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Maģistra programmas kursā “Matemātika datoriķiem” tēma “Varbūtības un 
informācija” (4 divu stundu lekcijas), nav domāta studēšanai “no nulles”. Lielākā 
daļa studentu (bet ne visi) ir noklausījušies datorzinātņu bakalaura programmas 
kursu "Varbūtību teorija un matemātiskā statistika", neliela daļa – arī kursu 
“Informācijas un kodēšanas teorija”. Šīs 4 lekcijas ietver abu kursu svarīgāko 
tematu īsu atkārtojumu (ar savādākiem akcentiem) un dažu tādu tematu izklāstu, kas
šajos kursos aplūkoti nepietiekami. 

Ja tomēr priekšzināšanu ir ārkārtīgi maz, es ieteiktu “izņemt cauri” manu mazo 
grāmatiņu "Varbūtības. Mācību grāmata vidusskolām", sākumā – pirmās 4 nodaļas.

Pamatu pamati...

Nejaušu procesu piemēri: monētas mešana, spēļu kauliņa mešana,
šautriņu mešana. Notikumi. Varbūtība un atkārtošanās biežums. 
Varbūtību saskaitīšanas likums:

P(A vai B)=P(A) + P(B) – P(A un B).
Ja šobrīd šis likums neliekas “dabisks”, tad būs grūti...

Novērotie dati un teorētiskie modeļi
Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Empirical_probability 

Metot monētu vai spēļu kauliņu, mēs varam skaitīt, cik reižu 
uzkrīt cipars vai ģerbonis, vai kāds no skaitļiem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Tā varam novērot, ka cipars un ģerbonis uzkrīt aptuvenie vienādi 
bieži, tas pats notiek ar spēļu kauliņa rezultātiem. Ja tas tā nebūtu
(kāds no rezultātiem parādītos biežāk nekā pārējie), mēs 
nodomātu, ka monēta vai kauliņš nav īsti simetriski.

Visos šādos procesos mēs varam rēķināt empīriskās varbūtības,

http://podnieks.id.lv/slides/mining/varbut1a.pdf
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jeb relatīvos biežumus. Piemēram, ja esam metuši spēļu kauliņu 
100 reizes, un cipars 6 ir uzkritis 16 reizes, tad varam teikt ka 
cipara uzkrišanas varbūtība šajā metienu sērijā ir sanākusi

16
100

=0.16=16 % . Citā metienu sērijā varētu sanākt 15 

sešnieki, 17 vai vēl savādāks skaits. Tāpēc mēs šos empīriskos 
rezultātus esam pieraduši uzskatīt par aptuveniem, un rakstīt

P̂(6)≈0.16 .

Bet fonā ir doma, ka ideālam spēļu kauliņam būtu jābūt

P(6)=1
6
=0,1666. . . . Dabā ideālu kauliņu nav, tāpēc, lai šo 

domu realizētu, ir jāveido situācijas teorētisks modelis – 
varbūtību telpa.

Varbūtību telpas 
Sk. arī Vikipēdijā: Probability space.

Varbūtību telpas kalpo par modeli, kas formalizē
intuitīvo varbūtības jēdzienu.
Šīs jēdziens matemātiķiem bija izveidojies jau 17.gs. (Blēzs 
Paskāls, Pjērs Fermā), bet tā formalizāciju pirmoreiz 20.gs. 30-
jos gados ieveda krievu matemātiķis Andrejs Kolmogorovs (t.s. 
Kolmogorova aksiomas).

Ja, prātojot par kādu situāciju, Jūs izmantojat terminu 
"varbūtība", tad precīzu jēgu Jūsu prātojumi iegūs tikai tad, ja 
definēsiet situācijai atbilstošo varbūtību telpu. Vienkāršākajos 
gadījumos derēs diskrēta varbūtību telpa.

Diskrētās varbūtību telpas
Piemērs − veidosim spēļu kauliņa mešanas teorētisku modeli. 
Mums ir process, ko var daudzreiz atkārtot, katru reizi iegūstot 
rezultātu – skaitli 1, 2, 3, 4, 5 vai 6. Katrā atsevišķā metienā 
rezultātu iepriekš paredzēt nevar. Bet ticam, ka kauliņš ir 
simetrisks. Ko tas nozīmē? 

http://www.kolmogorov.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_space


Diskrēta varbūtību telpa ir pāris (Ω, P), kur

a) Ω ir galīga vai sanumurējama kopa (tās 
elementus sauc par elementārajiem 
notikumiem).

Piemērā: Ω={1, 2, 3, 4, 5, 6}.

b) P ir funkcija P: Ω→R, kas katram 
elementāram notikumam e (kopas Ω 
elementam), piekārto reālu skaitli P(e) (to sauc 
par notikuma e varbūtību).
Piemērā:

 P (1)=1
6

; P (2)=1
6

; P (3)=1
6

; P (4)= 1
6

; P (5)= 1
6

; P (6)=1
6

.

Kāpēc tā?

c) Jāizpildās diviem nosacījumiem:

P (e)≥0  visiem e∈Ω ; un ∑
e∈Ω

P (e)=1 .

Piemērā tas tiešām tā ir. Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Kopas Ω apakškopas, t.i. elementāro notikumu 
kopas sauc par notikumiem. Ja A ir notikums 
(t.i. A⊆Ω ), tad tā varbūtību definē šādi:

P (A)=∑
e∈A

P (e) .

Protams, P (Ω)=1 .
Kauliņa piemērā varam aplūkot tādus notikumus kā 

A="uzkrīt skaitlis, kas dalās ar 2 vai 3". 



Tad A={2, 3, 4, 6}, un varbūtība: P (A)=1
6
+1

6
+ 1

6
+ 1

6
= 2

3
.

Diskrētām varbūtību telpām ir viegli pierādīt t.s. varbūtību 
saskaitīšanas likumu:

Teorēma. Ja A=A1∪...∪An .. . ir notikumu apvienojums 

galīgā vai sanumurējamā skaitā, un notikumi Ai savstarpēji 

nešķeļas (jeb – ir nesavienojami), tad

P (A)=∑
i

P (Ai) .

Testa uzdevums. Pierādiet jau minēto varbūtību saskaitīšanas likuma versiju:

 P(A vai B)=P(A) + P(B) – P(A un B).

Nepārtrauktās varbūtību telpas
Sk. More Geometric Probability by J. Wilson, University of Georgia.

Piemērs − šautriņu mešana kvadrātā [−1,1]×[−1,1 ] . 
Kāda ir varbūtība trāpīt centra aplī ar rādiusu 1/2, ja pieņemam, ka varbūtības trāpīt
jebkurā vietā ir vienādas? Sk. pirmo attēlu.

P= apļa laukums
kvadrāta laukums

=π
4
/4= π

16
≈0.196

Kā te veidot varbūtību telpu? Elementārais notikums ir trāpījums 
punktā. Bet varbūtība trāpīt konkrētā punktā ir 0. Tāpēc varbūtību
vietā te vispirms ir jāuzdod varbūtību blīvumi, ko kuriem 
notikumu varbūtības varēs aprēķināt ar integrēšanas palīdzību. 
Tāpēc:

Nepārtraukta varbūtību telpa ir pāris (Ω, p), kur

a) Ω ir “mērojama” (measurable) kopa kādā 
Eiklīda telpā (kopas elementus sauc par 
elementārajiem notikumiem). Telpas dimensiju 
skaits var būt 1, 2, 3, utt.

http://jwilson.coe.uga.edu/EMT668/EMT668.Folders.F97/Hales/lessons/Lesson%205/Lesson5.html


Piemērā: Ω= {(x , y)| x , y∈R∧−1≤x , y≤1} .

b) p ir “mērojama” funkcija p: Ω→R, kas katram
elementāram notikumam r (vektoram, kopas Ω 
elementam), piekārto reālu skaitli p(r) (to sauc 
notikuma varbūtību blīvumu punktā r).
[Varbūtību blīvumus pieņemts apzīmēt ar mazo p, bet varbūtības 
pa lielo P.]

Piemērā p ir konstanta divu argumentu funkcija: p( x , y)= 1
4

.

[Mēs nedrīkstam domāt, ka p(x, y) ir varbūtība, ka šautriņa trāpīs punktā (x, y). Tas 
ir varbūtību blīvums, un tas nozīmē, ka varbūtība trāpīt mazā taisnstūrītī (dx, dy) ir 
aptuveni p(x, y)dxdy.]

c) Izpildās divi nosacījumi:

p(r )≥0  visiem r; un ∫
Ω

p(r )d r=1 .

Piemērā: ∫
−1

1

∫
−1

1

p( x , y)dx dy=1 . 

Kopas Ω “mērojamās” apakškopas, t.i. 
elementāro notikumu kopas sauc par 
notikumiem. [“Mērojama” kopa – precīzā matemātiķu 
valodā tas šeit nozīmē, ka kopai eksistē Lebēga mērs (Lebesgue 
measure). Visas “dabiskās” punktu kopas “mērojamas”.]

Ja A ir notikums, tad tā varbūtību aprēķina šādi:

P (A)=∫
A

p(r)d r .

Protams, P (Ω)=1 .

https://en.wikipedia.org/wiki/Lebesgue_measure
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebesgue_measure


Piemērā:
∫

x2+ y2< 1
4

p(x , y)dx dy= π
16

≈0.196

ir varbūtība trāpīt centra aplī ar rādiusu 1/2.

Arī nepārtrauktām varbūtību telpām ir viegli pierādīt t.s. 
varbūtību saskaitīšanas likumu:

Teorēma. Ja A=A1∪...∪An .. . ir notikumu apvienojums 

galīgā vai sanumurējamā skaitā, un notikumi Ai savstarpēji 

nešķeļas (nav savienojami), tad

P (A)=∑
i

P (Ai) .

Varbūtību telpas vispārīgajā gadījumā (nav jālasa)
Vispārīgajā gadījumā varbūtību telpa ietver (seko t.s. Kolmogorova aksiomas) trīs 
lietas (E, V, P):

a) Kopu E (tās elementus sauc par elementārajiem notikumiem).

Šautriņu mešanas piemērā: E=[0,1]={x∈R | 0≤x≤1} .

b) Īpašu kopu V, kas sastāv no kopas E apakškopām. Kopas V elementus (t.i. 
elementāro notikumu kopas) sauc par notikumiem. Kopai V ir jābūt slēgtai pret 
papildinājuma operāciju (jo katram notikumam A atbilst arī notikums ne-A) un 
galīga vai sanumurējama skaita kopu apvienojuma operāciju.

[Pārliecinieties, ka tad kopa V ir slēgta arī pret galīga vai sanumurējama skaita kopu
šķēluma operāciju.] 

Kopas V ar minēto īpašību matemātiķi sauc par "sigma-algebrām". 

c) Funkciju P: V→R, kas katram kopas V notikumam A , piekārto reālu skaitli P(A),
to sauc par notikuma A varbūtību.

d) Izpildās nosacījumi: 

P (A)≥0  visiem A;

P (E )=1 .

e) Izpildās galvenais nosacījums: ja A=A1∪...∪An .. . un kopas Ai 

savstarpēji nešķeļas un to skaits ir galīgs vai sanumurējams, tad

P (A)=∑
i

P (Ai) .

Funkciju P ar šīm īpašībām matemātiķi sauc par "sigma-aditīvu mēru" kopā V.



Piezīme. Kā redzam, varbūtību saskaitīšanas likums, ko diskrētām telpām var 
pierādīt kā teorēmu, vispārīgajā gadījumā ir viena no Kolmogorova aksiomām. 

[Kolmogorova nopelns: viņš pamanīja, ka ar tikko minētajām nedaudzajām 
īpašībām pietiek, lai pierādītu (kā teorēmas) visas tās varbūtību īpašības, ko agrāk 
izmantoja, pierādot visas sarežģītās varbūtību teorijas teorēmas.] 

Gadījuma lielumi 

Gadījuma lielums (random variable): varbūtību sadalījuma (distribution) funkcija, 
varbūtību blīvuma (density) funkcija, šo funkciju grafiku analīze.

Sk. arī: http://en.wikipedia.org/wiki/Random_variable,
 http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function.

Formālā definīcija: ja ir dota varbūtību telpa, tad 
gadījuma lielums X ir funkcija X: Ω→R, t.i. 
funkcija, kas katram elementāram notikumam 
piekārto reālu skaitli.
[“Variācijas par tēmu”: gadījuma kategorijas (monētas mešana), gadījuma vektori, 
kompleksie gadījuma lielumi.]

Piemērs − divu spēļu kauliņa mešana.

Ω = {(i, j) | i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6}, te pavisam ir 6⋅6=36

elementārie notikumi, tāpēc P(i , j)= 1
36

 visiem pāriem i, j.

Gadījuma lieluma piemērs: X = uzkritušo punktu summa.
 X pieņem vērtības no 2 līdz 12. Varbūtība, ka uzkritīs summa 7:

P (X =7)=6⋅ 1
36

=1
6

[6 kombinācijas: 1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1]. 
Testa uzdevums. Pārliecinieties, ka pārējās summa uzkrīt retāk. Precīzāk: to 
uzkrišanas varbūtības ir mazākas par 1/6. Piemēram, P(6)=5/36.

Diskrētā varbūtību telpā katram gadījuma lielumam var 
sastādīt tabulu, kurā tā vērtībām ir aprēķinātas atbilstošās 
varbūtības. Mūsu piemērā:

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Random_variable


P(X) 1
36

2
36

3
36

4
36

5
36

6
36

5
36

4
36

3
36

2
36

1
36

Šo tabulu sauc par gadījuma lieluma varbūtību sadalījumu. 
Varbūtību summa sadalījumā ir vienāda ar 1.

Nepārtrauktā varbūtību telpā gadījuma 
lielumam X varbūtību sadalījuma vietā ir 
jāaprēķina varbūtību blīvuma funkcija f X (x)
(x – jebkurš reāls skaitlis). 
To definē šādi (blīvumus pieņemts apzīmēt ar mazo p,bet 
varbūtības – ar lielo P):

f X ( x)= p( X =x)=lim
dx→0

P (x− dx
2

≤X ≤x+ dx
2

)

dx
.

Tas nozīmē, ka punkta x mazai apkārtnei x± dx
2

varbūtība, ka 

lielums X pieņems vērtību šajā apkārtnē, būs aptuveni f X (x)dx . 

Zinot blīvuma funkciju, ar integrēšanas palīdzību var aprēķināt 
varbūtību, ka lielums pieņems vērtību jebkurā dotajā intervālā:

P (a≤X ≤b)=∫
a

b

p (X =x)dx=∫
a

b

f X (x)dx .

(*)
Svarīgs fīlings: sk. Google attēlus “probability density”. 

Blīvuma funkcijas grafiks:

laukums zem līknes: ∫
−∞

+∞

f X ( x)dx=1 ,

laukums starp vertikālām līnijām y=a un y=b – tā ir varbūtība

P (a≤X ≤b)



Blīvuma funkciju visbiežāk aprēķina šādi. Vispirms aprēķina 
varbūtību P (X ≤x) un tad to atvasina pēc x:

 f X ( x)= d
dx

F (X ≤x) .

[Funkciju F X ( x)=P ( X ≤x) parasti sauc par kumulatīvo sadalījuma 

funkciju, sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function.]

Mūsu piemērā aplūkosim gadījuma lielumu

 X=“uzkritušā punkta attālums līdz kvadrāta centram”. 

Sk. More Geometric Probability by J. Wilson, University of Georgia. 

P (X ≤x) ir varbūtība trāpīt riņķī ar rādiusu R: P (X ≤x)=π x2

4
. 

Blīvuma funkcija ir šīs varbūtības atvasinājums pēc x:

 f X ( x)= d
dx

P ( X ≤x)=π 2 x
4

=π
2

x . 

Formula (*) tad izpildās:

P (a≤X ≤b)=∫
a

b
π
2

x dx=π b2−π a2

4

(skaitītājā ir lielā riņķa laukums mīnus mazā riņķa laukums, saucējā – kvadrāta 
laukums).

[Šo blīvuma intuīciju vajag “kopt”. Stingri ņemot, mēs nedrīkstam domāt, ka
f X (x) ir varbūtība, ka lielums X pieņems vērtību x. Bet, ja labi apzināmies, ka 

tas nav precīzi, tad tā domāt ir pat ieteicams: piemēram, blīvuma funkcijas 
maksimuma tuvumā lielums pieņem vērtības biežāk nekā citās vietās. Google 
bilde.]

Histogrammas
Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Histogram 

Gadījuma lielums, varbūtību sadalījums un blīvuma funkcija ir 
teorētiskā modeļa jēdzieni. Ko par tiem var uzzināt novērotajos
datos? To var arī tad, ja teorētiskā modeļa vēl nemaz nav.

Procesu, kurā rodas gadījuma lieluma X vērtības, varam atkārtot 
daudzas reizes, iegūstot skaitļu kopu x1 , ... , xn (sample, izlase). 
Šie skaitļi kaut kā izvietojas uz reālo skaitļu taisnes – var būt, ka 
vienā vietā savietojas blīvāk, citā – mazāk blīvi.

https://en.wikipedia.org/wiki/Histogram
http://jwilson.coe.uga.edu/EMT668/EMT668.Folders.F97/Hales/lessons/Lesson%205/Lesson5.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function


Iegūt aptuvenu priekšstatu par šiem blīvumiem var iegūt, 
izveidojot t.s. histogrammu, kas sastāv no stabiņiem.
Piemēri: attēli no Google “histogram”.

Divu kauliņu uzkritušās summas histogramma sastāv no 11 stabiņiem – i-tā 
stabiņa augstums ir vienāds ar uzkritušo ciparu i skaitu. 

Nepārtrauktu gadījuma lielumu gadījumā (kā šautriņu mešana) 
ir jāveic sagatavošanās darbs: skaitļu taisne jāsadala mazākos vai 
lielākos segmentos (binos). [Bilde]

Histogrammas normalizācija: par stabiņu garumu ņemam nevis
konkrētās vērtības eksemplāru skaitu, bet gan tās biežumu - 
skaita attiecību pret visu vērtību kopskaitu. Tad visu stabiņu 
kopgarums ir 1. [Bilde]

Nepārtrauktu lielumu gadījumā normalizētā histogramma dod  
aptuvenu priekšstatu par gadījuma lieluma blīvuma funkciju. Tā
būtu jāsauc par empīrisko blīvuma funkciju.  [Sk. daudzus piemērus 
Google attēlos.]

Diraka delta-funkcija (nav jālasa)

Ja varbūtību sadalījuma funkcija ne visur ir diferencējama, tad kas notiek ar 
sadalījuma blīvumu?

Piemēram, visai parasts gadījuma lielums X, kas vienmēr pieņem tikai vērtību 0.

Tā sadalījuma funkcija:

ja x<0, tad F(x)=P(X≤x)=0;

ja x≥0, tad F(x)=P(X≤x)=1.

Blīvums būtu atvasinājums, tātad šeit:

δ(x)=F'(x)=0, ja x≠0;

δ(x)=F'(x)=+∞, ja x=0.

Tā arī ir slavenā Diraka delta-funkcija.

Sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Dirac_delta_function.

Ko ar to var iesākt? Pirmkārt, uzskatīsim, ka

∫
−∞

+∞

δ(x)dx=1.

Otrkārt , ja varbūtību sadalījuma blīvums ir δ, tad uzskatīsim, ka funkcijas f(x) 
vidējā vērtība būs:

∫
−∞

+∞

f (x )δ(x)dx= f (0) ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Dirac_delta_function


∫
−∞

+∞

f (x)δ(x−a)dx= f (a) .

Protams, δ(x) nav funkcija šī vārda matemātiskajā nozīmē. Tā ir vispārinātā 
funkcija:

http://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_function .

Vispārinātās funkcijas definē kā “parasto” funkciju robežas:

f (x)= lim
t →+ ∞

g (x ,t )  (tas ir fakts);

 ∫
−∞

+∞

f (x)dx= lim
t →+∞

∫
−∞

+ ∞

g ( x , t)dx (šī ir definīcija!);

utt.

Piemērs: δ(x). 

Sagaidāmā vērtība un vidējā vērtība
(expected value, mean value, sample mean).

Sk. arī http://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value, 

Piemērs – spēļu kauliņa mešana.

Vidējā vērtība (novērotajos datos)

Ir novērots, ka metot pietiekami simetrisku kauliņu, piemēram, 
1000 reizes, uzkritušo ciparu summa ir diezgan tuvu 3500, t.i. 
vidējā vērtība (mean value, sample mean, empirical mean) 
kauliņa mešanai sanāk aptuveni 3.5:

K̂≈ 3500
1000

=3.5  

Vispārīgajā gadījumā, ja n eksperimentu sērijā (sample) ir 
novērotas lieluma X vērtības x1 , ... , xn , tad vidējo vērtību 
(mean value, sample mean) mēs aprēķināsim kā vidējo 

aritmētisko: X̂ ≈ 1
n
∑
i=1

n

x i .

Ja eksperimentu sērijas atkārto, ir novērots, ka jo garākas ir 
sērijas, jo mazāk X̂ mainās no sērijas uz sēriju. Ir sajūta, it kā

X̂ ”tiecas” uz kādu noteiktu robežvērtību.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value
http://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_function


Sagaidāmā vērtība (teorētiskajā modelī)

Kā šis fenomens attēlojams kauliņa mešanas teorētiskajā modelī?

Te lielums K pieņem vērtības 1, 2, 3, 4, 5, 6 ar precīzi vienādām 

varbūtībām
1
6

.

Izrādās, ka “svērtā summa”:

E (K )=1⋅1
6
+2⋅1

6
+3⋅1

6
+4⋅1

6
+5⋅1

6
+6⋅1

6
= 21

6
=3.5

ir tuvu empīriski novērotajai vidējai vērtībai. Ja teorētiskais 
modelis būtu uzbūvēts vēl pirms eksperimentiem, tad mēs varētu 
teikt, ka lieluma K teorētiski sagaidāmā vērtība (expected value)
ir 3.5.

Novērots, ka jo lielāks ir (simetriska) kauliņa metienu skaits, jo 
tuvāk (empīriskā) vidējā vērtība ir (teorētiskajai) sagaidāmajai 
vērtībai 3.5. 

Tāpēc teorētiskajā modelī gadījuma lielumam X 
definē nevis vidējo vērtību, bet sagaidāmo 
vērtību E(X). Formāli tā ir X vērtību "svērtā 
summa". Piemēram, diskrētā varbūtību (Ω, P) telpā:

E ( X )=∑
e∈Ω

X (e)P ( X =e)=∑
e∈Ω

X (e)P (e) .

Šīs definīcijas ideja, protams, ir saistīta ar priekšstatu, ka 
notikumiem e daudzreiz atkārtojoties, vērtību X(e) vidējais 
aritmētiskais "tieksies" uz E(X). Vēlāk (sk. lielo skaitļu likumu) 
redzēsim, ka šis priekšstats arī teorētiski ir korekts.

Nepārtrauktā varbūtību telpā (Ω, p):

E ( X )=∫
Ω

X (r ) p( X =r )d r=∫
Ω

X (r) p(r )d r .



Ja izmantojam lieluma X varbūtību blīvuma funkciju, tad 
formula sanāk vienkāršāka (veidojam fīlingu!):

E (X )=∫
−∞

+∞

x p(X =x)dx=∫
−∞

+∞

x f X (x)dx .

Teorēma. Ja gadījuma lielumi X, Y pieder vienai varbūtību 
telpai [rodas vienā procesā]:

E (X + Y )=E (X )+ E (Y ) ;
E (aX + b)=aE (X )+ b  jebkuriem skaitļiem a, b.

Bet ne vienmēr: E ( X⋅Y )=E (X )⋅E (Y ) .
Nevajag domāt, ka sagaidāmā vērtība E(K) ir “īstā precīzā” vidējā vērtība, kam

K̂ tikai tuvojas. E(K) ir teorētiskā vērtība modelī, kas dabā tik precīzi var arī 
neparādīties – kaut vai tāpēc, ka reāls spēļu kauliņš nekad nav ideāli simetrisks! 
Tiesa, jo garākas ir eksperimentu sērijas un jo simetriskāks ir spēļu kauliņš, jo tuvāk
vidējā vērtība K̂ būs teorētiski sagaidāmajai vērtībai.

Gadījuma lieluma X sagaidāmo vērtību biežāk apzīmē ar E(X) (expected), bet ir arī 
teksti, kur to apzīmē ar M(X).

Testa uzdevums. Pierādiet šo teorēmu diskrētai varbūtību telpai.

Dispersija
Dispersija (variance, t.i. "mainība").

Sk. arī http://en.wikipedia.org/wiki/Variance. [Bilde]
Kāpēc izmērīt lieluma X "tieksmi" novirzīties no sagaidāmās vērtības E(X)?  
Novirzes lielums ∣X −E (X )∣ ir gadījuma lielums tai pašā varbūtību telpā, kur 

X. Sagaidāmo novirzi tad varētu mērīt ar E (|X−E ( X )|) . Diemžēl, izteiksmei

E (|X−E ( X )|) nav "labu matemātisku īpašību", tāpēc ar to ir grūti operēt! 
Izrādās, ka šajā ziņā daudz ērtāks ir novirzes kvadrāts un tā sagaidāmā vērtība

E(( X −E (X ))2) , ko sauc par gadījuma lieluma varianci jeb dispersiju.

Teorētiskajā modelī gadījuma lieluma X 
dispersiju Var(X) definē kā

Var ( X )=E ((X −E (X ))2) ,

http://en.wikipedia.org/wiki/Variance


jeb sagaidāmo kvadrātisko novirzi, un tās 
uzdevums ir mērīt lieluma X “izkliedi” t.i. "tieksmi" novirzīties 
no tā vidējās vērtības E(X). Jo lielāka dispersija, jo lielāka šī 
“tieksme”, jo lielāka varbūtība, ka katrā konkrētā gadījumā X 
vērtība vairāk atšķirsies no E(X).

Piemērs − spēļu kauliņa mešana. Jau zinām, ka sagaidāmā 
vērtība E(K)=3.5. Dispersija:

Var (K )=1
6
((1−3.5)2+(2−3.5)2+(3−3.5)2+(4−3.5)2+(5−3.5)2+(6−3.5)2)  = 

1
6
(2.52+1.52+0.52)⋅2=8.75

3
≈2.92 .

Tas “nav maz”, jo K lielums vienmērīgi svārstās pa vērtībām 1, 2,
3, 4 ,5, 6, vidū ir 3.5.
Gadījuma lieluma X dispersiju biežāk apzīmē ar Var(X), bet ir arī teksti, kur to 
apzīmē ar D(X).

Diskrētā varbūtību telpā tātad:

Var (X )=∑
e∈Ω

P (e)(X (e)−E (X ))2
.

Nepārtrauktā varbūtību telpā:

Var (X )=∫
Ω

p(r )(X (r )−E (X ))2 d r .

Ja izmantojam lieluma X varbūtību blīvumu:

Var (X )=∫
−∞

+∞

f X (x)(x−E (X ))2 dx .

E(X) šajās izteiksmēs ir fiksēts skaitlis.

Viegli pierādīt teorēmu, kas parāda dispersijas kā novirzes mēra 
pirmās priekšrocības (vēlāk sekos citas):

Teorēma.

Var ( X )=E ( X 2)– E ( X )2 ;

Var (aX +b)=a2 Var ( X ) , šeit a, b – konstantes.



(t.i. skaitlis b neietekmē lieluma aX+b "tieksmi" novirzīties).

Bet ne vienmēr: Var ( X +Y )=Var ( X )+Var (Y ) .
Testa uzdevums. Pierādiet šo teorēmu diskrētai varbūtību telpai.

Vēlreiz: kā novirzes mērs, E (( X −E ( X ))2) nav sliktāks par
E (|X−E ( X )|) , bet “kvadrātu teorija” iznāk vienkāršāka.

Ja lielums X ir mērāms metros, tad arī E(X) būs metros, bet 
Var(X) būs jau kvadrātmetros.

Un tāpēc līdz ar Var(X) izmanto arī √Var (X ) , un to sauc
par gadījuma lieluma X standartnovirzi (standard 

deviation). Tai ir tās pašas mērvienības, kas lielumam X, un tas 
(nevis dispersija!) ir īstais rādītājs, pēc kura vērtēt lieluma 
tieksmi novirzīties no sagaidāmās vērtības.

Piemērs − spēļu kauliņa mešana. E(K)=3.5; Var(K)≈2.92; 
standartnovirze: √Var (K )≈√2.92≈1.71 . Tas “nav maz”, jo K 
lielums vienmērīgi svārstās pa vērtībām 1, 2, 3, 4 ,5, 6, vidū ir 3.5
(t.i. K–3 .5 svārstās no –2.5 līdz +2.5).

Ja no lieluma X atņem tā sagaidāmo vērtību E(X), tad iegūst 
lielumu X – E(X) , kura sagaidāmā vērtība ir 0. Šo operāciju sauc
par gadījuma lieluma centrēšanu.

Ja, tālāk, lielumu X – E(X) izdala ar standartnovirzi √Var ( X ) , 

tad iegūst lielumu 
X −E ( X )
√Var ( X )

, kura sagaidāmā vērtība ir 0, bet 

standartnovirze un dispersija ir 1. Šīs abas operāciju kopā sauc 
par gadījuma lieluma standartizāciju.
[Atšķirt no normalizācijas – tā ir attēlošana segmentā [0, 1], jeb operācija

X −min( X )
max (X )−min(X )

!]

Daudzos gadījumos, ja tas neizraisa sajukumu, E(X) apzīmē 



vienkārši ar grieķu burtu μ, bet standartnovirzi − ar burtu σ, tad 

dispersija ir σ2, bet standartizētais gadījuma lielums: X −μ
σ .

No novērotajiem datiem empīrisko dispersiju (sample 
variance, empirical variance) var aprēķināt, rēķinot vidējos 
aritmētiskos. 

Piemēram, ja n eksperimentos ir novērotas lieluma K vērtības ki, 

tad vispirms aprēķinām vidējo vērtību K̂≈ 1
n
∑
i=1

n

k i , un tad 

dispersiju:

^Var (K )≈ 1
n−1∑i=1

n

(k i− K̂ )2
.

Kāpēc jādala ar n−1  (nevis n) – par to vēlāk (Bessel’s correction).

Atkal: nevajag domāt, ka Var(K) ir “īstā precīzā” dispersija, bet
^Var (K )  – aptuvenā. Var(K) ir teorētiskā vērtība modelī, kas 

dabā tik precīzi var arī neparādīties. Tiesa, pieredze liecina, ka jo 
garākas ir eksperimentu sērijas un jo simetriskāks ir spēļu 
kauliņš, jo tuvāk vidējā kvadrātiskā novirzē ^Var (K ) būs 
teorētiski sagaidāmajai vērtībai.

Notikumu un gadījuma lielumu neatkarība
Sk. arī http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_independence.

Intuitīvi, lielumu X un Y neatkarība nozīmē, ka "viens neietekmē 
otru". Praksē ar tādu priekšstatu bieži vien pietiek, bet teorijā 
tādu "definīciju" izmantot nav iespējams.

Tāpēc kā notikumu un gadījuma lielumu neatkarības definīciju 
varbūtību teorijā izmanto (it kā) neatkarības "sekas", t.s. 
varbūtību reizināšanas likumu.

Notikumu statistiskā neatkarība
Piemērs − divu spēļu kauliņu “neatkarīga” mešana: 
Varbūtība, ka uzkritīs divi sešnieki vai jebkuri divi cipari i un j:

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_independence


P (K 1=i∧K 2= j)= 1
36

;

P (K 1=i)⋅P (K 2= j)=1
6
⋅1

6
= 1

36

.

Tātad: P (K 1=i∧K 2= j)=P (K 1=i)⋅P (K 2= j)  – kauliņu 
neatkarības dēļ! 

Ja P (A∩B)=P (A)P (B) , tad notikumus A un 
B sauc par statistiski  neatkarīgiem.
Kauliņu mešanai tā ir teorēma, bet vispārīgajā gadījumā to 
izmanto kā statistiskās neatkarības definīciju. Mēdz būt 
gadījumi, kad P (A∩B)=P (A)P (B)  konstatē tikai aprēķinu 
vai novērojumu ceļā, “ar aci” neatkarība nav saskatāma. To 
konstatējot, varam mēģināt “skatīties dziļāk”, meklējot neatkarības cēloni. 

Ar šādu neatkarības definīciju pietiek, lai varētu pierādīt (kā 
teorēmas) visus ar notikumu neatkarību saistītos varbūtību 
teorijas rezultātus.

Gadījuma lielumu statistiskā neatkarība 

Gadījuma lielumus X, Y sauc par statistiski 
neatkarīgiem, ja jebkurām “mērojamām” 
vērtību kopām A un B,

 P X ∈A∧Y ∈B=P X ∈AP Y ∈B .
Tai skaitā, jābūt: 

P X =a∧Y =b=P X =a P Y =b

Teorēma. Ja X un Y ir statistiski neatkarīgi gadījuma lielumi, 
tad

E (XY )=E (X )E (Y ) (tā tas ir tikai statistiski
neatkarīgiem lielumiem!);

Var ( X +Y )=Var ( X )+Var (Y ) (tā tas ir tikai



statistiski neatkarīgiem lielumiem!).
[Tā ir otrā un galvenā teorēma par dispersijas matemātiskajām priekšrocībām.]

Testa uzdevums. Pierādiet šo teorēmu diskrētai varbūtību telpai.

Divu nepārtrauktu gadījuma lielumu X, Y kopējā (joint) 
blīvuma funkcija f X ,Y (x , y) ir jāpiemeklē tāda, lai:

P (X∈A∧Y ∈B)=∫
A
∫
B

f X ,Y (x , y)dx dy

jebkurām “mērojamām” vērtību kopām A, B.  

Teorēma. Statistiski neatkarīgiem nepārtrauktiem gadījuma 
lielumiem kopējais (joint) sadalījuma blīvums ir atsevišķo 
(marginal) blīvumu reizinājums:

f X ,Y (x , y)=f X (x) f Y ( y) .

No augstām matemātiskām pozīcijām raugoties, varbūtību teorija ir t.s. mēra teorijas
(sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Measure_theory) speciāls gadījums, kur īpaša 
uzmanība tiek veltīta neatkarības jēdzienam. Šis jēdziens figurē vairumā varbūtību 
teorijas teorēmu. "Parastajā" mēra teorijā šāda jēdziena nav.

Testa uzdevumi
1. Dota divdimensiju nepārtraukta varbūtību telpa šautriņu mešanai aplī ar rādiusu 1
(elementāro notikumu telpa un varbūtību blīvuma funkcija):

Ω={(x , y) | x2+ y2≤1}; p(x , y)= 1
π . Aprēķiniet varbūtību trāpīt aplī ar 

centru koordinātu sākumā un rādiusu 1/2.

2. Šajā telpā aplūkosim gadījuma lielumu X (x , y)=√ x2+ y2 (attālums līdz 

koordinātu sākumam). Kā izskatās lieluma X varbūtību sadalījuma funkcija

F x(r)=P(X≤r) un atbilstošā blīvuma funkcija f x(r) ? 

3. Aprēķiniet (abos veidos) lieluma X sagaidāmo vērtību, dispersiju un 
standartnovirzi.

...

http://en.wikipedia.org/wiki/Measure_theory

