
 1566

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 12, 6, 2009, (1566-1575) 
Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ПРОБАТА 

 
К. Куманов, К. Колев 

 
Институт по овощарство – Пловдив 4004 

 
SAMPLE SIZE ESTIMATION 

 
K. Koumanov, K. Kolev 

 
Fruitgrowing Institute – Plovdiv 4004 

 
РЕЗЮМЕ SUMMARY 
Обект на настоящата публикация 

е лесен емпиричен метод за 
определяне на минималният обем на 
пробата във всички сфери на научните 
изследвания. Минималният брой 
опити/измервания N, гарантиращи с 
вероятност р зададена относителна 
грешка ∆p;k на средното аритметично 
Хav, обикновено се определя чрез 
итерации в зависимост от ∆p;k, от Хav, от 
критерия на Стюдънт tp;k за 
доверителна вероятност p и степени на 
свобода k = N – 1, и от 
средноквадратичното отклонение S. В 
резултат на проведените от нас 
анализи и математически 
преобразувания са изведени 
емпирични зависимости на N от 
отношението (CV/∆p;k)

2, където CV е 
вариационният коефициент на пилотна 
проба. Установено е, че минималният 
обем на пилотната проба за 
изчисляване CV на някои признаци на 
плодовете като маса, диаметър и 
височина трябва да бъде 50 броя за 
черешовите, 40 за малиновите и 25 
броя за ябълковите плодове. Доказано 
е, че изведените уравнения са 
практически с точността на функции. 

Subject of the present publication is 
an easy empirical method for estimating 
the minimum sample size in all research 
areas. 

The minimum number of 
trials/measurements N, providing with 
probability p a predefined relative 
standard error ∆p;k of the mean Хav, is 
usually estimated depending on ∆p;k, Хav, 
the Student’s criterion tp;k for probability p 
and degrees of freedom k = N – 1, and 
the standard deviation S using the method 
of iterations. 

On the basis of analyses and 
mathematical transformations, we worked 
out an empirical relationship between N 
and the ratio (CV/∆p;k)

2, where CV is the 
variation coefficient of a pilot sample. 

 
The minimum fruit number in a pilot 

sample for evaluating CV of some fruit 
characteristics as mass, diameter, and 
height was estimated to be 50 for the 
cherry, 40 for the raspberry, and 25 for 
the apple fruit. 

 
It was proven that the derived 

regression equations practically had the 
precision of a function. 
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УВОД INTRODUCTION 
Обемът на пробата е важен 

за представителността на 
научните изследвания и 
валидността на направените 
заключения. За да представя 
правилно генералната 
съвкупност, пробата трябва да 
бъде достатъчно голяма. От 
друга страна увеличаването на 
обема на пробата води до по-
голям разход на труд, време и 
като цяло оскъпява 
изследването. Проблемът има и 
етична страна, доколкото може 
да бъде свързан с изпитването 
на агресивни въздействия и 
медикаменти върху хора и 
животни. За подобряване 
методиката на 
експерименталната работа и 
привеждането й в съответствие 
с нормите на статистиката, през 
2006 г. в Института по 
овощарство – Пловдив започна 
изследване върху редица 
биометрични показатели, 
включително масата и 
размерите на плодовете. 
Първите публикувани резултати 
(Куманов и Колев, 2007; Куманов 
и Колев, 2008) са за минималния 
брой плодове, необходими за 
определяне средната маса на 
малиновите, черешовите и 
ябълковите плодове, както и на 
средната височина и диаметър 
на ябълковите плодове. С 
настоящата публикация сме си 
поставили за цел да обединим 
тези изследвания в 
общовалиден лесен емпиричен 

The size of a sample is 
important for the 
representativeness of the research 
and the validity of the drawn 
conclusions. 

 
The sample has to be large 

enough in order to characterize in 
a proper way the general 
population. 

 
On the other hand, the 

increase in the sample size is 
associated with increased labor 
and time consumption. Moreover, it 
generally raises the cost of the 
investigation. 

 
The problem has also ethical 

aspects, as far as it may be related 
to testing of aggressive treatments 
and drugs on humans or animals. 
In order to improve the 
methodology of the experiments 
and to set it in accordance with the 
standards of the statistics, in 2006 
we started an investigation on 
some biometrical characteristics, 
including the mass and the size of 
the fruit, which was carried out in 
the Fruitgrowing Institute in 
Plovdiv. The first published results 
(Куманов and Колев, 2007; 
Куманов and Колев, 2008) 
concerned the minimum fruit 
number needed to evaluate the 
average mass of one raspberry, 
cherry or apple fruit, as well as the 
average diameter and height of the 
apple fruit. In the present article we 
integrate those previous studies in 
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метод за определяне 
минималният обем на пробата 
независимо от обекта на 
изследване. 

a universal easy empirical method 
for estimating the minimum sample 
size regardless of the subject of 
investigation. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS 
Минималният брой членове 

N в една проба, гарантиращи с 
вероятност р зададена 
относителна грешка ∆p;k на 
средното аритметично Хav, е 
определен въз основа на 
следната формула (Митков и 
Минков, 1989): 

;
22

;

210022
;

av
X

kp

S
kp

t
N

∆
=  (1) 

където tp;k е критерият на 
Стюдънт за доверителна 
вероятност p и степен на 
свобода k = N – 1; а S е 
средноквадратичното 
отклонение. 

Определянето на 
минималния обем на пробата от 
горната формула се прави чрез 
метода на итерациите, 
доколкото tp;k зависи по твърде 
сложен начин от обема N чрез 
степените на свобода k. 
Относителната грешка ∆p;k и 
доверителната вероятност р се 
задават предварително, а Хav и 
S се определят въз основа на 
предварително проведена серия 
от експерименти. Данните за 
обема на пробата се представят 
в таблици (напр. Таблица 1) в 
зависимост от обекта на 
изследване, относителната 
грешка ∆p;k и доверителната 

The minimum size of a 
sample N, providing with 
probability p a predefined relative 
standard error ∆p;k of the mean Хav, 
is been estimated using the 
following equation (Mitkov and 
Minkov, 1989): 

;
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;

210022
;

av
X

kp

S
kp

t
N

∆
=  (1) 

where tp;k is the Student’s 
criterion for a confidence 
probability p and degrees of 
freedom k = N – 1; and S is the 
standard deviation. 

 
The estimation of the 

minimum sample size using the 
above equation is usually done by 
the method of iterations, because 
the way tp;k depends on the volume 
N through the degrees of freedom 
k is too complicated. 

 
The values of the relative 

standard error ∆p;k and the 
probability p are predefined while 
Хav and S are obtained in a series 
of preliminary experiments. 

 
Data for the sample size are 

given in tables (e.g. Table 1) 
depending on the subject of 
investigation, the relative standard 
error ∆p;k and the confidence 
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вероятност р. probability p. 
 
Таблица 1. Минимален брой малинови плодове, гарантиращи с вероятност 
95% зададената относителна грешка, при определяне средната маса на един 
плод 
Table 1. Minimum number of raspberry fruit, providing with 95% probability a 
predefined relative error, for estimation the average mass of one fruit 
Грешка 

Error Вероятност на грешката, р = 95% / Error probability, р = 95% 

∆, % Vc-100 V1-75 V1-50 V2-75 V2-50 V3-75 V3-50 

Общ
о 

Total 

1 1272 1060 1288 1793 2948 1511 1942 1812 

2 320 268 324 449 737 379 485 454 

3 143 120 145 201 329 170 217 203 

4 81 69 82 114 186 95 123 115 

5 53 45 54 74 120 62 80 74 

6 37 32 38 52 84 44 57 52 

7 28 24 28 38 62 33 42 39 

8 22 19 22 30 48 26 32 30 

9 18 15 18 24 38 21 26 24 

10 15 13 15 20 31 17 21 20 
 

В настоящия анализ са 
използвани данни за средното и 
средноквадратичното 
отклонение на масата на 
плодовете при малина – седем 
проби от по 100 случайно 
избрани плода и една сборна 
проба от 700 плода от сорта 
"Люлин" (Куманов и Колев, 
2007), череша – три проби с 
обем от по 400 случайно 
подбрани плода от сортовете 
“Хъдзън”, “Налина”, и “Съмит”, 
които са съответно с дребни, 
средни и едри плодове, и ябълка 
– три проби с обем от по 50 
плода от сортовете 
“Карастоянка”, “Флорина” и 
Джърси ред”, съответно с 

Present analysis is based on 
data on the mean and the standard 
deviation of the mass of the fruit of 
raspberry – seven samples of 100 
randomly collected fruit each, and 
one integral sample of 700 fruit of 
cv. 'Lyulin' (Koumanov and Kolev, 
2007), cherry – three samples of 
400 randomly collected fruit each 
of 'Hudson', 'Nalina' and 'Summit' 
cultivars, respectively bearing 
small, medium and large fruit, and 
apple – three samples of 50 fruit 
each of 'Karastoyanka', 'Florina' 
and 'Jersey Red' cultivars, 
respectively with small, middle and 
large fruit. 

The same apple samples 
provided data for the mean and the 
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дребни, средни и едри плодове. 
При ябълката същите проби са 
използвани за определяне на 
средното и средноквадратичното 
отклонение на диаметъра и 
височината на плодовете. 
Доколкото формула (1) е 
валидна при нормално 
разпределение, съответствието 
на разпределението на 
изследваните характеристики на 
плодовете с нормалното е 
доказано чрез критерия на 
Пирсън χ2 (Куманов и Колев, 
2008).  

Като се има предвид, че  

2
2

2

CV
X

S

av

= ; (2) 

то формула (1) може да 
бъде представена по следния 
начин: 

2
22100 









∆
= CV

tN ; (3) 

За удобство в уравнение (3) и от 
тук нататък ∆p;k е изписано само 
като ∆. Става ясно, че обемът на 
пробата зависи по някакъв начин 
от (CV/∆)2. За да се установи 
силата на тази зависимост, е 
изследвана корелацията между 
(CV/∆)2 и N като за целта са 
използвани по 180 двойки 
стойности, получени чрез 
варианса на изброените по-горе 
проби и итерационното 
определяне на N по формула 
(1). 

standard deviation of the fruit 
diameter and height. 

 
 
As far as equation (1) is valid 

only under normal distribution of 
the observed values, the 
conformity of the studied fruit 
characteristics distribution with the 
normal one was proven using the 
Pearson's χ2 criterion (Koumanov 
and Kolev, 2008). 

 
Taking in account that: 

2
2

2

CV
X

S

av

= ; (2) 

 
the equation (1) may be 

written as follows: 
 

2
22100 









∆
= CV

tN ; (3) 

 
For convenience, in equation 

(3) and hereafter ∆p;k is written only 
as ∆. It becomes clear that the 
sample size depends in some way 
on (CV/∆)2. 

 
In order to explore the 

strength of this relation, the 
correlation between (CV/∆)2 and N 
was established on the basis of 
180 pairs of values obtained from 
the variance of the above listed 
samples and the iterative 
estimation of N using equation (1). 

 
     РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ       RESULTS AND DISCUSSION 

Резултатите от анализа на The sample size dependence 
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зависимостта на обема на 
пробата N от отношението 
(CV/∆)2 са онагледени на Фигура 
1 – a, b, c съответно за 
доверителни вероятности 95%, 
99% и 99.9%. 

on the ratio (CV/∆)2 is illustrated in 
Figure 1 – a, b, c for confidence 
probabilities of 95%, 99% and 
99.9% respectively. 

 

 
Фиг. 1. Зависимост между (CV/∆)2 и обема на пробата N при доверителни 
вероятности 95%, 99% и 99.9% 
Fig. 1. Correlation between (CV/∆)2 and the sample size at standard error 
probabilities of 95%, 99% and 99.9% 
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Корелацията е много силна, 

а регресията е линейна и 
практически може да се 
разглежда като функция от вида 
N = a(CV/∆)2 + b; R2 = 1 и за трите 
доверителни вероятности. 
Конкретно за всяка една от 
доверителните вероятности 
уравненията са както следва: 

p=95%:

;9904.18362.3
2

+








∆
= CV

N  (4) 

p=99%:

;0967.36473.6
2

+








∆
= CV

N  (5) 

p=99.9%:

;4577.5811.10
2

+








∆
= CV

N  (6) 

Стойностите на параметрите 
на уравнението – а и b – показват 
известна зависимост от р, но за 
анализирането й е необходимо 
цялата процедура да бъде 
повторена за много повече 
стойности на р с числено 
определяне на tp;k за целия 
диапазон от възможните степени 
на свобода k. 

Съгласно уравнения (4-6), 
при зададени доверителна 
вероятност р и относителна 
грешка ∆p;k на средното 
аритметично Хav обемът на 
пробата N може да бъде 
изчислен с напълно 
задоволителна точност чрез 
коефициента на вариация CV на 
изследваното множество или, 
както това се прави на практика, 

The correlation is very 
strong; the regression is linear 
and practically may be considered 
as a function of the type N = a 
(CV/∆)2 + b, R2 = 1 for the three 
confidence probabilities. For each 
of the probabilities the equations 
are as follow: 
p=95%: 

;9904.18362.3
2

+








∆
= CV

N  

(4) 
p=99%: 

;0967.36473.6
2

+








∆
= CV

N  

(5) 
p=99.9%: 

;4577.5811.10
2

+








∆
= CV

N  (6) 

 
The values of the 

parameters – a and b – show 
some relation to p, but its analysis 
requires the whole procedure to 
be repeated using many more 
values of p accompanied by 
numerical evaluation of tp;k for the 
whole range of the possible 
degrees of freedom k. 

According to equations (4-6) 
and based on predefined 
confidence probability p and 
standard error ∆p;k of the mean 
Хav, the sample size N may be 
evaluated with a fully satisfying 
precision using the variation 
coefficient CV of the studied 
population or, as it is practically 
done, of a pilot probe. The pilot 
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на пилотна извадка. За обем на 
пилотната проба е приет 
минималният брой измервания, 
при който стойността на CV се 
стабилизира. Графоаналитичният 
метод, по който става това, е 
онагледен на Фигура 2 съответно 
за масата на един плод от 
малина, череша и ябълка. 

probe size is assumed to equal 
the minimum number of 
trials/measurements at which the 
CV value stabilizes. 

The grapho-analytical 
method of doing this is shown in 
Figure 2 for the mass of one fruit 
of cherry, raspberry and apple, 
respectively. 

 

 
Фиг. 2. Определяне обема на пилотната проба при изчисляване на 
коефициента на вариация на масата на един плод при череша, малина и 
ябълка 
Fig. 2. Estimating of the variation coefficient of the mass of one fruit of cherry, 
raspberry and apple fruit 
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Нашите резултати показват, 

че при овощните видове 
размерът на плодовете, 
съответно сортът, не е от 
значение за обема на пилотната 
проба (Куманов и Колев, 2008), 
което позволява процедурата по 
определянето на CV да се 
изпълнява само по веднъж за 
всеки овощен вид. Установено е, 
че минималният обем на 
пилотната проба за изчисляване 
на CV на плодовите 
характеристики трябва да бъде 
50 броя за черешовите 40 броя 
за малиновите и 25 броя за 
ябълковите плодове. 

Our results show that the fruit 
size, respectively the cultivar, does 
not influence the size of the pilot 
sample (Koumanov and Kolev, 
2008). 

 
Hence, the CV evaluation 

procedure can be performed only 
once for each of the fruit species. It 
was found that the minimum fruit 
number in the pilot sample for the 
fruit characteristics CV evaluation 
should be 50 for the cherry, 40 for 
the raspberry, and 25 for the apple 
fruit. 

 

 
ИЗВОДИ CONCLUSIONS  
Разпределението на масата 

и размерите на черешовите, 
малиновите и ябълковите 
плодове е близко до 
нормалното, което позволява 
обемът на пробата за 
определяне средните маса и 
размери на един плод да бъде 
изчислен по общоприетите 
методи.  

Обемът на пробата N може 
да бъде изчислен чрез линейно 
уравнение от вида N = a(CV/∆)2 + 
b, a параметрите a и b зависят 
от избраната доверителна 
вероятност p. 

Минималният обем на 
пилотната проба за определяне 
на CV на плодовите 
характеристики е 50 плода при 
черешата, 40 плода при 
малината и 25 плода при 

The distribution of the mass 
and the dimensions values of the 
cherry, raspberry and apple fruit is 
similar to the normal distribution; 
i.e. the sample size for estimating 
the average fruit mass and 
dimensions can be evaluated using 
standard methods. 

 
 
The sample size can be 

calculated using a linear equation 
of the type: N = a(CV/∆)2 + b, the 
parameters a and b being related 
to the confidence probability p.  

 
 
The minimum fruit number in 

the pilot sample for the fruit 
characteristics CV evaluation 
should be 50 for the cherry, 40 for 
the raspberry, and 25 for the apple 
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ябълката.  fruit. 
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