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Lielo skaitļu likums 

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

Šis likums teorētiski pamato gadījuma lieluma X
sagaidāmās (“teorētiskās”) vērtības E(X) 
praktisko nozīmību: 
Ja gadījuma lieluma X vērtību "nolasa" n neatkarīgos 
eksperimentos, iegūstot n skaitļus x1, ..., xn, un izrēķina vidējo 

aritmētisko (sample mean, empirical mean)

x1...xn

n
,

 tad "rezultāts būs aptuveni E(X)", un jo lielāks būs n, jo tuvāk
x1...xn

n
būs E(X). Tāds ir novērojums...

Teorētiskajā modelī šo X vērtību “nolasīšanu” neatkarīgos n 
eksperimentos modelē, ievedot n neatkarīgus gadījuma lielumus 
X1, ..., Xn, kuru varbūtību sadalījumi ir tādi pat kā lielumam X. 

Tāpat kā divu kauliņu mešanas gadījumā, kur:

Ω = {(i, j) | i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6}, P (i , j)= 1
36

 visiem pāriem i, j,

šeit mums ir vajadzīga īpaša varbūtību telpa:

 ja X definēts telpā (Ω , p) (diskrētā vai nepārtrauktā), 

http://podnieks.id.lv/slides/mining/varbut1.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0
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tad lielumi X1, ..., Xn ir jādefinē telpā (Ωn , pn) , kur Ωn=Ω×Ω×...×Ω
un katram elementārajam notikumam (e1 , e2 , ...en)∈Ωn

:

pn(e1 , e2 , ...en)= p(e1) p(e2) ... p(en) (šeit p is varbūtība vai varbūtību 

blīvums).

Un tad vidējais aritmētiskais
X 1+...+ X n

n
būs gadījuma lielums 

tajā pašā varbūtību telpā (Ωn , pn) . Tāpēc varam jautāt: 

kāda ir varbūtība, ka šis vidējais aritmētiskais atšķirsies no E(X) 
vairāk par doto mazo skaitli ε>0:

P (|X 1+...+ X n

n
−E ( X )|>ϵ) ?

Un, n augot, kā šī varbūtība mainīsies? Uz šiem jautājumiem 
atbild:

Teorēma (lielo skaitļu likums). Ja statistiski 
neatkarīgiem gadījuma lielumiem

 X1, ... Xn, ... 

ir vienādi varbūtību sadalījumi ar sagaidāmo vērtību

E ( X i)=μ un galīgu dispersiju Var ( X i)=σ2<∞  , tad 

katram mazam ε>0,

lim
n→∞

P (|X 1+...+ X n

n
−μ|>ϵ)=0 .

Un jo mazāka dispersija σ2 , jo ātrāk notiek šī konverģence uz 0.

Tieši to varam novērot arī eksperimentos dabā.

Piemērs − spēļu kauliņa mešana.

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

varbūtībām
1
6

. Tātad μ=3.5 ;σ≈1.71 . 



Ja metīsim kauliņu 100 reizes, tad visbiežāk uzkritušo ciparu 
vidējais aritmētiskais būs diezgan tuvu 3.5. 

Ja metīsim kauliņu vēl vairāk − 10000 reizes, tad uzkritušo 
ciparu vidējais aritmētiskais parasti būs vēl tuvāk 3.5, salīdzinot 
ar 100 metieniem. Tas ir novērots “dabas likums”!

Bet cik īsti liela ir varbūtība, ka metot kauliņu 100 reizes, 
uzkritušo ciparu vidējais aritmētiskais novirzīsies no 3.5 ne 
vairāk par 0.1? Un cik liela būs šī varbūtība, ja metīsim 10000 
reizes?

Uz šādiem jautājumiem atbild centrālā robežteorēma, no kuras 

seko, ka vidējais aritmētiskais
X 1+...+ X n

n
 novirzās no 

sagaidāmās vērtības μ ne vairāk par 2 σ
√n ar varbūtību 95%. 

Spēļu kauliņam μ=3.5 ;σ≈1.71 , tātad:

10000 metienos ar varbūtību 95% uzkritušo ciparu vidējais 
aritmētiskais novirzīsies no 3.5 ne vairāk par 0.0342 (tātad būs 
robežās no 3.4657 līdz 3.5343).
Kā šos vērtējumus var eksperimentāli pārbaudīt? Metīsim kauliņu 100 sērijās par 
10000 metieniem, tad 95 sērijās no 100 uzkritušo ciparu vidējam aritmētiskajam 
vajadzētu būt robežās no 3.4657 līdz 3.5343.

Bet praktiski? Ja esam izpildījuši 10000 metienus tikai vienu reizi? Ja no tā esam 
ieguvuši vidējo aritmētisko zem 3.4657 vai virs 3.5343, tad simetriskam kauliņam 
tāds rezultāts varēja nejauši sanākt tikai ar varbūtību 5%. Tāpēc, visticamāk, mūsu 
kauliņš nav īsti simetrisks... Pieskaramies hipotēžu testēšanas tēmai... (sk. tālāk).

Normālais (Gausa) varbūtību sadalījums
 un centrālā robežteorēma

Normālais varbūtību sadalījums (Normal [Gaussian] Distribution, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution).

Centrālā robežteorēma (Central Limit Theorem, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem).

Sk. arī Google attēlus “normal distribution”.

Liekas dīvaini, ka par "normālu" sauc (un bieži izmanto kā 
noklusēto) varbūtību sadalījumu, kura blīvuma funkcija ir

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution


p( x)= 1

√2π
e

− x2

2 (vidējā vērtība 0, dispersija 1).

Kāpēc tā?
Kāpēc jādala ar 2 ? Tāpēc, ka

 ∫
−∞

+∞

e
− x2

2 dx=√2π .

Ar 2 ir jādala, lai blīvuma funkcijas integrālis būtu 1.

Bet kā rodas e
− x2

2
?

Izrādās, ka šī funkcija rodas “dabiskā ceļā” – no lielo skaitļu 
likuma precizējuma, ko sauc par centrālo robežteorēmu.

Precizējums tiek panākts šādā veidā:
Ņemsim atkal n statistiski neatkarīgus gadījuma lielumus X1, ..., 

Xn, ar vienādiem varbūtību sadalījumiem, un ar šādām 

sagaidāmajām vērtībām un galīgām dispersijām:
E(X i)=μ ;Var (X i)=σ2<∞  .

Attiecīgo varbūtību telpu sk. augstāk.
Standartizēsim šos lielumus, t.i. aplūkosim to vietā lielumus

X i '=
X i−μ

σ . Tiem: E(X i ')=0 ;Var (X i ')=1 . 

Vidējais aritmētiskais An '=
X 1 '+...+X n '

n arī ir gadījuma 

lielums tajā pašā varbūtību telpā, izrēķināsim tam sagaidāmo 
vērtību un dispersiju:

E(An ')=0 ;

Var (An ' )= 1

n2
Var∑

i=1

n

X i '=
1

n2 ∑
i=1

n

Var (X i ' )=
n

n2
=1

n
.

[Šeit tiek izmantota dispersijas (kā vidējās kvadrātiskās novirzes) elegantā īpašība: 
neatkarīgu gadījuma lielumu summas dispersijas ir atsevišķo dispersiju summa.]



Redzam, ka Var (An ' ) tiecas uz 0,  tātad, n augot, šis vidējais 
aritmētiskais An ' no sagaidāmās vērtības 0 novirzīsies arvien 
retāk un mazāk. 
Beidzot, standartizēsim arī An ' , izdalot to ar standartnovirzi

√Var (An ' )=√ 1
n
= 1

√n
, iegūstot lielumu: An ' '=An ' √n . 

Izrādās, ka n augot, lieluma An ' '  varbūtību sadalījums 
(normalizētā histogramma) tiecas uz sadalījumu, kam ir blīvuma 

funkcija p( x)= 1

√2π
e

− x2

2 .

Par to var pārliecināties arī eksperimentāli. Tas gan nav viegli, jo viena n 
eksperimentu sērija ar lielumu X, dod tikai vienu lieluma An ' ' vērtību. Lai iegūtu
histogrammu, mums šīs sērijas ir daudzreiz jāatkārto. Programma-minimums: 100 
eksperimentu sērija ir jāatkārto 100 reizes, tātad kopā sanāk izpildīt 10000 
eksperimentus. Bet rezultātā iegūsim zvanveida histogrammu, kas labi atbilst 
normālā sadalījuma līknei.

Sk. Google attēlus normal distribution bell curve

Bet teorētiskajā modelī šo fenomenu var pierādīt kā teorēmu, 
tā arī būs pirmā centrālā robežteorēma.
Lai iegūtu ērtāk lietojamu formulējumu, izteiksim An ' ' caur 
sākotnējiem lielumiem:

An ' '=√n
X 1 '+...+ X n '

n
=√n

1
n ∑i=1

n X i−μ
σ =

X 1+...+ X n−nμ
σ√n

Šī izteiksme ir summas X 1+...+ X n standartizēta novirze no 
sagaidāmās vērtības nμ (jo summas dispersija ir nσ2 ). 

 

Centrālā robežteorēma 1. Pieņemsim, ka X1, ..., Xn ir 

neatkarīgi gadījuma lielumi ar vienādu varbūtību sadalījumu, 
kam sagaidāmā vērtība ir μ un dispersija σ2, un kuriem izpildās 
(piemēram) Lindeberga nosacījums.  Tad pie n→∞
standartizētās novirzes

https://en.wikipedia.org/wiki/Lindeberg's_condition


X 1+...+Xn−nμ
σ √n

sadalījuma blīvuma funkcija tiecas uz funkciju 1

√2π
e

− x2

2 .

Šo teorēmu var pierādīt arī daudz vispārīgākā formā, kur vairs 
netiek prasīts, lai visiem lielumiem X1, ..., Xn būtu vienādas 

sagaidāmās vērtības un dispersijas. Apzīmēsim

E (X i)=μi ;Var (X i)=σi
2;

Sn=X1+...+X n

. Tad:

E(Sn)=∑
i=1

n

μi ;Var (Sn)=∑
i=1

n

σi
2

Centrālā robežteorēma 2. Pieņemsim, ka X1, ..., Xn ir jebkuri 

neatkarīgi gadījuma lielumi kuriem izpildās Lindeberga 

nosacījums. Tad pie n→∞ summas Sn=X1+...+X n
standartizētās novirzes

Sn−E (Sn)

√Var (Sn)

varbūtību blīvuma funkcija tiecas uz funkciju p( x)= 1

√2π
e

− x2

2 .

Šīs teorēmas tad arī nodrošina normālā 
sadalījuma kā fundamentāla dabas likuma 
reputāciju: ja ļoti lielā skaitā summējam 
jebkurus (pat ļoti dažādus) neatkarīgus 
"faktorus", tad neatkarīgi no faktoru sadalījuma
funkcijām, standartizētā novirze no sagaidāmās 
vērtības "uzvedīsies" kā normāli sadalīts 



gadījuma lielums!
Varētu likties, kas summējot dažādus neatkarīgus faktorus, vajadzētu veidoties 
absolūtam haosam. Bet izrādās, ka ja haoss ir absolūts, tad tajā ir likumsakarība – 

normālais varbūtību sadalījums! Tāpēc, ja, modelējot datus, rodas 
vajadzība ievest modelī “pilnīgi nejaušas” novirzes (t.i. “pilnīgu 
haosu”), tad parasti ņem normālo sadalījumu.

Normālā sadalījuma blīvums vispārīgajā gadījumā (ar centru μ
un dispersiju σ2 :

pμσ( x)= 1
σ√2π

e
−

(x−μ)2

2 σ2

.

Pirmatklājēji:
Abraham de Moivre (1667−1754), Pierre-Simon Laplace (1749–1827).

Konverģences ātrums

Bet ko nozīmē “sadalījuma funkcijas grafiks tiecas” uz funkcijas
1

√2π
e

− x2

2

grafiku? Cik ātri tas notiek? Vai ar 100 metieniem pietiek, lai uzskatītu, ka novirzes 

varbūtību blīvums “jau ir” 
1

√2π
e

− x2

2 ?

Tas ir izpētīts Berry-Esseen   teorēmās   (1941-42), piemēram:

Teorēma. Vienādi sadalītiem statistiski neatkarīgiem gadījuma lielumiem X i , 

kam ir galīgs t.s. trešais moments ρ3=E ((|X i−μ|)3)<∞ , novirzes

X1+...+Xn−nμ
σ √n

sadalījuma blīvuma funkcija atšķiras no
1

√2π
e

− x2

2 ne 

vairāk kā par
ρ3

2σ3√n
.

[Dispersija ir gadījuma lieluma otrais moments: σ2=E ((X i−μ)2) .]

Sk. Andrew C. Berr  y  , Carl-Gustav Esseen Vikipēdijā.

Piemēri. 

Spēļu kauliņam: σ≈1.71 ;ρ3=6.375 , tātad atšķirība no normālā sadalījuma 

nepārsniedz
0.64
√n

, tātad 100 metieniem – 0.064 jeb 7%, 10000 metieniem – 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl-Gustav_Esseen
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_C._Berry
https://en.wikipedia.org/wiki/Berry%E2%80%93Esseen_theorem
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/Laplace.html
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/De_Moivre.html


0.0064 jeb 0.7%. Tātad 100 kauliņa metienu gadījumā normālais 
sadalījums nav perfekts orientieris, bet 10000 metieniem – ir!

Monētai: σ≈0.707 ;ρ=0.125 , tātad atšķirība nepārsniedz
0.18

√n
,

tātad 100 metieniem – 0.018 jeb 2%, 10000 metieniem – 0.0018 jeb 0.2%. Spriediet 
paši!

Testa uzdevums. Aprēķiniet 1000 monētas metieniem pirmo, otro un trešo 
momentu.

Kā robežteorēmas var izmantot praksē?
Aplūkosim atkal n neatkarīgus eksperimentus, kur i-jā 
eksperimentā rodas gadījuma lieluma Xi vērtība. Pie tam šie 

lielumi X1, ..., Xn, ir statistiski neatkarīgi, un tiem ir vienādi 

varbūtību sadalījumi ar šādām sagaidāmajām vērtībām un 

dispersijām: E(X i)=μ ;Var (X i)=σ2
 .

Standartizētās novirzes 

X 1+...+Xn−nμ
σ √n

sadalījuma blīvuma funkcija tiecas uz 1

√2π
e

− x2

2 . 

Tātad varbūtība, ka novirze būs mazāka par ϵ , jeb

∣X 1... X n−n
n ∣≤ ,

tiecas uz integrāli f (ϵ)= 1

√2π
∫
−ϵ

+ϵ

e
− x2

2 dx .

Uzskatīsim, ka šī varbūtība ne tikai tiecas uz f (ϵ) , bet jau ir 
aptuveni vienāda ar to (bet sk. sarkano brīdinājumu konverģences sadaļā).

Aprēķinot šo integrāli ar ϵ=1,2,3 , iegūstam: 

f (1)≈0.68 ; f (2)≈0.95 ; f (3)≈0.997 .

Sk. vēlreiz Google attēlus “normal distribution bell curve”.



Tātad sērijā no n neatkarīgiem eksperimentiem:

- ar varbūtību 0.68: summa X 1+...+X n novirzīsies no nμ ne 
vairāk par σ √n ;

- ar varbūtību 0.95: X1+...+X n novirzīsies no nμ ne vairāk 

par 2σ √n ;

- ar varbūtību 0.997: X1+...+X n novirzīsies no nμ ne vairāk 

par 3σ√n .

To sauc par 68–95–99.7 likumu, sk. Vikipēdijā.

Praksē dara tā: izvēlamies kādu no 3 varbūtībām, piemēram, 
95%, un tad, ja kādā n eksperimentu sērijā summa X1+...+X n

novirzīsies no sagaidāmās vērtības nμ vairāk par 2σ√n , tad 
teiksim, ka teorētiskajā modelī tas varēja sanākt nejauši tikai ar 
5% varbūtību. Tātad ir ļoti ticami, ka modelis slikti apraksta reālo
situāciju (pārāk idealizē to) – tā nav gluži tāda kā rāda modelis, 
piemērus sk. tālāk.

Piemērs − monētas mešana
Pieņemsim, ka Xi=1, ja uzkrīt ģerbonis, Xi=0 – citādi. 

E ( X i)=
1
2
=μ ; D( X i)=

1
2
(1 –

1
2
)=1

4
=σ2 ;σ=1

2
;

E ( X 1+...+ X n)=
n
2

;Var ( X 1+...+ X n)=
n
4

.

Tātad, ja monētu metīsim n=100 reizes, tad ar varbūtību 95% 
summa X1+...+Xn (t.i. uzkritušo gerboņu skaits) novirzīsies no 

sagaidamās vērtības nμ = 50 ne vairāk kā par

2σ√n=2
1
2
√100≈10 .

Tātad 100 metienos uzkritušo gerboņu skaits būs starp 40 un 60  
ar varbūtību 95% (īstenībā – ar 93% varbūtību, sk. sadaļu par konverģenci). 

https://en.wikipedia.org/wiki/68%E2%80%9395%E2%80%9399.7_rule


Bet 10000 metienos: 2σ√n=2
1
2
√10000≈100 , t.i. uzkritušo 

gerboņu skaits būs starp 4900 un 5100 ar varbūtību 95%.

Beidzot, 10000 metienos: 3σ √n=3
1
2
√10000≈150 , t.i. ar 

varbūtību 99.7% uzkritušo gerboņu skaits būs starp 4850 un 5150
(īstenībā – ar 99.5% varbūtību, sk. sadaļu par konverģenci). 

Hipotēžu testēšanas piemērs
Metam monētu 100 reizes.

Ja monēta būtu simetriska, tad uzkritušo ģerboņu skaits būs starp 
40 un 60  ar varbūtību 95-2=93%. Tātad, ja konkrētajā metienu 
sērijā ģerbonis uzkrīt mazāk par 40 vai vairāk par 60 reizēm, tad 
ir tikai 5+2=7% varbūtība, ka tik liela novirze varēja rasties 
nejauši, tāpēc monēta drīzāk būtu jāatzīst par nesimetrisku. Kādu 
lēmumu pieņemsiet?

Metam monētu 10000 reizes.

Ja monēta būtu simetriska, tad ar varbūtību 95% ģerbonis 
uzkristu no 4900 līdz 5100 reizēm. Bet ja ģerbonis uzkrīt mazāk 
par 4900 vai vairāk par 5100 reizēm?  Tad ir aizdomas, ka 
monēta nav simetriska! Jo ir tikai 5% varbūtība, ka tik liela 
novirze varēja rasties nejauši. Kādu lēmumu pieņemsiet?

Bet, ja ģerbonis uzkrīt mazāk par 4850 vai vairāk par 5150 
reizēm, tad aizdomas, ka monēta nav simetriska, ir vēl lielākas. 
Jo ir tikai 100–99.7+0.2=0.5% varbūtība, ka tik liela novirze 
varēja rasties nejauši. Kādu lēmumu pieņemsiet?

Kauliņa mešana
Paldies Jānim Goldmanim (2022) par eleganto norādi:
https://docs.google.com/document/d/
1alv05cXh0WhNaFPoq3LNzxmv6veurf6utV1kMQAYDQw/
edit#heading=h.8xvxgdo4y58j

X-Wing Physical Dice Test. By: Andrew Lauritzen

Summary: Only a small percentage of X-Wing dice are statistically “fair”.

Izrādās, ka izmantojot robotu, kas spēj izpildīt 20000 spēļu 

https://docs.google.com/document/d/1alv05cXh0WhNaFPoq3LNzxmv6veurf6utV1kMQAYDQw/edit#heading=h.8xvxgdo4y58j
https://docs.google.com/document/d/1alv05cXh0WhNaFPoq3LNzxmv6veurf6utV1kMQAYDQw/edit#heading=h.8xvxgdo4y58j
https://docs.google.com/document/d/1alv05cXh0WhNaFPoq3LNzxmv6veurf6utV1kMQAYDQw/edit#heading=h.8xvxgdo4y58j


kauliņa metienus un fiksēt rezultātus, var noskaidrot, kurš no 
vairākiem kauliņiem ir vistuvāk ideālam kauliņam, un ja nav – 
tad kādas ir tā īpatnības.
Sk. piemēram, X-Wing Red Dice Results.

Te runa ir nevis par parasto spēļu kauliņu, bet par X-wing kauliņu, sk.  
https://www.amazon.com/Miniatures-Strategy-Players-Playtime-Games/dp/
1616614471

Par citām kauliņu testēšanas metodēm sk. Google dice quality testing, piemēram:

https://thecriticaldice.com/blogs/news/how-to-salt-water-test-your-dice

Varbūtību integrāļa tabulas (nav jālasa)
Sk. arī 68–95–99.7 rule Vikipēdijā.

Izmantojot normālā sadalījuma funkciju, var izrēķināt atbildi uz jautājumu: kāda ir 
varbūtība, ka summa X1+...+Xn nenovirzīsies no sagaidāmās vērtības nμ vairāk par 

lielumu δ? Ja šo lielumu uzrakstām kā =n (kur  n  ir summas 
X1+...+Xn standartnovirze), tad (lielam n) varbūtība, ka

∣X 1... X n−n
n ∣≤

būs aptuveni

f (ϵ)= 1

√2π
∫
−ϵ

+ ϵ

e
− x2

2 dx .

Ja ε=2, tad šī izteiksme iznāk aptuveni 0.9545.

Tātad ar varbūtību 95.45% summa X1+...+Xn novirzīsies no nμ ne vairāk par

2σ √n (68–95–99.7 rule)

Būtu jāsastāda tikai f(ε) tabula (vai šīs funkcijas programma jāpievieno 
standartfukciju bibliotēkai)... 

Diemžēl, tradīcija ir mazliet savādāka – tabula ir  sastādīta citai funkcijai erf(x) – t.s.
kļūdu funkcijai:  

erf (ϵ)= 2
√π∫

0

ϵ

e−x2

dx .
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Sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Error_function 
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https://en.wikipedia.org/wiki/68%E2%80%9395%E2%80%9399.7_rule
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https://www.amazon.com/Miniatures-Strategy-Players-Playtime-Games/dp/1616614471
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Vēl daži varianti: 

summa X1+...+Xn novirzīsies no nμ:

ar varbūtību 99% – ne vairāk par 2,576 n ;

ar varbūtību 99,5% – ne vairāk par 2,807 n ; 

Jeb 99,73% un 3σ√n (68–95–99.7 rule)

ar varbūtību 99,9% – ne vairāk par 3,291 n ;

ar varbūtību 99,99999% – ne vairāk par 5,327 n .

Raksturīgi, ka varbūtībai strauji tuvojoties 1, koeficients pie  n  aug ļoti lēni.

Ja Jūs interesē citas varbūtības, meklējiet t.s. Varbūtību integrāļa (jeb kļūdu 

funkcijas – error function erf (x) ) tabulas (piemēram, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Error_function – sk. lapas beigās, neaizmirstam, ka

x= ϵ
√2 ).

Programmēšanas valodās šo tabulu vietā izmanto iebūvētās funkcijas. Piemēram, 

Excel: ERF(min, max) un ERFC(min, max). Mūs interesē ERF (0, ϵ
√2

) .

Testa uzdevumi
1. Metam monētu 1000 reizes. Cik drošus secinājumus par 
monētas simetriskumu varam izdarīt no iegūtās statistikas?

2. Aprēķiniet ļoti aptuveni, cik reižu būtu jāmet kauliņš, lai no 
iegūtās statistikas varētu izdarīt kaut cik drošu secinājumu par tā 
nesimetriskumu?

...

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

