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Praktikum 3 – lisa 
 
Salvestage kursuse kodulehelt omale arvutisse andmestik sead.xls. 
http://www.emu.ee/~ktanel/DK_0007/sead.xls 
 
Kommentaarid andmestiku kohta 

Tegu on 2003. aastal teostatud katsega, kus 80-st seast 40 peeti uues külmlaudas ja 40 vanas 
nõukogudeaegses sigalas, mõlemas sigalas söödeti pooli sigu (so 20 tk) välismaise söödaga ja pooli 
kodumaise söödaga, kõigist 20-sealistest gruppidest pooled loomad tapeti kohalikus tapamajas (nö 
üle õue), aga pooltele korraldati stressirohke reis kitsas autokastis Eestimaa teises otsas paiknevasse 
tapamajja. Kõigi rümpade puhul mõõdeti hulk lihakvaliteedinäitajaid. 
 

Ülesanded 

Praktikumi tehniline pool püüab anda juhiseid, kuidas võimalikult optimaalselt teostada suurt hulka 
sarnaseid teste ja kuidas saadud suurest hulgast tulemustest Excel’i tingimusvormingu [conditional 

formatting] abil visuaalselt välja tuua statistiliselt olulisi (või mõnd muud tingimust rahuldavaid) 
tulemusi. 
 
1. Võrrelge tavapärases ja külmlaudas peetud sigade lihakvaliteedinäitajaid. 

o Arvutage kõigi lihakvaliteedinäitajate kohta keskmised, minimaalsed ja maksimaalsed 
väärtused ning standardhälbed sõltuvalt pidamiskeskkonnast (tavaline või külmlaut). 

o Teostage t-testid selgitamaks keskmiste kvaliteedinäitajate erinevuse statistilist olulisust (NB!  
Õige t-testi valimiseks tuleb eelnevalt teostada dispersioonide võrdlus F-testiga). 

o Kasutades Excel’i tingimusvormindamist, värvige kõik statistiliselt olulistele erinevustele 
vastavaid p-väärtusi sisaldavad lahtrid – kui p<0,001, siis punaseks, p<0,01 korral oranžiks 
ja p<0,05 korral kollaseks. 

 
2. Millised on erinevate lihakvaliteedinäitajate vahelised seosed? 

o Arvutage uuele töölehele kõigi lihakvaliteedinäitajate vahelised lineaarsed korrelatsiooni-
kordajad (Tools / Tööriistad → Data Analysis… → Correlation). 

o Värvige oranžiks kõik tugevad seosed (|r |  ≥ 0,7) ja kollaseks kõik keskmise tugevusega 
seosed (|r |  ≥ 0,3). 

o Laske Excel’il arvutada eelmise korrelatsioonikordajate tabeli alla uus analoogne tabel; 
leidke ja pange selle juurde kirja olulisuse nivoodele 0,001, 0,01 ja 0,05 vastavad korrelat-
sioonikordaja kriitilised väärtused ning värvige (ikka Excel’i tingimusvormindamist 
kasutades) punaseks kõik korrelatsioonikordajad, mille korral p<0,001, oranžiks 
korrelatsioonikordajad, mille korral p<0,01, ja kollaseks korrelatsioonikordajad, millele 
vastav p<0,05. 

o Uurige, kas näiteks tunnuste ’Temp 45min’ ja ’Temp 24h’ vaheline seos sõltub sigade 
pidamiskeskkonnast – leidke nimetatud tunnuste vahelised lineaarsed korrelatsioonikordajad 
nii tavapärases kui ka külmlaudas peetud sigadel ning illustreerige seost hajuvus-
diagrammiga, kus erinevatele pidamistingimustele vastavad väärtused on tähistatud erinevalt 
(lisaks võite seoste enam esile toomiseks lisada punktiparvele regressioonisirged). 
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Ülesanne 1. 
 

1. Arvutage kõigi lihakvaliteedinäitajate kohta keskmised, minimaalsed ja maksimaalsed väärtused 
ning standardhälbed sõltuvalt pidamiskeskkonnast (tavaline või külmlaut). 
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2. Teostage t-testid selgitamaks keskmiste kvaliteedinäitajate erinevuse statistilist olulisust. 
(NB!  Õige t-testi valimiseks tuleb eelnevalt teostada dispersioonide võrdlus F-testiga). 

F-test, mis võrdleb varieeruvust (dispersioone), tuleb enne keskmiste t-
testiga võrdlemist teostada põhjusel, et t-testi arvutuseeskiri sõltub sellest, 
kas varieeruvus võrreldavais gruppides on ühesugune või mitte. 

Kiireim võimalus nimetatud testide teostamiseks MS Excel’is on kasutada 
vastavaid funktsioone (FTEST ja TTEST), mis mõlemad väljastavad 
olulisuse tõenäosuse (p-väärtuse). 

Olulisuse tõenäosus mäletatavasti näitab, kui suur on tõenäosus eksida, 
deklareerides erinevuse (või seose või mõju vmt) olemasolu, ja standardne 
lähenemine on, et kui p < 0,05, siis loetakse erinevus statistiliselt oluliseks 
(piisavalt usaldusväärselt tõestatuks), ja kui p ≥ 0,05, siis ei ole erinevus 
statistiliselt oluline (enamasti konstateeritakse siis, et erinevust pole). 

MS Excel’is võib esmalt teostada F-testi ja selle tulemusest lähtuvalt 
valida õige t-testi:  

kui F-testi tulemus on väiksem kui 0,05, siis tuleks teostada 3. tüüpi t-
test (uuritava tunnuse varieeruvus võrreldavais gruppides on erinev); 

kui aga F-testi tulemus on suurem (või võrdne) kui 0,05, siis tuleks 
teostada 2. tüüpi t-test (uuritava tunnuse varieeruvus võrreldavais 
gruppides on ühesugune). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p < 0,05 
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Järgnevalt võib funktsiooni FTEST kopeerida jällegi kõigi veergude alla. Funktsiooniga TTEST nii 
lihtsalt ei saa, kuna selle täpne kuju sõltub F-testi väärtusest – variant on kopeerida ka t-test, aga 
vajadusel muuta viimast argumenti. 

Alternatiiv on kasutada loogikafunktsiooni IF koos funktsioonidega FTEST (mis määrab tingimuse) 
ja TTEST (mille tüüp valitakse automaatselt vastavalt F-testi tulemusele): 

 

3. Kasutades Excel’i tingimusvormindamist, värvige kõik statistiliselt olulistele erinevustele 
vastavaid p-väärtusi sisaldavad lahtrid – kui p<0,001, siis punaseks, p<0,01 korral oranžiks ja 
p<0,05 korral kollaseks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täiendava tingimuse lisamiseks kliki nupul Add / Lisa 
(korraga saab rakendada kuni 3 tingimust, kusjuurest 

kontrollimist alustatakse viimasest) 

Tingimus, mille täidetuse korral selekteeritud lahtrid 
vormindatakse soovitud viisil. 
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Ülesanne 2. 
 

1. Arvutage uuele töölehele kõigi lihakvaliteedinäitajate vahelised lineaarsed korrelatsiooni-
kordajad  

Tools / Tööriistad → Data Analysis… → Correlation). 
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2. Värvige oranžiks kõik tugevad seosed (|r |  ≥ 0,7) ja kollaseks kõik keskmise tugevusega seosed 
(|r |  ≥ 0,3). 

Kui on vaja kasutada keerulisemaid vormindamistingimusi, tuleb need ette anda valemina.  

Näiteks antud juhul on vaja, et oranžiks värvitaks lahtrid, mis on kas 0,7-st suuremad või -0,7-st 
väiksemad ja mis ei võrdu ühega (neid peadiagonaalil paiknevaid 1-sid pole mõtet esile tuua, kuna 
need ei kujuta enesest informatiivseid väärtusi). Kaks esimest tingimust saab kokku võtta 
kontrollides, kas korrelatsioonikordaja absoluutväärtus on 0,7-st suurem (või võrdne). Kõik 
tingimused kokku saab ette anda valemiga 

=AND(B2<1;ABS(B2)>=0,7) 

Nagu ikka, peab valem Excel’s algama võrdusmärgiga (üksnes siis tõlgendab Excel järgnevat 
käsuna); 

funktsiooni AND argumendid (semikooloniga eraldatult) peavad tingimuse rahuldamiseks 
olema kõik (antud juhul 2 tk) rahuldatud; 

funktsioon ABS leiab absoluutväärtuse; 

lahter, millele funktsioone on rakendatud, peab olema selekteeritud lahtribloki vasak ülemine 
lahter – Excel alustab tingimuse täidetuse kontrolli just nimelt sealt ja järgnevate lahtrite 
juurde edasi (vasakule või alla) liikudes muudab vastavalt ka valemis sisalduvat 
lahtriaadressi (st käitub analoogselt töölehele sisestatud valemite kopeerimisega). 
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3. Laske Excel’il arvutada eelmise korrelatsioonikordajate tabeli alla uus analoogne tabel; leidke ja 
pange selle juurde kirja olulisuse nivoodele 0,001, 0,01 ja 0,05 vastavad korrelatsioonikordaja 
kriitilised väärtused ning värvige (ikka Excel’i tingimusvormindamist kasutades) punaseks kõik 
korrelatsioonikordajad, mille korral p<0,001, oranžiks korrelatsioonikordajad, mille korral 
p<0,01, ja kollaseks korrelatsioonikordajad, millele vastav p<0,05. 

 

Korrelatsioonikordajate kriitiliste väärtuste tabeli leiate siit: 

http://www.eau.ee/~ktanel/VL_0435/critical_values_of_Pearson_cor.pdf  

 

 

 

 

Kindlasti vaadake need 
numbrid ise tabelist järgi!! 
Ja kui aru ei saa, milleks 

neid vaja, siis küsige. 

Need lahtrid on 
vormindatud lihtsalt 
nupu              abil. 
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4. Uurige, kas näiteks tunnuste ’Temp 45min’ ja ’Temp 24h’ vaheline seos sõltub sigade 
pidamiskeskkonnast – leidke nimetatud tunnuste vahelised lineaarsed korrelatsioonikordajad 
eraldi nii tavapärases kui ka külmlaudas peetud sigadel ning illustreerige seost hajuvus-
diagrammiga, kus erinevatele pidamistingimustele vastavad väärtused on tähistatud erinevalt 
(lisaks võite seoste erinevuse selgemaks esile toomiseks lisada punktiparvele regressioonisirged). 
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5. Teostamaks regressioonanalüüsi, et prognoosida ’Temp 45min’ väärtuste alusel ’Temp 24h’ 
väärtusi, võib Excelis lähtuda samast viimati loodud hajuvusdiagrammist, lastes sinna peale 
arvutada ka regressioonivõrrandi ja determinatsioonikordaja – et Excel laseb joonistele auto-
maatselt lisatavaid kirjeid ka muuta, võib tulemuse kujundada näiteks kujul 

Temp 24h = 0,265x(Temp 45min) - 5,867

R2 = 0,5144

R2 = 0,0962

Temp 24h = -0,0942x(Temp 45min) + 6,3185
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Regressiooniseose statistilise olulisuse testimiseks tuleb kasutada protseduuri Regression (Tools -> 
Data Analysis). Seejuures on see protseduur üks väheseid Exceli statistikavahendeid, mis siiamaani 
ei oska midagi pihta hakata puuduvate väärtustega – andmed peavad olema enne analüüsima asumist 
sobivalt sorteeritud või siis tuleb regressioonanalüüsi tarvis moodustada uus, tühje lahtreid mitte 
sisaldav abitabel. 

 

Regressioonlüüsi tulemus külmlaudas (out-door) peetud sigade korral: 

 

 

Regressioonivõrrand, prognoosimaks ’Temp 45min’ väärtuste alusel ’Temp 24h’ väärtusi, on kujul 

Temp 24h = -5,867 + 0,265×(Temp 45min) 

(sama, mis joonisel graafiliselt leitu). 


