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Dispersinė duomenų analizė
Darbo tikslas.
o Naudodami dispersinės analizės metodus, atlikite eksperimento apie skirtingos oro
temperatūros, aplinkos rūgštumo ir sunkiojo metalo (kadmio) kompleksinį poveikį
pomidorams tyrimo duomenų analizę. Įvertinkite ar tirti veiksniai kiekvienas atskirai bei
bendrai darė statistikai reikšmingą įtaką pomidorų augimui (diametro ir aukščio dydžiui).

Teorija.
Dispersinė

analizė

tai

statistinis

metodas,

naudojamas

tyrimų

rezultatams,

priklausantiems nuo skirtingų vienu metu veikiančių faktorių, apdoroti. Dispersinė analizė
padeda nustatyti svarbiausius faktorius ir įvertina jų poveikį tiriamam matuojama kintamajam
(atsakui). Galima išskirti kelias dispersinės analizės rūšis: vienfaktorinė, dvifaktorinė,
daugiafaktorinė.
Dispersinė analizė, arba F kriterijus, užsienio literatūroje dažniausiai yra žymima
sutrumpintai ANOVA (ANalysis Of VAriance). Šis kriterijus naudojamas hipotezėms apie dviejų
ar daugiau populiacijų vidurkius tikrinti. Tuo atveju kai lyginame dviejų populiacijų vidurkius –
F kriterijaus ir t kriterijaus (naudojamo dviejų vidurkių skirtumo hipotezei tikrinti) – išvados
sutampa. Todėl dispersinė analizė arba F kriterijus taikomas tik prireikus palyginti daugiau kaip
dviejų populiacijų vidurkius.
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Kaip ir t kriterijui, taip ir dispersinei analizei išlieka tie patys reikalavimai. Nagrinėjamas
požymis kiekvienoje populiacijoje turi būti normaliai pasiskirstęs ir turėti tą pačią dispersiją.
Atliekant vienfaktorinę ir dvifaktorinę dispersinę analizę statistiniame pakete „Statistica“
pateikiami šie skaičiavimų rezultatai: kvadratų sumos SS, jų laisvės laipsniai, dispersijos σ2
įverčiai vidutiniai kvadratai MS, F kriterijus ir jo p reikšmė. Jei p viršija parinktą reikšmingumo
lygmenį α, tuomet nulinei hipotezei neprieštaraujame, t.y. teigiame, kad “remiantis tyrimų
duomenimis neturi pagrindo teigti, jog faktorius daro patikimą poveikį matuojamam
kintamajam”. Jei p ≤ α, tuomet nulinę hipotezę atmetame, t.y. tvirtiname, jog “faktorius daro
patikimą poveikį matuojamam kintamajam”.
Atliekant daugiafaktorinę dispersinę analizę statistiniame pakete „Statistica“ pateikiami
šie skaičiavimų rezultatai: Wilks lambda, F kriterijus, laisvės laipsniai ir kriterijaus p reikšmė.
Wilks lambda – kiekybinis F kriterijaus įvertis, kuris nurodo veiksnio įtakos stiprumą. Wilks
lambdos reikšmė kinta nuo 0 iki 1, ir kuo reikšme arčiau 1 tuo stipresnę įtaka daro veiksnys ar jų
derinys priklausomiems kintamiesiems. Kaip ir vienfaktorinės ar dvifaktorinės analizės atvejais,
jei F kriterijaus reikšmė p ≤ α, tuomet nulinę hipotezę atmetame, t.y. tvirtiname, jog “faktorius ar
jų derinys daro patikimą poveikį matuojamiems kintamiesiems”, o faktorių įtakos stiprumą
nusako Wilks lambdos reikšmė.

Duomenys analizei.
Duotas duomenų failas “Pomidorai kompleksinis poveikis.STA”, kuriame suvesti
duomenys apie pomidorų daigų aukštį ir diametrą, esant skirtingoms augimo sąlygoms.
Kintamųjų aprašo lange „Vars“ / „All Specs....“ rasite informaciją apie šį failą.
Trumpas eksperimento aprašymas:
Bandymų tikslas buvo ištirti kompleksinį skirtingų temperatūrų ir skirtingo substrato
rūgštingumo bei toksinio metalo kadmio poveikį pomidorų populiacijos augimui. Tyrimai buvo
atliekami reguliuojamomis temperatūros ir substrato rūgštingumo sąlygomis, tiriant po tris
temperatūros ir rūgštingumo variantus (vienas – optimalios sąlygos, kiti du – pesimalios), bei
papildomai buvo tiriamas toksinio metalo – kadmio poveikis. Optimali augimo temperatūra buvo
20,5 0C (2 augimo kamera), žema – 11,5 0C (3 kamera) ir aukšta – 31,5 0C (1 kamera). Optimalus
durpės substratas – 6,5 pH (duomenų faile kodas yra 0), pesimalus rūgštus – 4,0 pH (kodas – 1)
ir pesimalus šarminis – 8,5 pH (kodas – 2). Sunkiojo metalo poveikiui vertinti buvo pasirinktas 3
mg/kg kadmio kiekis dirvožemyje (kodas – 1, o kontrolė – 0). Pomidorai buvo auginti 6 savaites,
o paskutinę eksperimento diena išmatuota jų stiebo aukščiai (H_6) ir stiebo diametro pločiai
(D_6). Bandymo metu tirta 18 variantų (54 bandiniai), kuriuose augo 486 pomidorai.
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Darbo eiga.
1. užduotis.
a. Įvertinkite ar temperatūra, substrato rūgštumas ir kadmio tarša įtakojo pomidorų
diametro kitimą, ar pomidorų diametro vidurkio skirtumai statistiškai reikšmingi?
Programoje „Statistica“ pagrindiniame meniu renkamės komandą „Statistics“ toliau
„ANOVA“. Toliau „Main effects ANOVA“, kadangi analizuosime kelių veiksnių poveikį
diametrui.

Spaudžiame „OK“ ir pirmiausia renkamės kintamuosius „Variables“

Pirmame kintamųjų pasirinkimo lange kairėje renkamės mūsų analizuojamą kintamąjį D_6
„Dependent variable list:“, o dešinėje veiksnius „Categorical predictors (factors):“ – kamera
(skirtingos temperatūros), substratas ir Cd_poveikis.
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Spaudžiame „OK“.
Naujai atsidariusiame lange vėl spaudžiame „OK“.

Šiame lange galima pasirinkti kokio tipo dispersinės analizės atsakymą norime gauti: lentelę ar
grafikus. Renkamės „All effects“, kad būtų pateikiama dispersinės analizės rezultatų lentelė.

Atsakymas pateikiamas skaičiavimų atsakymų lange:
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Šiame lange pateikiama „SS“ - kvadratų sumos, jų laisvės laipsniai, vidutiniai kvadratai, F
kriterijus ir jo p reikšmė. Kaip matome, esant visų minėtų veiksnių poveikiui, F kriterijaus p
reikšmė yra mažiau už 0,05, taigi darome išvadą, jog skirtingos temperatūros, skirtingi substratai
ir kadmio tarša įtakojo pomidorų diametro storį statistiškai iš esmės.
Atsakymus galima pagrįsti grafikais, kuriuos pateiks analizės lange pasirinkus „All
effects/Graphs“:
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Atsidariusiame lange renkamės pirmiausia „KAMERA“ eilute ir spaudžiame „OK“, taip
gauname

skirtingų

temperatūrų

poveikio

pomidorų

diametro

vidurkiams

grafiką.

Toliau vėl pasirinkus „All effects/Graphs“ ir „SUBSTRATAS“ ar „Cd_POVEIKIS“, bus
pateikiami ir skirtingo substrato bei kadmio taršos poveikio pomidorų diametrams grafikai.

KAMERA; LS Means
Current effect: F(2, 463)=55,323, p=0,0000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

SUBSTRATAS; LS Means
Current effect: F(2, 463)=20,599, p=,00000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

47
46

Cd_POVEIKIS; LS Means
Current effect: F(1, 463)=54,540, p=,00000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Kaip matome iš pateiktų grafikų, pomidorų diametrų vidurkiai skirtingose kamerose
(temperatūros poveikis) skiriasi statistiškai iš esmės, nes jų pasikliautiniai intervalai su 95 %
tikimybe nepersikerta. Skirtinguose substratuose statistiškai reikšmingas skirtumas yra tarp
pomidorų diametrų augusių neutralioje (0) ir rūgščioje (1) bei šarminėje (2) ir rūgščioje (1).
Tuo tarpu tarp neutralioje ir šarminėje terpėse augusių pomidorų diametrų statistiškai
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reikšmingo skirtumo nebuvo. Kadmio tarša (Cd_poveikis – 1) statistiškai patikimai įtakojo
pomidorų diametro kitimą.
b. Įvertinkite ar temperatūra, substrato rūgštumas ir kadmio tarša įtakojo pomidorų aukščio
kitimą statistiškai patikimai?
Norint atlikti užduotį, reikia kartoti tuos pačius žingsnius kaip ir 1 užduoties a dalyje, tik
analizuojamų kintamųjų „Dependent variable list:“ lange renkamės ne diametrą D_6, o aukštį
H_6.

2. užduotis. Įvertinkite skirtingos oro temperatūros ir skirtingo substrato poveikį pomidorų
diametrui ir aukščiui. Kas stipriau įtakoja pomidorų augimą: temperatūra ar substrato
rūgštumas?
Pagrindiniame programos meniu vėl renkamės „ANOVA“ toliau „Main effects ANOVA“, nes
vėl analizuosime kelių veiksnių poveikį.

Pirmame kintamųjų pasirinkimo lange kairėje „Dependent variable list:“ renkamės du
analizuojamus kintamuosius D_6 ir H_6, o dešinėje veiksnius „Categorical predictors
(factors):“ – kamera (skirtingos temperatūros) ir substratas.
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Spaudžiame „OK“.
Renkamės „All effects“.

Remdamiesi skaičiavimų rezultatais, galime teigti, kad tiek substratas tiek temperatūra
statistiškai reikšmingai įtakojo pomidorų augimo kitimą.
Atsakymų lange pateikiama Wilks lambda reikšmė rodo, jog substratas darė gerokai stipresnę
įtaką pomidorų aukščiui ir diametrui nei skirtinga temperatūra (0,17<0,78).
3. užduotis. Kaip veikė pomidorų augimą skirtingos temperatūros ir kadmio tarša esant
optimaliam pH 6,5 substratui? Kokią įtaką darė suminis kadmio taršos ir skirtingų
temperatūrų poveikis?
Norėdami įvertinti ne tik atskirų veiksnių (kadmio taršos ir temperatūros) poveikį, bet ir jų
suminį poveikį, „ANOVA“ analizės lange turime rinktis „Factorial ANOVA“ dispersinės
analizės tipą.
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Toliau būtina užrašyti sąlygą, jog analizuosime tik pomidorus augusius optimaliame substrate
pH 6,5. Kadangi duomenų faile optimalus substratas koduojamas „0“, tai sąlygą užrašome
sekančiai:

Paspaudus „OK“, renkamės „Variables“:

Toliau „All effects“.
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Atsakymas pateikiamas rezultatų lange:

Atsakymų lentelėje paskutinėje eilutėje (KAMERA*Cd_POVEIKIS) pateikiamos suminio
skirtingų temperatūrų ir kadmio tašos poveikio vertinimo statistikos: Wilks lambdos reikšmė
0,9 rodo, jog sumis poveikis stipriausiai įtakojo pomidorų augimo parametrus ir statistiškai
reikšmingai (p<0,05). O pirmąjį užduoties klausimą atsakote, remdamiesi teorine dalimi bei
antroje užduotyje esamais komentarais.
Atsakymus galima pagrįsti grafikais, kuriuos pateiks analizės lange pasirinkus „All
effects/Graphs“:

Pvz., pasirinkus:

Toliau:

ir toliau:
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Grafikas pateikiamas atsakymų lange:
KAMERA*Cd_POVEIKIS; LS Means
Wilks lambda=,90400, F(4, 310)=4,0112, p=,00346
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Kaip matome iš grafiko, esant optimaliam substratui pH 6,5, visose kamerose (temperatūros
poveikis) kadmio tarša mažino pomidorų diametro vidurkius statistiškai reikšmingai. Kai
kadmio taršos nebuvo, pomidorų diametrai neutraliame substrate kito sekančiai: mažiausi
aukštoje temperatūroje, o storiausi žemoje. Atsiradus kadmio taršai, labiau išsiskiria (žymiai
suplonėja) aukštoje temperatūroje augusių pomidorų diametrai, o optimalioje ir aukštoje išlieka
apytiksliai lygūs.
4. užduotis. Kaip veikė pomidorų augimą kadmis, esant rūgščiam pH 4,0 substratui bei
skirtingoms temperatūroms?
Užduoties atlikimas yra analogiškas trečiajai užduočiai, skiriasi tik užrašoma sąlyga
lange.
Remdamiesi analizės rezultatais parašome išvadas, t.y. atsakymus į pateiktus klausimus.
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5. užduotis. Kaip veikė pomidorų augimą kadmis, esant optimaliai 20,5 0C temperatūrai bei
skirtingiems substratams?
Norint gauti atsakymą į pateiktą klausimą. Atliekame faktorinę dispersinę analizę
„Factorial ANOVA“ analogiškai kaip ir 3 užduotyje. Skiriasi tik

lange užrašoma sąlyga

(kamera=2), bei kintamųjų pasirinkimas. Rinksimės diametrą ir aukštį priklausomųjų kintamųjų
lange, o substratą ir kadmį faktorių lange.
Pakomentuojate gautus grafikus bei dispersinės analizės rezultatus.
6. užduotis. Įvertinkite kompleksinį temperatūrų, substrato rūgštumo ir kadmio poveikį
pomidorų augimui. Kokios augimo sąlygos buvo pačios nepalankiausios pomidorams augti?
Kokios palankiausios? Kurios aplinkos veiksnių kombinacijos statistiškai reikšmingai įtakojo
pomidorų augimą, t.y. diametro ir aukščio dydį eksperimento pabaigoje?
Norint gauti atsakymą į pateiktą klausimą. Atliekame faktorinę dispersinę analizę
analogiškai kaip ir 3 užduotyje. Skiriasi tik kintamųjų pasirinkimas, t.y. rinksimės diametrą ir
aukštį priklausomųjų kintamųjų lange „Dependent variable list:“ o kamerą, substratą ir kadmį
faktorių „Categorical predictors(factors):“ lange.
Patikriname ar nebėra užrašyta sąlyga

lange, jei taip, tuomet išjungiame sekančiai:

Pakomentuojate gautus grafikus bei dispersinės analizės rezultatus. Atsakome į pateiktus
klausimus.

Klausimai savikontrolei:
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Kada yra naudojama dispersinė duomenų analizė?
Kokie gali būti dispersinės analizės tipai?
Kas pateikiama „ANOVA“ analizės atsakymų lange?
Kas yra F kriterijus, SS, MS bei Wilks lambda?
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