pred doseženim vrhom in po doseženem vrhu, torej vse preostali del laktacije
(npr. 9 mesecev ali celo več). Asimetričnost je torej posledica sistematskega vpliva, ki ga poimenujemo
stadij laktacije. Morda k asimetričnosti porazdelitve prispeva tudi zaporedna laktacija.Ko ga vključimo
v model, bodo ostanki normalno porazdeljeni. Prav tako kot stadij laktacije lahko na porazdelitev me-
ritev vpliva pasemska struktura, starost krav, obrok ipd. Zato je vedno, kadar opazimo, da porazdelitev
opazovan asimetrična, sploščena ali nepričakovane oblike, potrebno preveriti porazdelitev ostankov.

d) Vzemimo, da imamo dve pasmi, na sliki 7.3 imamo eno pasmo označeno z vijolično in drugi z modro
črto. Če pasmi narišemo skupaj (zelena črta), je porazdelitev desno asimetrična. Ko pa opazujemo
porazdelitev opazovanj znotraj pasme, pa imajo podatki normalno porazdelitev. Tako bo tudi, če v
model vključimo pasmo. V tem primeru imamo tudi primer heterogenih varianc.

e) Podobno je desno asimetrično porazdeljena tudi porazdelitev za debelino hrbtne slanine s kožo od leta
2000 dalje (slika 7.4). Pri prašičih se trudimo, da bi bila debelina hrbtne slanine čim tanjša, vendar
pa nam v končni fazi ostane vsaj debelina kože (3 mm), manj kot 0 mm slanine brez kože pa tudi
ne more biti. Tako je postavljena spodnja meja, medtem ko pa se prašiči lahko zredijo. V prvih
letih je bilo povprečje za debelino hrbtne slanine okrog 24 mm, opazovanja pa so bila porazdeljena
normalno.
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Slika 7.3: Shema za desno asimetrično porazdelitev surovih podatkov

Slika 7.4: Spreminjanje porazdelitve debeline hrbtne slanine pri preizkusu mladic po letih
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Slika 7.5: Porazdelitev debeline hrbtne slanine pri preizkusu mladic v zadnjih petih letih

f) Na sliki 7.5 smo prikazali porazdelitev debeline hrbtne slanine pri mladicah na koncu preizkusa. V
skupini mladic z modro črto je porazdelitev dokaj simetrična, a je nekoliko sploščena. Mladice
v tej skupini so ob zaključku preizkusa težje (slika 7.1) in zato je pričakovano, da imajo debe-
lejšo hrbtno slanino. Povprečje znaša približno 11 mm. Pri zeleni in rdeči skupini je slanina v
povprečju tanjša, povprečje je okrog 9 mm. Mladice v zeleni skupini so lažje, med njimi so tudi
mladice pasme pietren s tanjšo slanino. Pri rdeči skupini pa so mladice lažje. Ker se maščoba pri
prašičih sodobnih genotipov šele prične nalagati v večjem obsegu pri 80 kg in je velik del mladic
lažji od 100 kg, ne moremo pričakovati veliko slanine. Debelina hrbtne slanine je tanjša tudi pri
skromnejšemu krmljenju, slabših pogojih v reji itd. Hkrati pa jo je težje izmeriti, ko je tanka.

V obrazložitvah posameznih porazdelitev vedno iščemo razlage - vzroke. Nikakor ni dobro, da iščemo
možne vzroke in jih ne potrdimo. Vse trditve morajo biti potrjene. Tako je potrebno slediti in sodelovati
pri izvedbah poskusov, pri kontroli prireje pa moramo ne samo spremljati pogoje, moramo jih meriti ali
ocenjevati in jih dosledno shranjevati v računalniški obliki. Ljudje se v službah menjajo, pozabljajo, ne
vedo natančno ...

Porazdelitvena funkcija

Pri obdelavi so torej normalno porazdeljene meritve izbranih lastnosti bolj zaželene. Pri teh podatkih
lahko pač uporabimo enostavne metode, kot so ANOVA, metoda najmanjših kvadratov, metoda tehtanih
najmanjših kvadratov in metoda splošnih najmanjših kvadratov. Opišemo jih lahko s pričakovanimi
vrednostmi ter merami razpršenosti (parametri disperzije).

Pri drugih porazdelitvah pred povprečjem izberemo parametre, ki to porazdelitev najbolje opišejo. V
živinoreji se boste dostikrat srečali tudi z lastnostmi, ki imajo specifično porazdelitev, biološko uteme-
ljeno, a jih ne moremo opisati z znanimi porazdelitvami. Številne lastnosti obnašanja nimajo normalne
porazdelitve. Vzemimo za primer samo dnevni ritem posameznih dogodkov pri živalih. Pri teh porazde-
litvah pogosto odpadejo običajne statistike, povprečje in razpršenost prav nič ne povesta o podatkih, pač
pa enostavno primerjamo porazdelitve.

Pri izboru metode upoštevamo porazdelitev opazovanj, ki je pojasnjena s porazdelitvami parametrov
naključnih vplivov v modelu in porazdelitvijo ostanka. Pri sistematskih modelih, ki pogosto zadostujejo
pri obdelavi poskusov, je porazdelitev opazovanj odvisna samo od porazdelitve ostanka. V enačbi 7.2
smo zapisali, da imajo podatki normalno porazdelitev, ki jo opisujejo lokacijski parametri iz modela
(E

(
yi jk...

)
) in en parameter disperzije (σ2

e iz enačbe 7.3). Ker imamo samo en parameter disperzije,
vemo, da so meritve identično in neodvisno porazdeljene.

yi jk... ∼ IIDN
(
E
(
yi jk...

)
, var

(
yi jk...

))
[7.2]

160



Osnove biometrije

Slika 7.6: Čas pojava estrusa ali interim obdobje pri odstavljenih svinjah

var(yi jk...) = var(ei jk...) = σ
2
e [7.3]

Ko se izkaže, da lastnost nima znane porazdelitve, najprej poskusimo z različnimi transformacijami. Na
transformiranih opazovanjih in ostankih preizkus ponovimo. Kot drugo možnost predpostavimo znano
porazdelitev, kadar so odstopanja od prave porazdelitve zanemarljiva. Pri tem statističnih parametrov za
odločitev pravzaprav nimamo in so potrebne predvsem izkušnje in zadostno število opazovanj. Zane-
marjanje porazdelitve je pogosto posledica nepoznavanja drugih metod, rezultati takih analiz pa so lahko
zavajajoči.

S porazdelitvami, ki se ne dajo transformirati ali aproksimirati, se boste srečali že med študijem in pri
diplomskih nalogah. Nimamo prostora, da bi imenovali vse primere in smo se omejili le na nekatere.
Vam so že poznani nekatere lastnosti obnašanja, dnevni ritmi in podobno. Pri rejah se boste spoznavali
z nekaterimi lastnostmi plodnosti, ki se ne obnašajo, kot bi v statistiki radi. Omenimo lahko lastnosti
povezane z vitalnostjo, preživitvijo ali izgubami mladičev, z dobami od poroda (odstavitve) do pripusta
in z življenjsko prirejo. Za začetek lahko lastnosti opišemo enostavno s porazdelitvijo in porazdelitve
primerjamo med seboj. Morda se lahko poslužimo mediane ali modusov, kombiniranih transformacij,
a je zelo težko dati splošno veljaven postopek obdelave podatkov. Pogum in razgovor z nekom, ki ima
bogate izkušnje pri obdelavi podatkov, bo gotovo primeren začetek.

g) Na sliki 7.6 smo prikazali porazdelitev interim obdobja, ki predstavlja pojav bukanja in pripustov
odstavljenih svinj. V urejeni reji, kjer svinjam stimulirajo bukanje z merjascem, se 5. dan buka
večina svinj (83,6 %), v nekoliko manj urejeni reji, kjer merjasca ne uporabljajo pri stimulaciji, se
peti dan buka le okoli 30 %. V nobeni od rej interim obdobje nima normalne porazdelitve, saj je
več interim obdobij daljših kot krajših od 5 dni, nekaj je celo zelo dolgih. Pri slabši reji imajo kar
okrog 5 % daljših od 35 dni.

Identična porazdelitev

V manjših poskusih velja poskusiti zagotoviti homogenost variance. To dosežemo tako, da imamo iste
instrumente, stalno in usklajeno ekipo. Tako je obdelava podatkov in interpretacija lažja, če lahko pred-
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Slika 7.7: Tri identične porazdelitve z različno srednjo vrednostjo in isto varianco

Slika 7.8: Tri porazdelitve z različnimi povprečji in različnimi variancami

postavimo, da so ostanki identično porazdeljeni. Tako imamo za eno lastnost lahko različne srednje
vrednosti, a s samo eno komponento variance σ2

e (slika 7.7).

Ko pa živali rastejo in jim spremljamo maso od rojstva, pa jih ne moramo tehtati z isto tehtnico: tista za
odrasla goveda, razlik med rojenimi teleti skoraj ne zazna. Tista, ki pa je primerna za tehtanje telet, pa bi
se potrla pod maso odraslega goveda. Enako velja tudi pri drugih vrstah. Ko pa uporabimo različne teh-
tnice, je točnost merjena različna. Ostanki ne bodo enaki. Varianca je heterogena. Od števila podatkov,
razporeditve podatkov po skupinah, od namena rezultatov bomo morda izbrali različne metode obdelave.
Primer heterogenih varianc prikazujemo na sliki 7.8, kjer za neko lastnost prikazujemo tri skupine, ki
majo različno srednjo vrednost in različne variance.

Neodvisna ali odvisna porazdelitev posameznih meritev

V praksi dostikrat privzamemo, da so nivoji znotraj posameznega vpliva neodvisni. Do sedaj smo ome-
njali le odvisnost med sorodniki pri aditivnem genetskem vplivu. Povezanost smo ugotavljali iz porekla
živali in jo vgradili v matriko sorodstva. To velja tako za direktne, maternalne in paternalne aditivne
genetske vplive. Povezanost imamo tudi pri neaditivnih genetskih vplivih: dominanci in epistazi, vendar
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Slika 7.9: Preizkus manjših skupin s tedenskim zamikom

pa se v okviru tega predmeta z njimi ne bomo ukvarjali.

PRIMER 63: Primerjalne skupine
a) Samo omenili bomo tudi podobnost med primerjalnimi skupinami. Prašiče preizkušamo na rast od

30 do 100 kg. Živali naseljujejo vsak teden in vsak teden zapuščajo preizkus (slika 7.9).

Primerjalno skupino sestavljajo živali, ki jih istočasno preizkušajo. Če smo natančni, to pomeni, da
sestavljajo primerjalno skupino živali, ki so v istem tednu končale preizkus. V preizkusu so 70 dni oz.
10 tednov. Prašičev v eni skupini je pogosto premalo, da bi dale zadovoljivo oceno vpliva okolja, ki ga
praviloma imenujemo kar sezona. Ker pa rast ni pod vplivom samo zadnjega tedna, v katerem prašiče
merimo, ampak celotnega obdobja, si lahko pomagamo s skupino, ki so končale preizkus en teden prej.
Prašiči so v preizkusu pod istimi pogoji kar 80 % časa, okolje pa se razlikuje prvih 7 dni od prve skupine
in zadnjih 7 dni od druge skupine. Pri vsaki novi skupini vključujemo tudi rezultate prejšnje skupine.
Temu smo včasih rekli tekoče povprečje. Če je število preizkušenih prašičev majhno, moramo morda
števila živali dodati še kakšen teden ...

Transformacije spremenljivk

S transformacijami lahko spremenimo porazdelitev spremenljivke tako, da je porazdeljena normalno ali
po drugem znanem porazdelitvenem zakonu. Porazdelitev je pomembna samo pri odvisnih spremenljiv-
kah. Pri neodvisnih spremenljivkah jo naredimo takrat, kadar z njeno transformacijo dosežemo enostav-
nejšo povezavo med odvisno in neodvisno spremenljivko, npr. iz eksponentne funkcije z logaritmiranjem
dobimo linearno povezavo. Logaritmiranje pa ni edina transformacija. Poslužujemo se lahko tudi raz-
ličnih korenov pri desno asimetričnih porazdelitvah ali potenciranja pri levo asimetričnih porazdelitvah.
Pri transformacijah moramo paziti, da lahko pri transformaciji vse vrednosti spremenimo. Če je zaloga
vrednosti pri spremenljivki večja ali enaka nič, transformacija z logaritmom ni mogoča, ker ne poznamo
vrednosti log(0). Aproksimacija z eno od zelo majhnih vrednosti lahko rezultat močno preoblikuje. Ni
vseeno ali se vrednosti 0 približamo z vrednostjo 10−2 ali 10−10. Pri log-transformaciji dobimo v prvem
primeru vrednost −2, v drugem pa −10.

Aproksimacije

Pri manjših odstopanjih od normalne porazdelitve lahko pravo porazdelitev pravzaprav zanemarimo in
kot približek vzamemo normalno porazdelitev. Kot primer lahko navedemo velikost gnezda pri prašičih,
ki je porazdeljena po Poissonovi porazdelitveni funkciji s povprečjem pri 10, minimumom 0 in maksi-
mumom okrog 20. Tukaj lahko privzamemo normalno porazdelitev. To pa ne velja za velikost gnezda pri
drobnici, kjer je porazdelitev tudi Poissonova, povprečje pa je praviloma med 1 in 2, v gnezdu je najmanj
0 živorojenih mladičev in praktično nikoli ne presega pa 5 mladičev.
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7.1.3 Število opazovanj

V statistiki poznamo tudi zakon velikih števil. V preprostem jeziku ta zakon pove, da ne glede na po-
razdelitev opazovanj se porazdelitev pričakovanih vrednosti približuje normalni porazdelitvi, če je le
število opazovanj dovolj veliko. Ta zakon pravzaprav dovoljuje nadomestitev prave porazdelitve z nor-
malno porazdelitvijo. Kaj je zadostno število, pa je povezano s porazdelitvijo in številom parametrov
v sistematskem delu modela. Bolj kot prava porazdelitev podatkov odstopa od normalne, več opazo-
vanj potrebujemo, da lahko predpostavimo kar normalno porazdelitev. Več parametrov vključujemo pri
pojasnjevanju opazovanj, več meritev naj bi tudi opravili.

Pri selekciji, kjer se podatki zbirajo več let, imamo praviloma veliko podatkov. Zato pogosto smemo
zanemariti pravo porazdelitev in podatke obdelamo z metodami, primernimi za normalno porazdelitev.
Dobro je, če na začetku, ko lastnost vključujemo v napovedovanje plemenskih vrednosti, in potem še
občasno, preverimo, če so rezultati ob napačnih predpostavkah sprejemljivi.

Pri izvajanju poskusov je število podatkov sorazmeroma majhno, zato je pomembno, da res preverimo
porazdelitev in izberemo metodo, ki je primerna.

7.1.4 Načelo skromnosti, praktičnost, izvedljivost in interpretacija

V statistiki velja načelo skromnosti tudi pri izbiri metode. Uporabili bomo najpreprostejšo metodo, ki
nam še vedno daje zadovoljivo oceno rezultatov poskusa. Če je to navadno povprečje, bomo izbrali pač
povprečje. Pri opisu metode

7.1.5 Funkcija tveganja in funkcija izgube

Iz funkcije tveganja (ang. risk function) ali kar tveganj in funkcija izgub ali izguba (ang. loss function)
izpeljemo kriterije za izbiro metode. V živinoreji bomo največkrat iskali metodo, kjer bo:

• vsota kvadratov za ostanek najmanjša,

• vsota tehtanih kvadratov za ostanek najmanjša,

• vsota splošnih kvadratov za ostanek najmanjša ali

• zanesljivost največja.

7.2 Enostavna analiza variance (ANOVA)

V poskusih, kjer je struktura podatkov uravnotežena in so ostanki pri meritvah identično in neodvisno
porazdeljeni, lahko uporabljamo enostavno metodo, imenovano ANOVA. Izračunamo in primerjamo
lahko povprečja po skupinah. Za preizkuse postavljenih hipotez pa uporabimo enostavne izračune vsot
kvadratov za posamezne vplive, kar bomo opisali v poglavju o preizkušanju hipotez. Analizo lahko
opravimo kar s kalkulatorjem, za statistično preveritev pa lahko izberemo preglednice ali pa analizo
vseeno raje opravimo z računalnikom in katerimkoli statističnim paketom.

Toda v živinoreji prepogosto kršimo in to metodo uporabimo na neuravnoteženih podatkih in bolj se-
stavljenih modelih. Prav nič ne izgubimo, kadar uravnotežene podatke obdelamo z metodo najmanjših
kvadratov. Kadar bi lahko uporabili metodo ANOVA, bomo pri metodi najmanjših kvadratov dobili
popolnoma enake zaključke. Če pa se rezultati razlikujejo, pa izbor metode najmanjših kvadratov pri-
mernejši.
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Tabela 7.1: Razporeditev števila opazovanj pri uravnoteženih poskusih
µ F1 F2 F3 F4 skupaj P

P1 15 15 15 15 60
P2 15 15 15 15 60
P3 15 15 15 15 60

Skupaj F 45 45 45 45 180

Tabela 7.2: Razporeditev števila opazovanj pri neuravnoteženih poskusih
µ F1 F2 F3 F4 skupaj P

P1 10 15 20 15 60
P2 20 10 15 15 60
P3 15 20 10 15 60

Skupaj F 45 45 45 45 180

PRIMER 64: Uravnoteženi in neuravnoteženi poskusi
Vzemimo, da želimo primerjati rezultate prireje pri treh pasmah, za poskus pa smo pridobili štiri rejce.
V vsaki reji bomo imeli 3 skupine, skupaj jih bo 12. Za obdelavo bi lahko uporabili osnovni model
(enačba 7.4) ali na začetku še bolje možni model (enačba 7.5).

yi jk = µ + Pi + M j + ei jk [7.4]

yi jk = µ + Pi + M j + PMi j + ei jk [7.5]

a) Uravnotežena razporeditev podatkov je takrat, ko je pri vsaki pasmi v vsaki reji isto število meritev
(pregl. 7.1). Tako imajo vsi rejci v poskusu enako število živali za vsako pasmo (po 15 živali), preizkusili
smo enako število živali na vsaki farmi (po 45 živali) in imeli v poskusu enako število preizkušenih živali
za vsako pasmo (po 60 živali)
b) Že manjša odstopanja razporeditev podatkov pravzaprav zahtevajo drugo metodo, po kompleksnosti bi
bila lahko metoda najmanjših kvadratov. V naslednjem primeru (pregl. 7.2) smo preizkusili enako število
živali v vsaki reji (po 45 živali) in imeli v poskusu enako število preizkušenih živali za vsako pasmo (po
60 živali). Število opazovanj po pasmah znotraj rejcev pa je različno. Ne glede na to, kateri model
bomo uporabili, so podatki neuravnoteženi. Če so med pasmami ali farmami (rejami) razlike, bi bili pri
metodi ANOVA rezultati odvisni tudi od razporeditve opazovanj. Pri metodi najmanjših kvadratov je ta
pomanjkljivost odpravljena, standardna napaka ocen neznanih parametrov pa bodo različne. To je tudi
pričakovano. Za ocene, kjer je na voljo več opazovanj, bodo standardne napake manjše in obratno. Če je
za izračun ocene parametrov manj podatkov, bodo standardne napake večje.
c) V zadnjem primeru imamo še nekoliko bolj neuravnoteženo razporeditev podatkov (pregl. 7.1).

Kar pogosto so lahko razporeditve še manj ugodne, tako je lahko v enem razredu (skupini) celo samo
eno opazovanje, v nekaterih razredih pa se nabere veliko več opazovanj.

Tabela 7.3: Razporeditev števila opazovanj pri neuravnoteženih poskusih
µ F1 F2 F3 F4 skupaj P

P1 10 15 20 10 55
P2 20 10 15 30 75
P3 15 20 10 10 55

Skupaj F 45 45 45 50 185
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7.3 Metoda najmanjših kvadratov

Pri metodi najmanjših kvadratov (ang. Ordinary Least Square, OLS) predpostavimo, da je odgovarja-
joči model sistematski, torej v modelu nimamo naključnih vplivov, ostanki pa so identično in neodvisno
porazdeljeni. Število meritev po posameznih skupinah se lahko razlikuje (npr. pregl. 7.2 in 7.3). Torej
je razporeditev podatkov med nivoji posameznega vpliva lahko neuravnotežena. Pri uporabi metode ni
nujno zahtevati normalno porazdelitev, dokler se zadovoljimo samo z rešitvami in ne preverjamo hipotez.
Kadarkoli pa želimo rezultate primerjati in interpretirati, pa morajo predpostavke držati. Porazdelitev
mora biti normalna, saj iz tega sledi, da bomo pri preizkušanju hipotez odločitve sprejemali na osnovi
F-vrednosti in F-porazdelitve. Ne smemo pa pozabiti, da se pri nenavadni porazdelitvi ocenjena vre-
dnost lahko pojavi celo izven intervala zalog vrednosti. Torej dobimo lahko vrednost, ki je nemogoča in
neuporabna za interpretacijo.

7.3.1 Ilustracija metode najmanjših kvadratov

Najprej postopek ilustrirajmo s primerom. Za ilustracijo vzemimo podatke o spremembah krmnih dni na
živorojenega pujska v Sloveniji po letih od 1980 do 1991 iz pregl. 7.4 in narišimo sliko 7.10! Krmni dnevi
predstavljajo lastno ceno živorojenega pujska v trdni “prašičerejski” valuti in so tako dober pokazatelj
uspešnega rejskega dela. Tako iz pregl. 7.4 kot iz slike 7.10 dobro vidimo, da so slovenski rejci izboljšali
(pocenili) prirejo prašičev. Dosežen rezultat v posameznem letu je na grafu označen z rdečo kroglico.

Tabela 7.4: Število krmnih dni na živorojenega pujska po letih
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

26,33 24,14 22,95 22,97 21,76 21,21 21,66 21,88 21,13 20,44 18,21 17,59

Slika 7.10: KD na živorojenega pujska po letih

Za obrazložitev uporabimo kar preprost model, ki vsebuje samo linearno regresijo z neodvisno spre-
menljivko xi jkot sistematski vpliv. Verjetno bi polinom tretje stopnje bil primernejši, a bi si samo otežili
izračune in prikaze. Lahko pa vajo s polinomom tretje stopnje naredite doma za vajo. V skalarni obliki bo
torej model imel preprosto obliko, kot nakazuje enačba 7.6, v enačbi 7.7 pa imamo opisano pričakovano
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vrednost in strukturo variance. Za metodo najmanjših kvadratov opišete tudi običajne predpostavke.

yi = µ + b(xi − c) + ei [7.6]

yi∼IID(µ + b(xi − c), σ2) [7.7]

Tako je iz enačbe 7.7 razvidno, da so meritve yi identično in neodvisno porazdeljene, na kar nas opo-
zori tako oznaka IID (ang. Identically and Independently Distributed) in kot varianca σ2. Pričakovano
vrednostjo sestavljata srednja vrednost (µ) in zmnožek regresijskega koeficienta (b) in neodvisne spre-
menljivke “leto” (xi), od katere odštejemo konstanto c. Ta konstanta predstavlja vrednost na x-osi, kjer
presečišče premice oz. krivulje z y-osjo. Če je konstanta c = 0, bodo rešitve za srednjo vrednost (µ)
veljale za leto 1900. To pa je tako daleč, da se je reja prašičev že zelo spremenilo in bi bila primerjava
kar nepredstavljiva. Če postavimo konstanto c = 80), bomo presečišče z y-osjo (tudi srednjo vrednost,
µ) dobili za prvo leto (1980). Regresijski koeficient (b, tudi naklon premice) je vedno enak, ne glede
na konstanto. Za konstanto c so primerne vse vrednosti od prvega do zadnjega leta opazovanja, pa tudi
povprečje za neodvisno spremenljivko.

Porazdelitev naključnih spremenljivk v modelu moramo nujno preveriti, ko preizkušamo značilnost po-
stavljenih hipotez. Za preveritev hipotez bi lahko preprosto rekli, da preverjamo verodostojnost dobljenih
rezultatov. Ta nadaljnji korak je praviloma pričakovan in povsem logičen, saj brez statističnega preiz-
kusa ne moremo rezultatov interpretirati. Analiza brez statističnega preizkusa bi bila torej brez pravega
učinka. Za presojo rezultatov je porazdelitev meritev pomembna. Dokazali pa smo že, da je porazdelitev
odvisna od naključnega dela modela - od naključnih spremenljivk. Kadar razmišljamo o varianci, pred-
postavimo, da je spremenljivka normalno porazdeljena ali pa je porazdeljena tako, da lahko pri obdelavi
predpostavimo normalno porazdelitev. Takšna predpostavka nam pride prav, ker lahko uporabimo me-
tode iz skupine najmanjših kvadratov. V živinorejskih poskusih tega ne smemo vedno narediti. Da bi ne
naredili napake, moramo vedno preveriti porazdelitev!

Prilagodimo točkam na sliki 7.10 najprej 9 premic iz pregl. 7.6. Tako dobimo sliko 7.11 s šopom premic.
Zanima nas, katera od njih podatke najbolje opiše ali pojasni. Z drugimi besedami: zanima nas, katera
premica se podatkom najbolje prilega.

Tabela 7.5: Nekaj izbranih enačb za opis zgornjih podatkov
Oznaka Nekatere izbrane enačbe Oznaka Nekatere izbrane enačbe

1 yi = 39, 033 − 0, 20084 xi + ei 6 yi = 81, 533 − 0, 70084 xi + ei

2 yi = 47, 533 − 0, 30084 xi + ei 7 yi = 90, 033 − 0, 80084 xi + ei

3 yi = 56, 033 − 0, 40084 xi + ei 8 yi = 98, 533 − 0, 90084 xi + ei

4 yi = 64, 533 − 0, 50084 xi + ei 9 yi = 107, 033 − 1, 00084 xi + ei

5 yi = 74, 146 − 0, 6135 xi + ei
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Slika 7.11: Število krmnih dni na živorojenega pujska in prileganje različnih premic

Odgovor je enostaven: najbolje se prilega srednja - modra premica. Izbrali smo jo zato, ker se točke
modri premici najbolje prilegajo. “Prilegajo” pomeni, da so od nje najmanj oddaljene. Kakšna od točk
lahko leži kar na najboljši premici, tu in tam pa imamo tudi precej oddaljene točke. Ker je več točk,
moramo tako najti neko statistiko (merilo), ki bo merila skupno oziroma povprečno oddaljenost. Odda-
ljenost točk (meritev) od premice (pričakovane vrednosti) pa predstavljajo ostanki. Ker pravih ostankov
ne poznamo, ocenimo pa jih lahko kot razliko med izmerjeno vrednostjo yi in pripadajočo pričakovano
vrednostjo E(yi), kot to prikazuje enačba 7.8.

êi = yi − E(yi) [7.8]

Pri razmišljanju nas dostikrat zapelje želja, da bi izbrali rešitev tako, da bi bila vsota ostankov enaka 0
(enačba 7.9) ali morda celo najmanjša (enačba 7.10). V zgornjem primeru (slika 7.11) je vsota ostankov
pri vseh premicah enaka 0. Pravzaprav ta kriterij izpolnjuje cel šop premic, ki gredo skozi presečišče
premic na sliki. Premic je celo neskončno mnogo. Torej je med njimi po tem kriteriju ni nobene najboljše
- po tem kriteriju ne bomo našli dobre rešitve.

∑

i

(yi − E (yi)) = 0 [7.9]

∑

i

(yi − E (yi)) = min. [7.10]

Pri drugem kriteriju (enačba 7.10), da bi bila vsota ostankov najmanjša, tudi ne bi bili uspešni. Najmanjše
niso vrednosti blizu 0, ampak zelo “velike” negativne vrednosti. Po tem kriteriju bi poiskati tisto premico
(slika 7.12), ki bi dala najbolj negativno vsoto. Premice prav gotovo ne bi imeli na sliki! Od točk -
opazovanj - bi bila odmaknjena neskončno daleč. Do nje bi potovali več svetlobnih let, če vam je tako
všeč. Rešitev, ki je neskončno daleč od opazovanj, pa bi o opazovanjih zelo malo povedala. Neskončno
oddaljena premica se podatkom ne bi prilegala. Potem to sploh ni rešitev!

Poiskali bi lahko še kak kriterij in morda bi bila obrazložitev, zakaj z njim nismo najbolj zadovoljni,
celo zahtevna. Poskusimo zato kar s kriterijem, na katerem je osnovana metoda najmanjših kvadratov.
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Slika 7.12: Vsota ostankov je minimalna

Uporabiti moramo odklone, da se bo premica najbolje prilegala. Ker je v nazivu metode beseda “kvadra-
tov”, moramo odklone kvadrirati. Tako dobimo za vsako meritev eno vrednost - kvadrirani odklon. Če
pa kvadrirane odklone seštejemo, pa imamo statistiko, ki pa nam da rešitev. Statistiko bomo imenovali
vsota kvadratov ali vsota kvadratnih odklonov. Poglejmo, če je razmišljanje dobro!

Za vsa leta in vse enačbe iz pregl. 7.5 imamo posamezne kvadratne odklone shranjene v pregl. 7.6 in
jih v zadnji vrsti še seštejemo. Tako smo dobili vsoto kvadratnih odklonov, za katere bomo uporabljali
kar oznako RS S , kar je povzeto po angleškem izrazu "Residual S um of S quares". Katera premica je
torej najboljša? Zaradi izbora metode prav gotova tista, pri kateri je vsota kvadratnih odklonov RS S naj-
manjša. To je v našem primeru enačba 5, ki tudi predstavlja rešitev sistema. To pravzaprav ni naključno:
pred tem postopkom smo na skrivaj opravili izračun.

RS S =
∑

i

(yi − E (yi))
2 [7.11]

Tabela 7.6: Kvadrati za ostanke pri različnih prirejenih premicah
En. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b -0,20 -0,30 -0,40 -0,50 -0,61 -0,70 -0,80 -0,90 -1,00

80 11,3178 8,2025 5,5885 3,47524 1,60124 0,74650 0,13264 0,01844 0,40424
81 1,8907 0,95070 0,33067 0,03064 0,09678 0,39057 1,0505 2,0305 3,3305
82 0,14890 0,00737 0,04585 0,26432 0,66279 1,2413 1,9997 2,9382 4,0567
83 0,36811 0,16542 0,04273 0,00004 0,03736 0,15467 0,35198 0,62929 0,98661
84 0,16196 0,25245 0,36293 0,49342 0,64391 0,81439 1,0049 1,2154 1,4459
85 0,56491 0,56491 0,56490 0,56490 0,56490 0,56490 0,56490 0,56490 0,56491
86 0,01015 0,00000 0,00985 0,03970 0,08954 0,15939 0,24925 0,35909 0,48893
87 0,10245 0,27048 0,51851 0,84655 1,2544 1,7426 2,3107 2,9587 3,6867
88 0,05248 0,00501 0,13758 0,45014 0,94269 1,6152 2,4678 3,5003 4,7129
89 0,51587 0,10128 0,00668 0,23210 0,77750 1,6429 2,8283 4,3337 6,1591
90 7,5482 5,0508 3,0534 1,5560 0,55801 0,06121 0,06381 0,56641 1,5690
91 10,0271 6,5872 3,8674 1,8675 0,58761 0,02774 0,18787 1,0680 2,6681

RS S 32,7087 22,1593 14,5299 9,8205 7,9987 9,1617 13,2124 20,1830 30,0736
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Vseeno pa narišemo še sliko 7.13: na abciso nanesimo proučevane regresijske koeficiente - neznanke, ki
jih iščemo, na ordinato pa vsote kvadratnih odklonov. Točke leže na paraboli, peta točka pa predstavlja
minimum te parabole, kjer je vsota kvadratnih odklonov najmanjša, Vsota kvadratov je vedno pozitivna
vrednost. Vsaka druga premica, razen optimalne, pa daje večjo vsoto kvadratnih odklonov. Tako smo
našli rešitev s poizkušanjem.

Slika 7.13: Spreminjanje vsote kvadratov v odvisnosti od regresijskega koeficienta

Pri odločitvi smo torej poiskali minimum za vsoto kvadratnih odklonov. Kljub temu, da je metoda
najmanjših kvadratov za nas še neznanka, pa smo pravkar spoznali, da bo še najbolj sprejemljiva. Sedaj
pa metodo najmanjših kvadratov še izpeljimo!

7.3.2 Izpeljava metode v skalarni obliki

V tem poglavju se želimo osredotočiti na izpeljavo metode najmanjših kvadratov (OLS - Ordinary Least
Square), ki je v živinoreji je pogosto uporabljena. Metodo bomo izbrali takrat, ko število opazovanj ni
uravnoteženo (balansirano) med posameznimi razredi. Istočasno pa mora biti izpolnjen še en osnovni
pogoj: ostanki morajo biti neodvisno in identično porazdeljeni. Pri zgornjem modelu, opisanem v enač-
bah 7.6 in 7.7, je slednji pogoj izpolnjen, kar dokazujeta oznaka IID pri opisu porazdelitve v enačbi 7.7.
Zgornji model bomo za izpeljavo metode najmanjših kvadratov razširili še za sistematski vpliv Ai z nivoji
(enačba 7.12). Novi model se ne nanaša več na zgornje podatke. Primeren pa bi bil za analizo sprememb
po letih za več farm. Takrat bi sicer vpliv z nivoji preimenovali, da bi nas oznaka spominjala na farmo.

yi j = µ + Ai + bxi j + ei j [7.12]

yi j∼IID(µ + Ai + bxi j, σ
2) [7.13]

Rešitve sistema poiščemo tako, da je vsota kvadratov za ostanek minimalna. Ker iščemo minimum
vsote kvadratov, bomo funkcijo 7.12 odvajali po vseh neznankah (parametrih) in vse prve delne odvode
izenačili z nič. Neznanke so lokacijski parametri µ, A1, A2, ... in ApA

in b. Enačbo 7.14 za RSS bomo
najprej malo preoblikovali, čeprav še vedno seštevamo kvadratne odklone pri vseh meritvah.

RS S =

p∑

i=1

ni∑

j=1

(
ei j

)2
[7.14]
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V enačbo 7.14 vstavimo izraz za ostanek oz. odklon in poenostavimo zapis pri vsoti (enačba 7.15).

RS S =
∑

i j

(
yi j − E

(
yi j

))2
[7.15]

Potrebujemo torej pričakovano vrednost, ki jo tudi v tem primeru predstavlja le sistematski del modela
(enačba 7.16).

E
(
yi j

)
= µ + Ai + bxi j [7.16]

Tako dobimo vsoto kvadratov za ostanek zapisano v naslednji obliki (enačba 7.17).

RS S =
∑

i j

(
yi j − µ − Ai − bxi j

)2
[7.17]

Od tu naprej sta dve možnosti. Po enem postopku lahko enačbo 7.17 razčlenimo. To lahko naredite sami
za vajo. Tu pa bomo izhajali kar iz te enačbe. Torej vrnimo se k naši nalogi. Iščemo torej minimum
funkcije za izračun RSS (7.18)!

∑

i j

(
yi j − µ − Ai − bxi j

)2
= min. [7.18]

Funkcija ima obliko parabole. V prvem koraku moramo poiskati vse parcialne odvode.

Odvajanje RSS po srednji vrednosti

Najprej odvajajmo po parametru µ (enačba 7.19).

∂
∑
i j

(
yi j − µ − Ai − bxi j

)2

∂µ
[7.19]

Pri odvajanju bomo uporabili pravilo odvajanja po delih (“per partes”, enačba 7.20).

∂ f (g (x))
∂x

=
∂ f (g)
∂g (x)

·
∂g (x)
∂x

[7.20]

Rezultat v enačbi 7.21 izenačimo z 0. Hkrati parametre nadomestijo ocene, rešitve, ki bodo izpolnjevale
pogoje zahtevane pri metodi najmanjših kvadratov. Parametre in njihove ocene ločimo tako, da ocene
nosijo strešico (enačba 7.22).

2×
∑

i j

(
yi j − µ − Ai − bxi j

)
× (−1) [7.21]

2×
∑

i j

(
yi j − µ̂ − Âi − b̂xi j

)
× (−1) = 0 | ÷ (−2) [7.22]

V enačbi 7.22 lahko desno in levo stran delimo z 2 ter dobimo enačbo 7.23.

∑

i j

(
−yi j + µ̂ + Âi + b̂xi j

)
= 0 [7.23]
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Sedaj pa poskusimo enačbo 7.23 še malo poenostaviti. Prav vseeno je, ali vsako meritev najprej očistimo
sistematskih vplivov in tako dobljene ostanke seštejemo, kakor kaže enačba 7.23. Lahko pa levo stran
enačbe 7.23 najprej razčlenimo. Tako lahko posebej seštejemo vsa opazovanja (

∑
i j

yi j), nato še ocene

srednje vrednosti za vsa opazovanja (
∑
i j

µ̂), ocene za nivoje (Âi) za posamezne sistematske kvalitativne

vplive (
∑
i j

Âi) in prispevke regresije (
∑
i j

b̂xi j) in na koncu opravimo končni izračun, kot je to nakazano v

enačbi 7.24.

−
∑

i j

yi j +
∑

i j

µ̂ +
∑

i j

Âi +
∑

i j

b̂xi j = 0 [7.24]

Člene z neznanimi parametri zadržimo na levi strani enačbe, člen brez njih pa prenesimo na desno stran.
Poleg tega pa opravimo še kratek premislek. Pri izračunu ostanka smo vsakemu opazovanju odšteli
srednjo vrednost, torej smo to naredili natanko n−krat. Torej lahko vsoto nadomestimo z zmnožkom
(enačba 7.25).

∑

i j

µ̂=n×µ̂ [7.25]

Podobno ravnamo tudi pri vplivih Ai. Nivojev za vpliv Ai je več in sicer smo predpostavili, da jih je pA,
kjer pA predstavlja število nivojev in s tem tudi neznanih parametrov pri vplivu A. Vsota za vpliv A torej
vključuje n1 opazovanj pri nivoju A1, n2 opazovanj pri nivoju A2, ... in npA

opazovanj pri nivoju ApA
.

Tretji člen iz enačbe 7.24 zapišemo v obliki 7.26.

∑

i j

Âi=n1×Â1 + n2×Â2 + ... + npA
×ÂpA

[7.26]

Tudi četrti člen iz enačbe 7.24 lahko preuredimo, kot kaže enačba 7.27, ker je vsaki člen pri vsoti po-
množen s parametrom b̂.

∑

i j

b̂xi j = b̂
∑

i j

xi j [7.27]

Sedaj smo si pogledali vsak člen posebej in lahko tako preurejene vstavimo v enačbo 7.24. Naredimo
samo še nekaj: člene s parametri obdržimo na levi strani enačbe, člen brez parametrov pa prenesimo na
desno stran. Tako dobimo enačbo 7.28.

n×µ̂ + n1×Â1 + n2×Â2 + ... + npA
×ÂpA

+ b̂
∑

i j

xi j =
∑

i j

yi j [7.28]

Dobili smo enačbo 7.28, s katero lahko izvrednotimo parameter µ. V enačbi pa so še drugi neznani
parametri, zato moramo poiskati še dodatne enačbe. Da bi problem rešili, potrebujemo za vsak neznan
parameter po eno enačbo. Na razpolago imamo še druge parcialne odvode.

Odvajanje RSS po parametrih pri sistematskih kvantitativnih vplivih

Poskusimo odvajati tudi po parametrih A1, A2, · · · , ApA
. Na prosojnicah smo najprej odvajali po prvih

nivojih vpliva A in ugotovili, da so rezultati podobni. Postopek je identičen za vse parametre vpliva A,
zato bomo izpeljali postopek za katerikoli parameter in ga označili z Ai′ . Na koncu pa bomo razvili
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enačbo za vsak parameter posebej, saj mora imeti po eno enačbo za vsak neznan parameter. Odvajati
moramo izraz v 7.29.

∂
∑

i j

(
yi j − µ − Ai − bxi j

)2

∂Ai′
= [7.29]

Dobimo dva možna rezultata. Kadar je parameter A, na katerega odvajamo, isti kot tisti iz tretjega člena
v števcu enačbe 7.29, velja, da sta indeksa i in i′ enaka. Tako moramo najti odvod iz enačbe 7.30.

∂ (−Ai)
∂Ai

= −1 [7.30]

V primeru, da sta indeksa i in i′ različna, pa moramo rešiti odvod v enačbi 7.31.

∂ (−Ai)
∂Ai′

= 0 [7.31]

Končno lahko napišemo odvod, ki smo ga zastavili v enačbi 7.29. Omenili smo dve možnosti, ki jih
lahko nakažemo, kot prikazuje zapis 7.32.

= 2×
∑

i j

(
yi j − µ − Ai − bxi j

)
+

{
(−1) ; k jer i = i′

(0) ; k jer i , i′
[7.32]

Druga možnost v enačbi 7.32 je 0, iz prve možnosti pa dobimo izraz 7.33.

= 2×
∑

i j

(
yi j − µ − Ai − bxi j

)
(−1); k jer i = i′ [7.33]

Delimo z 2 in izenačimo z 0. Parametre ob tem zamenjamo z njihovimi ocenami (enačba 7.34). Spodnji
izraz predstavlja več enačb, in sicer za i = 1, 2, ..., pA.

∑

i j

(
−yi j + µ̂ + Âi + b̂xi j

)
= 0; k jer i = i′ [7.34]

Najprej prikažimo enačbo, kjer je i = 1. Vstavimo vrednost 1 namesto indeksa i in tako dobimo
enačbo 7.35.

−
∑

1 j

y1 j +
∑

1 j

µ̂ +
∑

1 j

Â1 +
∑

1 j

b̂x1 j=0 [7.35]

Prvi člen, ki ne vsebuje parametrov, prenesimo na desno stran. Drugi člen predstavlja vsoto srednjih
vrednosti µ̂ za vse meritve opravljene pri nivoju A1. Meritev je natanko n1, srednje vrednosti imajo iste
vrednosti, zato lahko drugi člen zapišemo tudi v obliki iz enačbe 7.36.

∑

1 j

µ̂ = n1×µ̂ [7.36]

Tudi tretji člen lahko poenostavimo, kot prikazujemo v 7.37.

∑

1 j

Â1 = n1×Â1 [7.37]
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Zadnji člen preuredimo po zgledu iz enačbe 7.27. Po preureditvi dobimo enačbo 7.38.

n1×µ̂ + n1×Â1 + b̂
∑

1 j

x1 j =
∑

1 j

y1 j [7.38]

V enačbi ni členov z ostalimi parametri vpliva A, vendar jih lahko brez škode dodamo (enačba 7.39), če
jih pomnožimo s konstanto 0.

n1×µ̂ + n1×Â1 + 0×Â2 + · · · + 0×ÂpA
+ b̂

∑

1 j

x1 j =
∑

1 j

y1 j [7.39]

Postopek od enačbe 7.35 do enačbe 7.39 lahko ponovimo še za vse i od 2 do pA. Tako dobimo še
preostale enačbe za neznane parametre iz vpliva A. Prikazujemo enačbi za i = 2 (enačba 7.40) in i = pA

(enačba ??).

n2×µ̂ + 0×Â1 + n2×Â2 + · · · + 0×ÂpA
+ b̂

∑

2 j

x2 j =
∑

2 j

y2 j [7.40]

Odvajanje RSS po regresijskih koeficientih pri kvantitativnih sistematskih vplivih

Odvajati moramo še po enem parametru. To je regresijski koeficient b, kot smo zastavili v 7.41.

∂
∑

i j

(
yi j − µ − Ai − bxi j

)2

∂b
[7.41]

Pri odvodu moramo paziti, da odvajamo po parametru b in ne po neodvisni spremenljivki xi j. To nas
lahko hitro zavede, ker smo bili pri matematiki vajeni, da smo neznanko poimenovali z x. V našem
primeru pa so neznanke parametri v modelu. Da bi se tega prej navadili smo jih poimenovali tudi neznani
parametri. Torej je neznanka regresijski koeficient b, neodvisne spremenljivke xi j pa so bile izmerjene
in zato konstantne, ko smo poskus opravili. Tako so za oznako xi j skrite konstante. Odvod smo dobili v
enačbi 7.42.

2×
∑

i j

(
yi j − µ − Ai − bxi j

)
×
(
−xi j

)
[7.42]

Izenačimo dobljeni delni odvod z nič in spremenimo parametre v ocene parametrov (parameter s stre-
šico)! V enačbi 7.43 še nakažemo deljenje desne in leve strani s konstanto −2.

2×
∑

i j

(
yi j − µ̂ − Âi − b̂xi j

)
×
(
−xi j

)
= 0 | ÷ (−2) [7.43]

Člene z ocenami parametrov zadržimo na desni strani enačbe, na levo pa prestavimo člene brez njih.
Prestavljen člen je vsota produktov med opazovanji yi j in pripadajočimi neodvisnimi spremenljivkami
xi j (enačba 7.44).

∑

i j

µ̂xi j +
∑

i j

Âixi j + b̂
∑

i j

x2
i j =

∑

i j

yi jxi j [7.44]

Iz vsot izpostavimo parametre (enačba 7.45). Pri tem dobimo nekaj več členov: pri vplivu A smo izpo-
stavili parametre za posamezne nivoje.

µ̂
∑

i j

xi j + Â1

∑

1 j

x1 j + Â2

∑

2 j

x2 j + ... + ÂpA

∑

pA j

xpA j + b̂
∑

i j

x2
i j =

∑

i j

yi jxi j [7.45]
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Sestavimo dobljene enačbe

Tako, sedaj imamo vse prve delne odvode pripravljene v enačbah 7.28, 7.38, 7.39, 7.40 in 7.45. Enačbe
lahko uredimo v matrično obliko (enačba 7.46). Prvo matriko v enačbi 7.46 smo poimenovali matrika
koeficientov, ki vsebuje števila opazovanj ali vsote za neodvisne spremenljivke iz vsake enačbe. Matriko
koeficientov pomnožimo s stolpičnim vektorjem, v katerem so zbrane ocene parametrov.




n n1 n2 · · · npA

∑
i j

xi j

n1 n1 0 · · · 0
∑
1 j

x1 j

n2 0 n2 · · · 0
∑
2 j

x2 j

...
...

...
. . .

...
...

npA
0 0

... npA

∑
pA j

xpA j

∑
i j

xi j

∑
1 j

x1 j

∑
2 j

x2 j · · ·
∑
pA j

xpA j

∑
i j

x2
i j




×




µ̂

Â1

Â2
...

ÂpA

b̂




=




∑
i j yi j∑
1 j y1 j∑
2 j y2 j

...∑
pA

ypA j∑
i j

yi jxi j




[7.46]

Sistem enačb 7.46 smo tako zapisali v matrični obliki.

Ocene parametrov µ̂, Â1, Â2, ..., ÂpA
in b̂ zberemo v vrstični vektor z ocenami parametrov β̂

′
(enačba 7.48)

ali v stolpični vektor β̂ (enačba 7.48).

β̂
′
=

[
µ̂ Â1 Â2 · · · ÂpA

b̂

]
[7.47]

β̂ =




µ̂

Â1

Â2
...

ÂpA

b̂




[7.48]

Vse meritve nanizamo v stolpični vektor opazovanj y (enačba 7.49). V vektorju so vse meritve, ki smo
jih opravili, zato ima n elementov.

y =




y11

y12
...

y21

y22
...

y31

y32
...




[7.49]

Naredili bomo še matriko dogodkov X (enačba ).

Matrika X je matrika dogodkov za sistematske vplive in poskrbi, da potrebna opazovanja seštejemo.
Začnimo na desni strani enačbe (ang. Right Hand Side, RHS): vektor je zmnožek matrike dogodkov
in vektorja opazovanj. Torej ga lahko predstavimo z X′y. Na levi strani vektor ocen β̂ že poznamo.
Matrika na levi se imenuje tudi matrika koeficientov ali matrika varianc in kovarianc. Dobimo pa jo z
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množenjem transponirane matrike X′ z matriko dogodkov X. Povsem sprejemljiva je torej oznaka X′X.
Ker se z matrikami nismo ukvarjali jo bomo označili kar s črko C.

X′Xβ̂ = X′y [7.50]

Cβ̂ = X′y [7.51]

Sistem enačb pri metodi najmanjših kvadratov si bomo dobro zapomnili in ga znali tudi nastaviti.

7.3.3 Vaje

Vaja 1: Izpeljite metodo najmanjših kvadratov!

a)yi = µ + b11x1i + b12x2
1i + b13sin(x1i) + b21x2i + b22x2

2i + ei

b)yi jk = µ + Pi + S j + ei jk ; i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4

c)yi jk = µ + Pi + S j + PS i j + ei jk; i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4

d)yi jk = µ + Pi + S j + bixi jk + ei jk; i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4

e)yi jk = µ + Pi + S j + bx xi jk + bzzi jk + ei jk; i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4

f)yi jk = µ + Pi + S j + b11x1i + b12x2
1i + b21x2 j + b22x2

2 j + ei jk; i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4

7.3.4 Pristranost in nepristranost linearnih ocen

Poskusimo primerjati nepristransko in pristransko metodo (slika 7.14). Na sliki smo malo pretiravali, da
bi bila razlika bolj jasna. Če imamo kolikor toliko dobre podatke, bodo razlike bistveno manjše.

Želeli smo oceniti parameter β in dobili dve oceni z dvema metodama. Najboljšo linearno nepristransko
oceno (ang. Best Linear Unbiased Estimator s kratico BLUE) smo na sliki označili z β̂n, najboljše
linearne pristranske ocene pa z β̂p. Vedno tudi ne vztrajamo na linearnih ocenah, a se z drugimi še
ne bomo ukvarjali. Razliko med parametrom β in pričakovano vrednostjo ocen, imenujemo pristranost
(enačba 7.52).

Bias(β̂) = E
(
β̂
)
− β [7.52]

Pri nepristranskih ocenah je pričakovana vrednost parametra kar parameter sam, pristranost pa je zato
enaka 0 (enačba 7.53). Če bi naredili veliko podobnih poskusov, bi ocene ne bile enake, razporejale bi
se okrog parametra β, kot na sliki kaže modra krivulja. Dobili bi precej različne ocene, nekatere bi lahko
segale celo izven parametrskega prostora. Ocene izven parametrskega prostora nam nič ne koristijo.

Bias(β̂n) = E
(
β̂n

)
− β = β − β = 0 [7.53]

Pri pristranski oceni β̂p pričakovana vrednost ni parameter β, zato so ocene pristranske. Lahko so pre-
cenjene ali tudi podcenjene. Vendar pa obstajajo metode, ki ocenijo parameter β z oceno z manjšo
standardno napako ocene. Če pristranost ni velika, so lahko ocene β̂p celo uporabnejše od nepristranskih
ocen β̂n.
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Slika 7.14: Primerjava pristranske in nepristranske metode

Pristranske ocene (β̂p) bodo manj precenjene, (β̂n) nepristranske pa bolj zanesljivo ocenjene (manj raz-
pršene). Zeleno oziroma pikčasto območje pa predstavlja parametrski prostor ali zalogo vrednosti. Kar
je večje ali manjše od parametrskega prostora, so vrednosti, ki jih naš proučevani parameter pač ne mora
imeti v nobenem primeru.

Pa le omenimo primer iz živinoreje, da bi se ne razveselili prehitro. Prav verjetno bo kdo izmed vas
našel službo v selekcijski službi. Tam se na veliko ukvarjamo z ocenjevanjem komponent (ko)variance,
ki je osnovana na vsotah kvadratov. Vsote kvadratov so “kvadratne kombinacije opazovanj”, imenovali
jih bomo strokovno tudi kvadratne oblike. Problem rešimo z več metodami. Nekatere med njimi so celo
nepristranske, vendar pa je rezultat včasih prav nemogoč. Tako dobimo lahko negativne variance. Delež
posameznih komponent variance preseže vrednost 1, kar pomeni 100 %. To bi v praksi pomenilo, da
je ena komponenta variance večja kot vsota vseh. Če iz komponent varianc in kovarianc izračunamo
korelacije, so ocene izven parametrskega prostora - izven intervala možnih vrednosti. Tako so se bolje
obnesle metode, ki dajejo pristranske rezultate. Za te metode, ki jih običajno tudi izberemo, je značilno,
da so asimptotično nepristranske. Kadar imamo dovolj podatkov, so ocene torej tako malo pristranske,
da lahko to zanemarimo. Ne smemo pa na to pozabiti in komponent variance ocenjevati z nekaj 100 ali
še manj meritvami! tudi 10000 meritev ni prav veliko, raje jih imamo nekaj 100000. Nekaj pa je tudi
izjem, a o njih ne bomo razpravljali prezgodaj. Tako se kaj rado zgodi, da postanejo običajna praksa in
celo dokaz za “pravilnost” napačnih pristopov.

Meritve bodo, če bomo poskuse ponavljali, lahko različne. Tako kot vedno bodo natančnost izvedbe pre-
izkusa, natančnost meritev in število meritev odločali o zanesljivosti ocene. Pri vsakem od ponovljenem
poskusu pa obstaja enaka verjetnost, da bo rezultat večji ali manjši od parametra, zato ne govorimo o
tem, da so rezultati v posameznem poskusu pristranski. Ocene so porazdeljene okrog parametra. Ker
dejanskih vrednosti parametrov ne poznamo, tudi ne moremo oceniti za koliko odstopajo. To bi lahko
dobili le, če bi poskus mnogokrat ponovili. To pa bi ne bilo nič drugega kot en sam večji poskus. Ker pa
poskusi vedno stanejo, delamo malo večje poskuse šele, ko smo zbrali zadosti zanesljivih dokazov, da je
uspeh zagotovljen.

Pristranske ocene pa niso porazdeljene okrog parametra. Vrh porazdelitve pristranskih ocen na sliki 7.14
je pomaknjen v desno. Ocene, ki nam jih metoda ponuja, so lahko večje od parametra. V tem primeru
so ocene precenjene. Če se vrh porazdelitve pristranske ocene nahaja levo od parametra, bodo ocene
podcenjene.

Če znamo izračunati pričakovano vrednost pristranske ocene, bomo lahko ocenili tudi pristranost. Pri-
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stranost ne bo ocenjevala odstopanje našega rezultata, ampak odstopanja pričakovane vrednosti ocene od
parametra. Običajno je to funkcija parametra.

7.4 Metode preverjanja ocenljivosti

Metodo preverjanja ocenljivosti bomo ponazorili v matrični obliki.

Linearna kombinacija k′ je ocenljiva, če velja:

k′C−C = k′ [7.54]

Matrika

Linearne kombinacije iščemo pri interpretaciji rezultatov in testiranju hipotez. Obravnavamo lahko samo
tiste linearne kombinacije k′, ki so ocenljive. Tako smo že ugotavljali, da vpliv pasme ni ocenljiv,
ocenljive pa so razlike med pasmami - pa še to ne vedno! V primeru, da ni ocenljiva razlika med
pasmama, je gotovo slabo načrtovan poskus: struktura podatkov je slaba.

Le redko se lotimo testiranja posameznih hipotez. Radi imamo najprej namig, ali se z določeno skupino
sploh splača ukvarjati. Npr., zanima nas, ali se pasme značilno razlikujejo. Vse linearno neodvisne
kombinacije nanizamo v matriko K in preizkusimo ocenljivost.

K =




k′1
k′2
...

k′p


 [7.55]

Tako velja:

KC−C = K [7.56]

Hipoteze iz matrike Kso ocenljive.

HC−C = K [7.57]

Hipoteze iz matrike Hniso ocenljive, vsaj ena med njimi ni, medtem ko so hipoteze iz matrike K iz
enačbe 7.57 je ocenljiva.

Primer

C =




22 6 8 8
6 6
8 8
8 8


 [7.58]

Če črtamo prvo vrstico in prvi stolpec (enačba ), smo v preostanku matrike dobili diagonalno matriko s
tremi vrsticami in stolpci.

A =




0 0 0 0
0 6
0 8
0 8


 [7.59]
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0 0 0 0
0 1/6
0 1/8
0 1/8


 = A− = C− [7.60]

• Ali lahko napišete model za zgornji primer?

• Dobili smo eno od neskončno mnogo splošnih inverz:
... črtali prvo vrstico in prvi stolpec ...

C−C = [7.61]




22 6 8 8
6 6
8 8
8 8







0 0 0 0
0 1/6
0 1/8
0 1/8







0 0 0 0
1 1 0 0
1 0 1 0
1 0 0 1




[7.62]

• Pazimo na vrstni red matrik!

• Matrika služi kot filter za preverjanje hipotez

KC−C = [7.63]




0 0 0 0
1 1 0 0
1 0 1 0
1 0 0 1







0 1 −1 0
0 0.5 0 −0.5
0 0 2 −2







0 1 −1 0
0 0.5 0 −0.5
0 0 2 −2




[7.64]

• Pogoju ocenljivosti smo zadostili

• Lahko bi uporabili katerokoli drugo splošno inverzo

C =




22 6 8 0
6 6 0
8 8 0
0 0 0 0


 [7.65]

C− =




0 0 0 0
0 1/6
0 1/8
0 1/8


 [7.66]
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Poglavje 8

POSTAVITEV IN TESTIRANJE HIPOTEZ

Testiranje hipotez je osrednja naloga pri vsaki obdelavi podatkov. Od postavitve hipotez je odvisen načrt
preizkusa, torej moramo hipoteze postaviti še pred izpeljavo poskusa. Po izvedbi poskusa je včasih
potrebno stvari celo popraviti ali prilagoditi, saj se kaj rado zgodi, da pri poskusu poteka kakšna reč
drugače, kot smo predvideli.

Preizkus hipotez opravimo v treh korakih:

1. Preizkusimo, ali je model značilen.

2. Preizkusimo, kateri vplivi v modelu so značilni in kateri niso.

3. Preizkusimo, kateri nivoji pri značilnih vplivih se med seboj razlikujejo.

Nikoli ne preizkušamo razlik med nivojema dveh različnih vplivov, izogibamo se tudi kombiniranim
razlikam. Hipoteze naredimo čimbolj enostavne, da jih je tudi enostavno razložiti.

8.1 Postavitev hipoteze

Pri študiju se poslužite prosojnic, kjer imate obrazložene hipoteze v skalarni obliki. Z matrično obliko se
bomo seznanili samo toliko, da lahko povežete skalarni zapis hipotez z zapisom v programskem paketu
SAS.

8.1.1 Ničelna in alternativna hipoteza

Hipoteza ima dve komponenti: ničelno hipotezo H0 (8.1) in alternativno hipotezo H1 (8.2). Ničelna
hipoteza ima lahko dve obliki. Prva oblika pomeni, da se linearne kombinacije K (lokacijskih) parame-
trov β ne razlikujejo od vektorja 0, v drugem primeru pa pričakujemo pri rezultatu linearnih kombinacij
konstantno vrednost v vektorju m. Prvi primer je zelo običajen, saj najprej preverjamo ali so dobljeni
rezultati od 0 različne.

H0 : Kβ = 0 [8.1]

H0 : Kβ = m [8.2]

Alternativna hipoteza (H1 ali tudi Ha) lahko zavzema vse druge možnosti ali pa samo del. Zelo po-
membno je, da alternativno hipotezo nazorno nakažemo. Hipotezi v naslednjih vrsticah vključujeta vse
alternative ničelni hipotezi. Pri prvi hipotezi 8.3, ki je alternativa ničelni hipotezi 8.1, ovržemo ničelno
hipotezo, če da katerakoli linearna kombinacija iz matrike K rezultat različen od 0. Druga hipoteza v 8.4
je alternativa ničelni hipotezi v enačbi 8.2. Alternativno hipotezo sprejmemo, če je vrednost najmanj ene
linearne kombinacije iz matrike K različna od vrednosti v vektorju m. Ne moremo pa kombinirati niti
ničelno hipotezo v 8.1 z alternativno hipotezo v 8.4 niti ničelno hipotezo v 8.2 z alternativno hipotezo v
8.3.

H1 : Kβ , 0 [8.3]
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H1 : Kβ , m [8.4]

Če npr. ničelna hipoteza pokriva možnost, da med pasmami ni razlik, oziroma bolj dosledno, da so
razlike med pasmami enake nič, alternativna hipoteza predstavlja vse možnosti, ko med pasmami obsta-
jajo razlike. Že ob eni sami od nič različni razliki bo ničelna hipoteza zavržena in sprejeta alternativna
hipoteza. V primeru, da drži ničelna drži, nobena od razlik ni dokazano od nič različna. Vsako na-
daljnje razglabljanje in iskanje razlik je neprimerno. Le v primeru, da so razvidni kakšni trendi, lahko
predlagamo, da se poskus dopolni s potrebnimi meritvami ali pa ponovno zastavi s primernimi popravki
(velikost vzorca, način vzorčenja itd.), da bi dobili potrditev ali zavrnitev nakazanega trenda.

Alternativna hipoteza pa lahko vključuje samo del alternativnih možnosti. Najpogostejši obliki sta v
tem primeru hipotezi, ki vključujeta samo tiste možnosti, ko so ocene linearnih kombinacij večje od 0
(8.5), manjše od 0 (8.7), večje od konstant v vektorju m (8.6) ali manjše od konstant v vektorju m (8.8).
Alternativni hipotezi v 8.5 in 8.7 lahko kombiniramo z ničelno hipotezo 8.1, ostali dve (8.6 in 8.8) pa z
8.2. Drugih možnosti ni.

H1 : Kβ > 0 [8.5]

H1 : Kβ > m [8.6]

H1 : Kβ < 0 [8.7]

H1 : Kβ < m [8.8]

Za ponazoritev moramo poiskati nov primer, nesmiselno bi bilo primer razlagati na primeru pasem.
V selekcijkskem programu predvidevamo, da bo selekcijsko delo prineslo načrtovan genetski napredek.
Čez leta lahko genetski napredek preverimo. Ker je bilo vloženega dela in kapitala mnogo, se ne moremo
zadovoljiti z genetskim trendom, ki bi bil samo različen od nič. Negativni trendi, vrednosti manjše od
nič, so še slabše, kot če bi genetskega napredka sploh ne gi bilo (genetski trend enak nič). Torej nas
zanima le genetski napredek (trend) z ocenami, ki so večje od nič. Še bolj pogosto pa se odločamo v tem
primeru za hipotezo, ki v vektorju m hrani načrtovane, planirane genetske spremembe.

Vlogi hipotez pa sta v praksi nekoliko drugačni kot v statistični teoriji. V praksi praviloma želimo
dokazati, da obstajajo razlike, da obstajajo trendi ali povezave med spremenljivkami. Tako bi nam bilo
skoraj bolj razumljivo, da poskušamo postaviti to kot ničelno, izhodiščno hipotezo. V statistiki pa vedno
najprej ovržemo možnost, da razlik ni oziroma niso dovolj velike. Šele nato iščemo, kateri nivoji se
med seboj razlikujejo. Če smo dobili odgovor, da nivoji niso različni od nič, je vsako nadaljne iskanje
samo izguba časa. Nobena razlika ni značilna. Po domače bi rekli "ni dovolj pomembna" ali "ni dovolj
prepričljiva". Paziti moramo, ker nam lahko napačno izbrani testi razliko pokažejo, čeprav so nam z
njimi na krožniku postregli najboljši statistični paketi. Naloga statističnih paketov je, da uporabniku
olajšajo delo tako, da jim ni potrebno poznati vseh številnih formul. Tudi mi bomo lahko po izpitu
kakšno pozabili. Ne morejo pa pomagati pri izboru orodij, med njimi tudi pravilnih statističnih testov.
Tako kot moramo na kmetiji vedeti, s katerimi stroji bomo pomolzli krave in s čim bomo orali njivo,
moramo vedeti, katera so najprimernejša orodja za obdelavo podatkov, ki jih v živinoreji zbiramo. O
izboru metod za obdelavo podatkov smo raypravljali v predhodnem poglavju.

8.1.2 Postavitev linearnih kombinacij

Hipoteze lahko predstavimo oziroma oblikujemo v matrični obliki. Z matrično obliko lahko nazorno
ponazorimo posamezne hipoteze. Kot smo prikazali v skalarni obliki, so hipoteze pogosto enostavne.
Takšne je tudi laže razložiti. Če pa je struktura podatkov nekoliko bolj zapletena (manjkajoči podatki,
interakcije...), je lahko hipoteza tudi bolj sestavljena.
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Našo hipotezo predstavimo v matriki linearnih kombinacij parametrov K. Če je hipoteza ocenljiva,
potem bo produkt Kβ vedno enak, ne glede na to katero izmed neskončno velikega števila možnih rešitev
smo izbrali. Za matriko hipotez je pomembno, da ni v njej linearno odvisnih hipotez. Te dodatne hipoteze
ne prinesejo novih spoznanj, ampak samo prikažejo rezultate v drugi luči.

PRIMER:

Vzemimo npr. primer mladic iz preizkusa v proizvodnih razmerah. Proučujemo le vpliva pasme (Pi) in
farme

(
F j

)
s po tremi nivoji. Ocene parametrov za sistematske vplive so nanizane v vektorju β̂

′
(enačba

8.9). Pri tem ne smemo pozabiti na srednjo vrednost (µ).

β̂
′
=
[
µ̂ P̂1 P̂2 P̂3 F̂1 F̂2 F̂3

]
[8.9]

Zanimajo nas razlike med pasmami. Imamo tri možne razlike (prva-druga, prva-tretja in druga-tretja).
Prvi dve razliki smo vnesli v prvi dve vrstici matrike H. Lahko pa bi nas zanimala tudi dvakratna razlika
med drugo in tretjo pasmo, kar smo ponazorili v tretji vrstici. V matriki H je tretja vrstica dvakratna
razlika med drugo in prvo vrstico: je linearna kombinacija prvih dveh. To v praksi pomeni, da je tretja
razlika logični zaključek prvih dveh. V matriki, ki jo uporabljamo pri testiranju hipotez, uporabimo
katerokoli kombinacijo samo linearno neodvisnih vrstic iz matrike H. Matriko katerekoli teh kombinacij
bomo poimenovali K. Imeti mora polni rang v vrsticah, po stolpcih pa ni omejitve.

H =




0 1 −1 0 0 0 0
0 1 0 −1 0 0 0
0 0 2 −2 0 0 0


 [8.10]

Razlike med pasmami torej testiramo z naslednjimi hipotezami. Našli bi lahko še druge možnosti. Vre-
dnosti, ki so različne od nič, so pogosto 1 in -1, tako kot v spodnjih dveh. Tako zapišemo npr. razliko
med dvema nivjema znoraj vpliva.

K =

[
0 1 −1 0 0 0 0
0 1 0 −1 0 0 0

]
[8.11]

K =

[
0 1 −1 0 0 0 0
0 0 1 −1 0 0 0

]
[8.12]

Vajo bi lahko ponovili tudi za razlike med farmami. Z linearnimi kombinacijami iz 8.13 pa si ne moremo
veliko pomagati. Poskušajmo prebrati prvo vrstico. Zanima nas razlika med prvo pasmo in drugo farmo.
Takšna vrednost pa živinorejca bolj malo zanima. Kaj bi se iz razlike naučil? Ali bi kupil živali prve
pasme, ali pa morda farmo 2? Vsekakor takšne dileme ne obstajajo. Odločamo se med pasmami ali med
farmami. Konec koncev bi se lahko zgodilo, da bi želel kupiti farmo in živali. Še vedno pa bi farmo
izbiral med farmami in bi te primerjave ločno opravil. Pasme (živali) pa bi izbiral med pasmami.

K =

[
0 1 0 0 −1 0 0
0 0 0 −1 0 0 1

]
[8.13]

Če bi bili pogoji med farmami zelo različni, bi pred nakupom živali hotel preveriti, ali s pasmami dosega
različne proizvodne rezultate na posameznih farmah. V tem primeru pa bi želel preveriti tudi interakcije.

β̂
′
=
[
µ̂ P̂1 P̂2 P̂3 F̂1 F̂2 F̂3

]

β̂
′
=

[
µ̂ P̂1 P̂2 P̂3 F̂1 F̂2 F̂3 P̂F11 P̂F12 P̂F13 P̂F21 P̂F22 P̂F23 P̂F31 P̂F32 P̂F33

]
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Slika 8.1: Napoved ostanka

Če imamo težavo s postavitvijo hipoteze, si lahko pomagamo na naslednji način.

1) Sestavite linearno kombinacijo (vrstico), ki predstavlja pričakovano vrednost pri določeni pasmi!

E (yi) = 1µ + 1Pi + 1/3 (F1 + F2 + F3) [8.14]

Sestavimo linearni kombinaciji za pričakovano vrednost pri pasmah 1 in 2. Pri tem upoštevamo srednjo
vrednost, vpliv izbrane pasme in povprečen učinek farm. Ker so farme tri, vzamemo tretjino vsake farme.

k′1 =
[

1 1 0 0 1
3

1
3

1
3

]
[8.15]

k′2 =
[

1 0 1 0 1
3

1
3

1
3

]
[8.16]

2) Sestavite linearno kombinacijo (vrstico), ki predstavlja razliko pričakovanih vrednosti med izbranima
pasmama i in i’.

Poiščimo razliko pasme 1 (8.15) in pasme 2 (8.16). Iz dobljenega rezultata 8.17 vidimo, da je razlika
med pasmama očiščena drugih vplivov.

k′12 = k′1 − k′2 =
[

0 1 −1 0 0 0 0
]

[8.17]

8.2 Vsota kvadratov in stopinje prostosti

Metode najmanjših kvadratov, tehtanih najmanjših kvadratov in splošnih najmanjših kvadratov spreje-
majo svoje zaključke na osnovi

• vsote kvadratov, ki ga pojasnijo posamezni vplivi,

• vsote kvadratov za ostanek, ki praviloma služi za primerjavo, in

• stopinj prostosti, to je, številu parametrov, ki smo jih porabili za opis posameznega vpliva.

Pri biometriji moramo biti zelo natančni: ostanek (e) je razlika med resnično in ocenjeno vrednostjo. Ker
pa resnične vrednosti ne poznamo, na njeni osnovi ne moremo narediti nobenih zaključkov. Preostane
nam samo ena ali več meritev, s katerimi se poskušamo čimbolj približati dejanski vrednosti. Razlika
med izmerjeno in ocenjeno vrednostjo je tako nadomestek dejanskega ostanka, je torej samo napoved za
ostanek (ê). Brali boste lahko tudi o oceni ostanka, a ocena je povezana s sistematskimi vplivi, ostanek
pa je naključna spremenljivka.

Vsote kvadratov si bomo ogledali kasneje, s stopinjami prostosti pa smo se spoznali že v poglavju o
modelih.

184



Osnove biometrije

8.3 Preveritev modela

Primer . Za ilustracijo primera ponovno obudimo primer enajstih merjenih mladic. V prvem delu
bomo uporabili samo meritve za dnevni prirast (tabela 8.1). Poskusimo preveriti model! Zaradi lažjega
razumevanja pa začnimo pri najbolj enostavnem modelu: v prvi model smo dali samo srednjo vrednost
in ostanek. Ker bomo parametre ocenjevali po metodi najmanjših kvadratov, je kriterij za odločitve
vsota kvadratov za ostanek. Seveda pa moramo najprej oceniti neznane parametre. V našem preprostem
primeru je to samo srednja vrednost µ, ki znaša 550 g/dan.

yi = µ + ei [8.18]

Tabela 8.1: Izračun vsote kvadratov za ostanek pri modelu 8.18

Žival Pasma Mesec Dnevni prirast
(g/dan)

µ̂ êi = yi − E (yi) ê2
i j

1 SL JAN 540 550 -10 100
2 SL JAN 550 550 0 0
3 SL FEB 550 550 0 0
4 SL FEB 580 550 30 900
5 LW JAN 520 550 -30 900
6 LW FEB 500 550 -50 2500
7 LW FEB 490 550 -60 3600
8 NL JAN 560 550 10 100
9 NL JAN 550 550 0 0

10 NL FEB 600 550 50 2500
11 NL FEB 610 550 60 3600

Skupaj 14200

Razvrstimo rezultate v tabelo 8.2. Vsoto kvadriranih meritev smo tako razdelili na del, ki ga pojasni
srednja vrednost in ostanek. Vsoto kvadratov smo razdelili torej na dve neodvisni komponenti. Sre-
dnja vrednost je pojasnila skoraj vso variabilnost, za to pa smo porabili samo en parameter, eno stopinjo
prostosti. V ostanku pa je ostalo še 10 stopinj prostosti. Ko ugotavljamo pomen parametrov, upora-
bimo srednji kvadrat. Ta pove, koliko vsote kvadratov v povprečju pojasni ena stopinja prostosti. Za
primerjavo si praviloma izberemo srednji kvadrat za ostanek, le izjemona kaj drugega.

Tabela 8.2: Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.18
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost
Srednja vrednost 1 3327500.00 3327500.00 2343.3 <0.0001
Ostanek 10 14200.00 1420.00
Skupno 11 3341700.00

•
Sedaj lahko obogatimo primer še s formulami. Uporabili bomo oznake izpeljane iz angleških izrazov.

a) Skupna vsota kvadratov (Total Sum of Square, TS S ) je vsota kvadriranih opazovanj.

TS S =
∑

y2
i [8.19]

b) Korigirana skupna vsota kvadratov Iz skupne vsote kvadratov najprej odstranimo vsoto kvadra-
tov, ki jo pojasnjuje ocena srednje vrednosti µ.

CTS S =
∑

y2
i −

∑
µ̂2 [8.20]
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c) Vsota kvadratov za model (model sum of square, MS S ) je enaka vsoti kvadratov 8.21 za pričako-
vane vrednosti potem, ko smo odstranili vsoto kvadratov, ki jo pojasnjuje srednja vrednost. Z drugimi
besedami MS S 8.22 predstavlja razliko med korigirano vsoto kvadratov CTS S in vsoto kvadratov za
ostanek RS S .

MS S =
∑

(E(yi))
2 −

∑
µ̂2 [8.21]

MS S = CTS S − RS S [8.22]

Izjema je model, ki vsebuje samo srednjo vrednost in ostanek. Tam ne izvrednotimo korigirane skupne
vsote kvadratov, vsota kvadratov za model je kar vsota kvadratov, ki jo pojasnjuje srednja vrednost.

d) Vsota kvadratov za ostanek (residual sum of square, RS S ) je vsota kvadriranih ostankov8.23.

RS S =
∑

(yi − E(yi))
2 [8.23]

e) Srednji kvadrat 8.24 dobimo tako, da vsoto kvadratov delimo s stopinjami prostosti. Znak x v
enačbi zamenjamo s katerokoli vsoto kvadratov za model ali za posamezni vpliv.

MS x =
xS S

d. f .x
[8.24]

f) F−statistika je razmerje med dvema srednjima kvadratoma. V imenovalcu je tistai srednji kvadrat, s
katerim primerjamo ostale. Kar praviloma je to srednji kvadrat za ostanek. F-statistika ima porazdelitev
F, ko drži ničela hipoteza.

F =
MS x

MS e

[8.25]

g) P−vrednost je verjetnost, da vpliv (v našem primeru je to tudi celoten model ali pa smo srednja
vrednost) ni pomemben. Pravzaprav bi morali reči, da je to verjetnost, da drži ničelna hipoteza. Da
pa bi lažje razumeli, smo pač ubrali preprostejšo obliko. S testiranjem modela in posameznih vplivov
presojamo, koliko variabilnosti smo pojasnili. Primerjavo praviloma delamo z variabilnostjo ostanka.
Po domače bi lahko rekli, da del, ki ga pojasni posamezni vpliv, primerjamo z informacijami, ki so v
ostanku še ostale.

h) Analiza variance za model Izračunane vrednosti uredimo v tabelo t8.3, kjer razčlenimo vsote kva-
dratov na posamezne komponente in določimo stopinje prostost (d. f ). Pri preizkušanju modela v celoti
imamo samo tri komponente: srednjo vrednost, ostali del modela in ostanek. Nato izvrednotimo sre-
dnje kvadrate, F−vrednosti in iz tabel odčitamo P−vrednosti. Praviloma nas ne zanima vrstica, ki je
namenjena srednji vrednosti (prva vrstica v tabeli), test je usmerjen na model (druga vrstica v tabeli).

Tabela 8.3: Viri variabilnosti za dnevni prirast za model
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost

Srednja vrednost 1
∑
µ̂2

∑
µ̂2

1
MS µ
MS e

Model d. f . MS S MS M
MS M

MS e

Ostanek n − 1 − d. f . RS S MS e

Skupno n TS S

186



Osnove biometrije

Značilnost srednje vrednosti nas zanima, kadar obdelujemo razlike med pari. Tako bi poskus opravljali
lahko na enojajčnih dvojčkih, sestrah/bratih in polsestrah/polbratih. Imamo dve pokusni skupini. So-
rodnike uvrstimo v različni skupini in tako sestavimo pare. Skupini nista neodvisni: meritve povezuje
genetski del variabilnosti. Da bi se motnji izognili, ne obdelamo meritev samih, ampak razlike med
živalima v paru. Pri ničelni hipotezi je pričakovana vrednost (srednja vrednost) enaka nič.

Primer . Skupno vsoto kvadratov (TS S ) bomo sedaj razdelili na tri komponente in sicer na tisto:

• kar pojasni srednja vrednost (S S (µ̂)),

• kar pojasnijo ostali vplivi v modelu (MS S ) in

• kar je ostalo (RS S ).

Skupna vsota kvadratov 8.26 in vsota kvadratov 8.27, ki jo pojasni srednja vrednost µ, se nista spremenili
v primerjavi z modelom 8.18 (glej tabelo 8.2). Korigirana vsota kvadratov CTS S iz 8.28 je enaka kot
vsota kvadratov za ostanek v enostavnem modelu 8.18.

TS S = 5402 + 5502 + 5502 + 5802 + ... + 6002 + 6102 = 3341700.00 [8.26]

S S (µ̂) = 5502 + 5502 + 5502 + ... = 11 ∗ 5502 = 3327500.00 [8.27]

CTS S = TTS − S S (µ̂) = 3341700.−3327500. = 14200.00 [8.28]

Uredimo v tabelo za analizo variance 8.4. Iz tabele lahko vidimo samo, da je srednja vrednost zelo
različna od 0. Seveda to za dnevni prirast pri rastočih živalih tudi pričakujemo. Pri odraslih živalih,
zlasti samicah v času laktacije, pa lahko imamo tudi negativne dnevne priraste. Ker živalim primanjkuje
hranilnih snovi v zaužiti krmi za prirejo mleka, koristijo telesne rezerve. V takih primerih so lahko
rezultati tudi drugačni. Na splošno pa nas povprečja ne zanimajo, da bi zmanjšali numerične probleme,
ki jih računalnikom povzročajo velike številke, se statistični paketi srednje vrednosti znebijo in opravijo
analizo variance brez nje. Mi jo bomo v prikazih zaradi kompletnosti obdržali, rezultati pa zaradi tega
niso nič boljši in nič slabši. So enaki.

Tabela 8.4: Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.18
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost
Srednja vrednost 1 3327500.00 3327500.00 2343.31 <0.0001
Ostanek 10 14200.00 1420.00
Skupno 11 3341700.00

Pravzaprav v ostanku pri modelu 8.18 ni ostalo veliko stvari nepojasnjenih. Vseeno dodajmo modelu
8.18 vpliv pasme (Pi). Tako dobimo še vedno preprost model 8.29.

yi j = µ + Pi + ei j [8.29]

Vpliv pasme predstavlja edini res pravi vpliv v modelu8.29. Tako smo iz vsote kvadratov za ostanek iz
tabele 8.36 oziroma CTS S iz 8.28 pojasnili še dodatno variabilnost, ki je ocenjena v enačbi 8.30. Slednja
vsota predstavlja kvadrirane odklone srednjih vrednosti po pasmah od skupne srednje vrednosti za vsako
meritev. Ker vemo, da imamo pri pasmi 1 štiri meritve, pri pasmi 2 tri in pri pasmi 3 zopet štiri meritve,
smo izračun pač nekoliko poenostavili (enačba 8.30).

MS S = S S (P) = 4 ∗ (555 − 550)2 + 3 ∗ (503.33 − 550)2 + 4 ∗ (580 − 550)2 = 10233.33 [8.30]
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Za isto vsoto pa se je zmanjšala vsota kvadratov za ostanek 8.31.

RS S = ê2
i j = 3966.67 [8.31]

Izračun posameznih vsot kvadratov smo ponazorili tudi v tabeli 8.5.

Tabela 8.5: Izračun vsote kvadratov za ostanek pri modelu 8.29

Žival Pasma Mesec Dnevni prirast
(g/dan)

µ̂ + P̂i P̂2
i êi = yi − E (yi) ê2

i j

1 SL JAN 540 555.00 25.00 -15.00 225.00
2 SL JAN 550 555.00 25.00 -5.00 25.00
3 SL FEB 550 555.00 25.00 -5.00 25.00
4 SL FEB 580 555.00 25.00 25.00 625.00
5 LW JAN 520 503.33 2177.77 16.67 277.89
6 LW FEB 500 503.33 2177.77 -3.33 11.09
7 LW FEB 490 503.33 2177.77 -13.33 177.69
8 NL JAN 560 580.00 900.00 -20.00 400.00
9 NL JAN 550 580.00 900.00 -30.00 900.00
10 NL FEB 600 580.00 900.00 20.00 400.00
11 NL FEB 610 580.00 900.00 30.00 900.00

Sedaj uredimo vsote kvadratov še v tabelo za analizo variance (8.6) in izvrednotimo srednje kvadrate,
F−stratistiko in določimo P−vrednost. Srednja vrednost je tudi v tem modelu pojasnila največji del
variabilnosti, za kar smo porabili 1 stopinjo prostosti. V podatkih smo imeli 3 pasme, zato porabimo za
vpliv pasme 2 stopinji prostosti, za ostanek nam je ostalo samo 8 stopinj prostosti. Kljub temu razmerje
med srednjim kvadratom za vpliv pasme in srednjim kvadratom za ostanek pokaže, da je vpliv pasme
pomemben. Tudi P−vrednost, ki jo preberemo iz tabel oziroma izračunamo, potrjuje naše sklepanje.
Ker je vpliv pasme edini vpliv v modelu 8.29, veljajo isti zaključki tudi za celotni model. Kot smo že
omenili, vsoto kvadratov, ki jo povzroča srednja vrednost, obravnavamo posebej. Pravzaprav se z njo
praviloma niti ne ukvarjamo.

Tabela 8.6: Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.29
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost
Srednja vrednost 1 3327500.00 3327500.00 6710.97 <0.0001
Pasma 2 10233.33 5116.67 10.32 0.0061
Ostanek 8 3966.67 495.83
CTSS 10 14200.00
Skupno 11 3341700.00

Primer . Vzemimo še en enostaven model in vključimo vanj le vpliv meseca (Mi)8.32.

yi j = µ + Mi + ei j [8.32]

Vsoto kvadratov za model (enačba 8.33) izračunamo podobno kot v zgornjem primeru (enačba 8.30).
Pojasnjena vsota je precej manjša kot pri pasmi. Dobili smo jo tako, da smo kvadrirali odklone srednjih
vrednosti po pasmah od skupne srednje vrednosti za vsako meritev. Pričakovana vrednost za januar je
544, za februar pa 555. Ker vemo, da imamo v januarju pet meritev, v februarju pa šest, smo izračun pač
nekoliko poenostavili (enačba 8.33).

MS S = S S (M) = 5 ∗ (544 − 550)2 + 6 ∗ (555 − 550)2 = 330.00 [8.33]
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Izvrednotiti moramo še vsoto kvadratov za ostanek (8.34). Dobimo jo lahko tako, da izračunamo ostanke,
jih kvadriramo in kvadrate seštejemo.

RS S = ê2
i j = 13870 [8.34]

Lahko pa uberemo krajšo pot (enačba 8.35). Od korigirane skupne vsote kvadratov (CTS S ) smo odšteli
tisti del (MS S ), ki ga pojasni model.

RS S = CTS S − MS S = 14200 − 330 = 13870 [8.35]

Uredimo izračune v tabelo za analizo variance 8.7. Vpliv meseca je nepomemben. Vsota kvadratov in
srednji kvadrat sta majhna v primerjavi z ostankom. Ker je bil vpliv pasme pomemben, že sedaj vemo,
da so zaključki iz modela z mesecem neuporabni. Model smo uporabili le zato, da bomo kasneje lažje
razmišljali o dodajanju vplivov v modele in presojanju pomena dodatnih vplivov.

Tabela 8.7: Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.29
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost
Srednja vrednost 1 3327500.00 3327500.00 2159.16 <0.0001
Mesec 1 330.00 330.00 0.21 0.6545
Ostanek 9 13870.00 1541.11
CTSS 10 14200.00
Skupno 11 3341700.00

Primer . Dodajmo modelu z vplivom pasme (enačba 8.29) še vpliv meseca, kot prikazuje model 8.36.

yi jk = µ + Pi + M j + ei jk [8.36]

Skupna vsota kvadratov in vsota kvadratov za srednjo vrednost sta ostali nespremenjeni. Iz tega sledi, da
je nespremenjena tudi korigirana vsota kvadratov CTS S . Vsota kvadratov za ostanek 8.37 je zmanjšana,
kar je pričakovano: z novim vplivom pričakujemo, da bodo podatki bolje predstavljeni.

RS S = 2900.00 [8.37]

Vsota kvadratov za model 8.38 je tako povečana. Oba vpliva v modelu skupaj pojasnita pomemben
delež variabilnosti. Srednji kvadrat za model je zmanjšan, ker smo za pojasnitev porabili večje število
stopinj prostosti. Nekoliko se je zmanjšala tudi F−statistika, kar pa ni močno vplivalo na verjetnost P.
To seveda ne velja za vse modele. V našem primeru imamo majhno število opazovanj, dokaj izenačene
skupine, izbrali pa smo tudi meseca, ko so proizvodni rezultati bolj podobni. Dodatno je bilo pojasnjeno
le nekaj malega vsote kvadratov. Dobra informacija o tem, koliko model doprinese, je vsota kvadratov, ki
jo pojasni ena stopinja prostosti. V modelu 8.36 imamo tri stopinje prostosti, vsota kvadratov za model
je nekoliko povečana, srednji kvadrat, vsota kvadratov na stopinjo prostosti pa je zmanjšana. Model je
še vedno značilen, med dvema vplivoma v modelu je vsaj eden statistično značilen, pri vsaj enem bomo
ovrgli ničelno in sprejeli altrnativno hipotezo. Naša naloga je, da sedaj ugotovimo, kateri vpiv je to.
Lahko pa bi bila tudi oba.

MS S = CTS S − RS S = 14200.00 − 2900.00 = 11300.00 [8.38]
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Tabela 8.8: Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.36
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost
Srednja vrednost 1 3327500.00 3327500.00 8031.90 <0.0001
Model 3 11300.00 3766.67 9.09 0.0082
Ostanek 7 2900.00 414.29
Skupno 11 3341700.00

8.4 Preveritev vplivov

Nadaljujmo kar z istim primerom. Novi model (8.36) je skupno pojasnil večjo vsoto kvadratov, na
porabljeno stopinjo prostosti smo pojasnili nekoliko manj kot pri prejšnjem modelu (8.29), a je kljub
temu zadostovalo, da je model značilen. Nadalje nas zanima, koliko k modelu doprineseta posamezna
vpliva.

8.4.1 Vsota kvadratov tipa I

Vsota kvadratov tipa I je izračunana iz razlike med polnim modelom in poenostavljenim modelom, kjer
smo predpostavili, da je opazovani vpliv nepomemben in smo ga zato izpustili. V tem primeru smo vsoto
kvadratov razdelili tako, da je vsota vseh posameznih vsot kvadratov natanko skupna vsota kvadratov.
Imenujemo jih tudi sekvenčne vsote kvadratov.

Nastavimo tabelo za analizo variance pri modelu 8.36. Vsoto kvadratov za model (enačba 8.38) moramo
razdeliti na vsoto, ki jo pojasni pasma, in vsoto, ki jo pojasni mesec. Vsoto kvadratov za pasmo smo
že izračunali v enačbi 8.30. Razlika (8.41) med vsotama kvadratov za modela 8.36 in 8.29 je vsota
kvadratov, ki jo pri tipu I pripišemo vplivu mesec. Mesec je v tem primeru vključen za pasmo.

S S (M) = 11300.00 − 10233.33 = 1066.67 [8.39]

Uredimo rezultate v tabelo za analizo variance 8.9. Razvidno je, da so med pasmami razlike, med meseci
pa ne. Toda pa bodite pozorni! Verjetnost (P-vrednost) se je za mesec precej zmanjšala v primerjavi, ko
v modelu ni bilo pasme (tabela 8.7). Tako je vpliv meseca skoraj postal značilen, kar pri pitanju prašičev
običajno pričakujemo. Neznačilen je morda zato, ker imamo malo opazovanj ali pa se meseca januar in
februar nista bistveno razlikovala v temperaturi ali drugih klimatskih dejavnikih. Praviloma sta to tipična
zimska meseca.

Tabela 8.9: Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.36 tip - I
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost
Srednja vrednost 1 3327500.00 3327500.00 8031.90 <0.0001
Pasma 2 10233.33 5116.67 12.35 0.0051
Mesec 1 1066.67 1066.67 2.57 0.1526
Ostanek 7 2900.00 414.29
Skupno 11 3341700.00

Sedaj pa uporabimo isti model, le vrstni red vplivov v modelu zamenjajmo.

yi jk = µ + Mi + P j + ei jk [8.40]

Vsoto kvadratov za ostanek se ne spremeni. Ker je mesec prvi vpliv, zanj velja vsota kvadratov, izraču-
nana v enačbi 8.33.

S S (P) = 11300.00 − 330.00 = 10970.00 [8.41]
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Uredimo rezultate še v tabelo za analizo variance 8.10. Vsoto kvadratov za model smo razdelili v prvem
(tabela 8.9) in drugem (tabela 8.10) primeru različno. Zaključki sicer slučajno niso različni, vendar pa
se lahko zgodi celo to. Ko smo vpliv dodali kot drugi vpliv, je pojasnil več variance kot takrat, ko smo
ga napisali na prvo mesto. Primer pa nam vseeno jasno pokaže, da je pri tem načinu izbora vsot lahko
dobimo različne zaključke. Če se držimo nenapisanega pravila, da navajamo vplive v modelih glede
na značilnost (oziroma glede na srednje kvadrate), in predvsem pravilno interpretiramo, pa se neljubim
zapletom lahko izognemo. Kljub vsemu bi se radi izognili različnim rezultatom, zato bomo poiskali
boljšo rešitev. Vrstni red v modelu pač ne sme vplivati na zaključke.

Tabela 8.10: Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.40 tip - I
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost
Srednja vrednost 1 3327500.00 3327500.00 8031.90 <0.0001
Mesec 1 330.00 330.00 0.80 0.4018
Pasma 2 10970.00 5485.00 13.24 0.0042
Ostanek 7 2900.00 414.29
CTSS 10 14200.00
Skupno 11 3341700.00

Vsota kvadratov tipa I je izračunana vsakokrat avtomatsko. Izračunana vsota kvadratov je odvisna od
vrstnega reda vplivov v modelu. Zanje tudi velja, da vsota predstavlja vsoto kvadratov za model brez
vsote kvadratov, ki jo pojasni srednja vrednost. V primeru neuravnoteženih podatkov vsot kvadratov tipa
I ne smemo uporabljati, ker so odvisne od strukture podatkov.

Preizkusi tipa I so primerni za:

• uravnotežene ANOVA modele, če zagotovimo pravilni vrstni red vplivov (npr. interakcije za glav-
nimi vplivi ...)

• popolnoma hierarhične modele, če zagotovimo pravilni vrstni red vplivov (npr. vgnezdeni za
nadrejenimi ...)

• regresijske modele s polinomi, če zagotovimo pravilni vrstni red vplivov (npr. višje stopnje sledijo
nižjim ...).

Zmanjšanje vsote kvadratov za ostanek

Predno nadaljujemo se bomo dogovorili še za poseben zapis, s katerim bomo opisali zmanjšanje (reduk-
cija) vsote kvadratov za ostanek.

R(P) - zmanjšanje vsote kvadratov zaradi vpliva P

R(P|µ)- zmanjšanje vsote kvadratov za ostanek, ko modelu s srednjo vrednostjo dodamo še vpliv P

R(P|µ,M)- zmanjšanje vsote kvadratov za ostanek, ko modelu s srednjo vrednostjo in vplivom M dodamo
še vpliv P

Pri modelu s tremi vplivi A, B in C razdelimo vsoto kvadratov na načina prikazana v tabeli 8.11. Vsote
kvadratov pri tipu I dobimo tako, da sekvenčno dodajamo vplive. Vrstni red dodajanja vplivov je po-
memben. Pri tipu II pa izvrednotimo, koliko pridobimo, če ostalim vplivom v modelu dodamo še vpliv,
za katerega računamo vsoto kvadratov.

8.4.2 Vsota kvadratov tipa II

Vsota kvadratov pri tipu II ni odvisna od vrstnega reda vplivov v modelu. Hipoteze naj bi bile pravilne za
večino setov podatkov, primerov, če lahko zagotovimo, da ni v modelu interakcij ali vgnezdenih vplivov.
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Tabela 8.11: Zmanjšanje vsote kvadratov v modelu s tremi vplivi
Vpliv Tip I Tip II Tip III Tip IV

A R(A) R(A | B, C)
B R(B | A) R(B | A, C)
C R(C | A, B) R(C | A, B)

Tabela 8.12: Zmanjšanje vsote kvadratov v modelu z dvema vplivoma in interakcijo
Vpliv Tip I Tip II Tip III Tip IV

A R(A) R(A | B)
B R(B | A) R(B | A)

A ∗ B R(A ∗ B | A, B) R(A ∗ B | A, B)

Vsota kvadratov za interakcijo in dodatni vpliv je pravilna, nepravilna je vsota kvadratov za vpliva, med
katerima nastopa interakcija. Če je interakcija neznačilna, bo test za glavni vpliv tudi sprejemljiv.

Pričakovano se je spremenila razporeditev vsote kvadratov med vplivoma pasma in mesec ter ostankom.
Novi vpliv mesec je pojasnil dobro četrtino ostanka iz enostavnejšega modela 8.29. Nekoliko večja je
bila tudi vsota kvadratov za pasmo. Ta prerazporeditev je posledica nekoliko spremenjenih rešitev za
vpliv pasme, ko vključimo dodatno še vpliv meseca.

S S (P) = 10970.00 [8.42]

S S (M) = 1066.67 [8.43]

Vsota kvadratov za model naj bi bila tudi vsota kvadratov vseh vplivov v modelu. V našem primeru
imamo vpliv pasme in vpliv meseca. Če vsoti seštejemo 8.44, pa dobimo večjo vsoto kvadratov kot pri
8.38. Vsote kvadratov niso neodvisne. Tako smo razliko 12036.67 − 11300.00, kar znese 736.67, šteli
dvakrat: enkrat pri pasmi in enkrat pri mesecu. Oba vpliva smo obravnavali s pretvezo, da drugega ni v
modelu. Tako smo prišli do nelogičnega rezultata, da skupek vplivov pojasni več variabilnosti kot model.
Na ta način pojasnjujemo neko dodatno variabilnost, ki je sploh ni.

MS S = S S (P)+S S (M)=10970.00+1066.67=12036.67 [8.44]

Vsota kvadratov za model, ko smo odstranili vsoto kvadratov za srednjo vrednost, pri tipu I znaša
11300.00. Pri tipu II je vsota kvadratov za model večja in sicer znaša 12036.67.

Vsekakor razliko 736.67 ne smemo kar izbrisati, potem bi bil seštevek premajhen. Ena od možnosti je
prikazana v tabeli 8.13, da razliko 736.67 upoštevamo pri vplivu pasme, pri vplivu meseca pa ne. Vpliv
pasme je značilen, pomemben, kar smo dokazali že s preprostejšim modelom 8.29, v modelu 8.36 z
dodatnim vplivom se je vpliv pasme še bolj potrdil. To sicer ne smemo posplošiti na vse primere. Vsota
kvadratov za vpliv meseca je v tem primeru sorazmeroma majhna (330.00). Ko imamo v modelu že
pasmo, z mesecem ne pridobimo veliko.

yi jk = µ + Pi + M j + PMi j + ei jk [8.45]

Pri modelu z interakcijami za glavna vpliva P in M ne moremo poiskati vsote kvadratov, ki bi model
očistila tudi interakcije PM. Interakcijo lahko vključimo šele, ko sta v modelu oba glavna vpliva. Kadar
je interakcija značilna, preizkus glavnih vplivov s pomočjo vsote kvadratov tipa II ni primeren.

Tip II vsote kvadratov so primerne:
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Tabela 8.13: Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.36 tip - II
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost
Srednja vrednost 1 3327500.00 3327500.00 8031.81 <0.0001
Pasma 2 10970.00 5485.00 13.24 0.0042
Mesec 1 1066.67 330.00 0.797 0.1526
Ostanek 7 2900.00 414.29
CTSS 10 14200.00
Skupno 11 3341700.00

Tabela 8.14: Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.45 tip - II
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost
Srednja vrednost 1 3327500.00
Mesec 1 1066.67 1066.67 8.21 0.0352
Pasma 2 10970.00 5485.00 42.19 0.0007
Mesec*pasma 2 2250.00 1125.00 8.65 0.0238
Ostanek 5 650.00 130.00
CTSS 10 14200.00
Skupno 11 3341700.00

• za uravnotežene primere (drugače odvisni od strukture podatkov)

• za modele samo z glavnimi vplivi

• za čiste regresijske modele

• za vpliv, ki ni vključen v drugi vpliv

• uporaben tudi za popolnoma hierarhične modele

8.4.3 Vsota kvadratov tipa III in IV

Vsote kvadratov za ta dva tipa so vse izračunane z medodo splošnih linearnih hipotez. Uporabnik mora
poznati ocenljive funkcije ali pa si jih izpisati, da prepozna hipoteze, ki so bile preverjene. Potreboval jih
bo pri interpretaciji rezultatov.

Vsota kvadratov tipa III 8.14 za posamezni vpliv je neodvisna od vrstnega reda. Predstavlja vsoto, ki
je dodatno pojasnjena, če je vpliv v modelu, oziroma je izpuščen. Pri tem smo popustli pri dejstvu, da
se vsote kvadratov seštejejo do skupne vsote kvadratov. Izračun vsote kvadratov temelji na hipotezi,
ki jo želimo preveriti. O hipotezah in ocenljivosti se bomo pogovarjali kasneje. Ker izračun vsot kva-
dratov za posamezne vplive ni enostaven, bomo verjeli statističnim paketom. Iste preizkuse živinorejci
poznajo iz “Harvey-evega programa”. Tip III lahko praktično vedno uporabljamo. Vsote tipa I ali II pa
uporabljamo v živinoreji samo takrat, ko so vrednosti v tabelah enake kot pri tipu III ter pri popolnem hi-
erarhičnem modelu. Učimo se jih bolj zaradi razumevanja. Včasih moramo poznati enostavnejši primer,
da razumemo malo bolj zapletene.

Pomembna predpostavka pri tipu III je, da so vse celice − vsi podrazredi− zasedeni. Polna celica ima
najmanj eno opazovanje. Praviloma to ni zadostno za dober poskus, a to je že druga zgodba. Če vemo,
da je ena celica slabo zasedena, pa tistih nekaj podatkov pustimo v obelavi, ker bo izpeljava hipotez in
s tem interpretacija lažja. Vedeti pa moramo, da bodo vse primerjave s slabo zasedeno celico oziroma
skupino nezanesljive. Če so pri interakciji manjkajoče celice, izberemo vsote kvadratov tipa IV, ker so
lahko boljše. Še vedno velja, da poskus ni bil najbolj posrečeno zasnovan. Zgodi pa se lahko, da smo
šele na koncu poskusa ugotovili, da je interakcija pomembna. Takrat pa celic ne moremo več popolniti
in iz poskusa poskušamo izvleči, kar se da.
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Pri modelu z vplivom meseca in pasme 8.36 je delitev vsote kvadratov pri tipu III (tabela 8.15) enaka
kot pri tipu II (tabela 8.13). Vpliv meseca ni značilen. Če dodamo vpliv pasme, dodatni vpliv pojasni
vsoto kvadratov v znesku 10970.00 in za to porabi dve stopinji prostosti. Dodani del variabilnosti tudi v
tem primeru pojasni pomemben delež variabilnosti. Vpliv pasme je značilen. Za preizkus vplivov lahko
uporabimo vsoto kvadratov po tipu II ali III.

Tabela 8.15: Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.36 tip - III
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost
Srednja vrednost 1 3327500.00
Mesec 1 1066.67 1066.67 2.57 0.1526
Pasma 2 10970.00 5485.00 13.24 0.0042
Ostanek 7 2900.00 414.29
CTSS 10 14200.00
Skupno 11 3341700.00

Pri modelu z vključeno interakcijo (8.45) se vsote kvadratov med tipoma II (8.14) in III (8.16) razlikujeta.
Pri interakciji je vsota kvadratov enaka, pri glavnih vplivih pa je pri tipu II precenjena. Pri podobnih
modelih uporabljamo pri preizkušanju vplivov vsote kvadratov, izračunane po tipu III.

Tabela 8.16: Viri variabilnosti za dnevni prirast iz modela 8.45 tip - III
Vir variabilnosti d.f. Vsota kvadratov Srednji kvadrat F-vrednost P-vrednost
Srednja vrednost 1 3327500.00
Mesec 1 558.57 558.57 4.45 0.0887
Pasma 2 8450.00 4225.00 32.50 0.0014
Mesec*pasma 2 2250.00 1125.00 8.65 0.0238
Ostanek 5 650.00 130.00
CTSS 10 14200.00
Skupno 11 3341700.00

V uporabljenih modelih so vsote kvadratov pri tipu IV enake kot pri tipu III, ker nimamo praznih celic.
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Stvarno kazalo

aditivni genetski vpliv, 162
ANOVA, 160, 164
aproksimacija, 163
asimetrična porazdelitev, 163

bimodalna porazdelitev, 88

desno asimetrična porazdelitev, 158
deterministični modeli, 72
dnevni ritem, 160
dominanca, 162

eksponentna funkcija, 163
elementi statističnega modela, 74
enačba statističnega modela, 74, 81, 89
enakomerna porazdelitev, 88
epistaza, 162

F-porazdelitev, 166
F-vrednost, 166
funkcija izgub, 164
funkcija tveganja, 164

heterogena varianca, 158, 162
homogenost variance, 161

IID, 166, 167
IIDN, 166

kontrolna skupina, 71
kovarianca, 88
kvadratna regresija, 85
Kvalitativni vpliv, 42
kvantitativne spremenljivke, 81

lastnost, 36, 74
Lastnosti, 37
linearna funkcija, 163
linearna regresija, 84, 166
logaritem, 163
lokacijski parameter, 88

matematično upanje, 89
matrika koeficientov, 175
matrika sorodstva, 162
mere podobnosti, 88
mere razpršenosti, 88, 160

meritve, 37
metoda najmanjših kvadratov, 160, 166, 171
metoda splošnih najmanjših kvadratov, 160
metoda tehtanih najmanjših kvadratov, 160
metode najmanjših kvadratov, 170

na;rt poizkusa, 41
načrt poskusa, 71
naključna spremenljivka, 75, 88
naključni vpliv, 44, 74
naključni vzorec, 156
napaka, 75
napoved, 73
neaditivni genetski vplivi, 162
neodvisna spremenljivka, 36, 74
neodvisni nivoji, 162
neuravnoteženi podatki, 164
nivo, 41
normalna porazdelitev, 88, 163

ocena, 41, 73
ocena napake, 73
ocene, 73, 171
odklon, 73
odvisna spremenljivka, 36, 37, 74
odvisni vplivi, 162
omenitev, 74
opazovanja, 37
opazovanje, 36
osamelec, 156
ostanek, 73–75, 168

parameter, 37, 73
parameter disperzije, 88
parametre, 171
parametri disperzije, 160
Poissonova porazdelitev, 163
pojasnjevalna spremenljivka, 36
pojasnjevalne spremenljivke, 74
polinomska regresija, 85
porazdelitev, 156
porazdelitvena funkcija, 160
poreklo, 162
poskusna skupina, 71
posledica, 37
povprečje, 89
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predpostavka, 74, 161
pričakovana vrednost, 74, 88, 89
pričakovana vrednost ob pogoju, 94
pričakovana vrednost srednje vrednosti, 90
pričakovane vrednosti, 160
primerjalna skupina, 163
primerjalna vrednost, 74
prvi delni odvod, 170

razpon, 88
regresijski koeficient, 32, 81

selekcionirani vzorec, 156
sistematski model, 166
sistematski vpliv, 41, 74
sistematski vplivi, 41
srednja vrednost, 32, 33
statistični model, 73
stohastični model, 73
struktura varianc in kovarianc, 74
subjektivne ocene, 37

tekoče povprečje, 163
transformacija, 161
transformacija spremenljivk, 163

ugnezdena regresija, 84
uravnoteženi podatki, 164

varianca, 88
vektor ocen parametrov, 175
vektor opazovanj, 175
vpliv, 36, 39, 74
vplivni podatki, 156
vsota kvadratnih odklonov, 169

zakon skromnosti, 73
zakon velikih števil, 164
zaloga vrednosti, 166
zavestna napaka, 75
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