
Лекція 11 
 

МЕТОДИ  ОБРОБЛЕННЯ  ТА АНАЛІЗУ  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  ДАНИХ 

 

 11.1  Лінійна та криволінійна кореляції 
  
 В наукових дослідженнях часто мають місце співвідношення між 
перемінними, коли кожній значині признаку Х відповідає не одне, а кілька 
можливих значин признаку Y. Такі зв’язки, на відміну від функціональних, є 
стохастичними (імовірностними) або кореляційними. Вони характеризуються 
тіснотою і формою зв’язку. Для встановлення останніх використовують 
спеціальні статистичні методи, які називаються кореляцією і регресією.  
 За формою кореляція може бути лінійною і криволінійною, а за напрямом – 
прямою і зворотною.  
 Під регресією розуміють зміну результативної ознаки Y (функції) за певної 
визначеної зміни аргументу – ознаки Х. Зв'язок між функцією і аргументом 
виражається рівнянням регресії або кореляційним рівнянням.  
 Для оцінки тісноти зв’язку між функцією і аргументом застосовують 
коефіцієнт кореляції або кореляційне відношення (якщо має місце криволінійний 
зв’язок). 
 Лінійною (прямолінійною) кореляційною залежністю між ознаками Х і Y 
називають таку, яка описується рівнянням прямої лінії 
      Y = а + bX,      (16) 
 де а, b – сталі величини. 
 Якщо при збільшенні Х величина Y зростає, то кореляція і регресія 
позитивні або прямі. В протилежному випадку – від’ємні або зворотні.  
 За числовий показник простого лінійного зв’язку використовують 
коефіцієнт кореляції – r. Він є безрозмірною величиною, яка змінюється в таких 
межах: 

–1 < r < +1. 
 Причому, чим ближча значина r до +1 чи –1, тим тісніший прямолінійний 
кореляційний зв'язок і навпаки. Коли ж r = 0, то між ознаками Х і Y лінійний 
зв’язок відсутній (зате криволінійний може існувати!). 
 За сучасного рівня розвитку математичного програмного забезпечення 
(MathCAD, MathLAB, Statistiсa, Mathematica, Maple тощо) визначення сталих 
величин а і b лінійної регресії (1), а також коефіцієнта кореляції r та його 
стандартної похибки і критерію істотності є процедурою абсолютно формальною, 
тому окремо на цьому питанні зупинятися не будемо.  
 Дуже часто у науковців з’являється впевненість, що величина коефіцієнта 
кореляції на рівні 0,5 є досить високою і такою, за якої збіг варіації двох ознак (Х 
і Y) має бути у половині всіх випадків. 
 Водночас, теорія кореляції свідчить, що ступінь взаємовпливу у варіюванні 
двох величин більш точно визначається квадратом коефіцієнта варіації (r2). 



Величину r2 називають коефіцієнтом детермінації і позначають R2. Цей коефіцієнт 
показує долю тих змін, які у вивчаємому явищі (процесі) залежать від 
змінюваного фактора (аргументу).  
 Наприклад, при r = 0,5 тільки 25% (а не 50%) зміни функції обумовлене 
зміною аргументу. У зв’язку з цим коефіцієнт детермінації є більш 
інформативним по відношенню до коефіцієнта кореляції. Коли, для прикладу, 
стверджують, що «90% вертикальних коливань трактора обмовлені коливаннями 
профілю поля», то тут 90% – це коефіцієнт детермінації, а не кореляції. 
 Якщо r < 0,3, то  лінійну  кореляційну  залежність  вважають слабкою, коли 
r = 0,3…0,7 – середньою, при r > 0,7 – сильною. 
 На відміну від прямолінійної, криволінійна регресія – це така залежність, 
коли за однакового приросту аргументу приріст функції є неоднаковим. 
Показником криволінійної залежності є кореляційне відношення (η). За 
незначного масиву дослідних даних (до 30) ця величина розраховується 
наступним чином: 
 
      (Y – yс)

2 – (Y – yx)
2 

         η =  ——————————, 
                 (Y – yс)

2  
 де (Y – yс)

2 – сума квадратів відхилень індивідуальних значин Y від  
        загальної середньої арифметичної ус; 
      (Y – yх)

2 – сума квадратів відхилень варіант від частинних середніх ух,  
        які відповідають фіксованим значинам незалежної ознаки Y. 
 Для розрахунку кореляційного відношення за цим виразом здійснюють 
наступні підготовчі операції. Спочатку значини незалежної ознаки Y ранжують за 
зростанням і розраховують середнє арифметичне ус. Потім цей ряд чисел 
розбивають на k = 4…7 груп з таким розрахунком, щоб у кожній із них було не 
менше двох значин аргументу. Далі для кожної із k груп розраховують частинне 
середнє yх, а вже потім – кореляційне відношення η. 
 За умови функціональної залежності Y від Х кореляційне відношення 
дорівнює 1. Якщо η = 0, то це вказує на некорельованість ознак X i Y. За 
проміжного характеру кореляційної залежності кореляційне відношення 
знаходиться в межах 

0 < η < 1. 
 Величину η2 називають індексом детермінації. Він, по аналогії з 
коефіцієнтом кореляції, визначає відсоток варіювання ознаки Y (функції) від 
впливу аргументу Х. 
 Похибку (Sη) і критерій істотності (tη) кореляційного відношення η 
знаходять із наступних виразів: 

Sη = (1 – η2)/(N – 2) ; 

tη = η/Sη, 

 де N – об’єм масиву даних, за якими розраховується значина η.    
 Теоретичну значину критерію tη для того чи іншого статистичного рівня 
значущості можна знайти в таблицях багатьох посібників. 



 На практиці науковці часто необґрунтовано апроксимують 
експериментальні дані лінійною або нелінійною залежністю. В дійсності слід 
поступати так. Коли є підтвердження, що між ознаками Х і Y існує прямолінійний 
зв'язок – слід застосовувати механізм прямолінійної кореляції.  
 Якщо заздалегідь відомо, що між ознаками Х і Y криволінійний зв'язок, то з 
допомогою того чи іншого програмного забезпечення підбирають таку 
криволінійну залежність, яка найбільш точно відтворює зв'язок між функцією та 
аргументом досліджуваного процесу. 
 Водночас, досить часто характер зв’язку (лінійний чи криволінійний) між 
ознаками Х і Y невідомий. В цьому випадку, як би криволінійно не 
розташовувались експериментальні значини функції, слід діяти за наступним 
алгоритмом. Спочатку розраховують коефіцієнт лінійної кореляції r і кореляційне 
відношення η. Далі визначають дійсну значину F-критерію: 
       (η2 – r2)(N – k) 

Fд = ———————. 
       (1 – η2)(k – 2) 
 Якщо виявиться, що дійсна значина F-критерію менша за табличну (тобто Fд 
< Fт), то зв'язок між ознаками Х і Y є лінійним, а коли Fд  Fт – криволінійним. 
Методика вибору табличної значини F-критерію досить ґрунтовно описана в [   ]. 
 
 11.2  Методика аналізу кривих за відсутності оптимуму 
 
 Результати виробничих або економічних процесів зазвичай залежать від 
багатьох факторів. Якщо ми зафіксуємо всі із них, окрім одного, то будемо мати 
залежність, яка описується функцією однієї змінної. Найчастіше представляють 
інтерес точки, в яких описана функція приймає своє найменше або найбільше 
значення. Для знаходження таких точок екстремуму використовують 
диференціальне числення. Далі будемо розглядати процеси, в яких область зміни 
фактора можна умовно розбити на два інтервали. В кожному з інтервалів 
залежність результату від досліджуваного фактора є близькою до лінійної, але на 
одному з інтервалів функція зростає або спадає швидко, а на іншому – повільно. 
Опуклі криві, які описують такі функції, будемо називати двозонними.  

Прикладами таких двозонних кривих є графіки функцій 
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  на проміжку  5.0,0    

та 
xeky  2  на проміжку   , . 

Типові графіки цих функцій зображені на рис. 1.  
Функція 

1
y , для прикладу, застосовується для апроксимування кривих 

буксування мобільних енергетичних засобів. Функція y2 використовується при 
аналізі низки процесів з експоненціальною складовою.  

При дослідженні процесів, які описуються двозонними кривими, бажано 
вміти визначати точку, яка розділяє проміжки зміни фактора з істотно різними 
швидкостями залежності результату від цього фактору. Для цього потрібно дати 



строге означення точки (будемо називати її точкою оптимуму двозонної кривої), 
яка поділяє двозонну криву на дві частини з суттєво різними властивостями та 
запропонувати метод визначення її положення.  

 
Рис. 1 – Типові графіки двозонних кривих  

 

Для означення точки оптимуму розглянемо «ідеальну» двозонну криву, яка 
представляє собою дволанкову ламану. Очевидно, що для неї точкою оптимуму 
буде кутова точка. Для довільної двозонної кривої розглянемо множину 
дволанкових ламаних, вписаних в цю криву. Тобто таких ламаних, початок і 
кінець яких співпадає з початком і кінцем цієї кривої, а кутова точка лежить на 
цій кривій.  
 Точкою оптимуму двозонної кривої будемо називати кутову точку 
дволанкової ламаної, яка найкращим чином наближає задану криву. 

Нам потрібно визначити критерій, який визначає ступень наближення. В 

якості такого критерію візьмемо відстань між функціями  xf  та  xg , які 

описують криву та ламану відповідно, в просторі  baL , : 

              
b

a

dxxgxfgf , .     (2) 

 Іншими словами, ламана тим краще наближає криву, чим менша площа 
фігури, обмеженої цими лініями.  

Безпосереднє використання формули (2) для отримання аналітичного виразу 
для координат точки оптимуму ускладнене, оскільки наявність модулів не 
дозволяє скористатися апаратом диференціального числення. Але використання 
інформації про опуклість функції дає можливість спростити міркування.  

Для прикладу розглянемо графік функції  xf , яка на заданому кінцевому 

проміжку  ba ,  є опуклою вгору (рис.  2). 
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Розглянемо кінцеві точки кривої   afaA ,  та   bfbB , . Позначимо кутову 

точку ламаної через C . Вона буде мати координати   cfcC , . Із викладеного 

вище випливає, що потрібно так обрати точку оптимуму C , щоб площа S  фігури, 
обмеженою кривою ACB  та ламаною ACB  була мінімальна.  

Зрозуміло, що для фіксованої кривої величина S  буде залежати тільки від 

положення точки C , тобто  cSS  . В силу опуклості кривої ACB  матимемо, що 

ламана лежить під кривою, а, отже S  дорівнює різниці площ, обмежених кривою 
та ламаною.  
 

 

 

Рис. 2 – Ламана, вписана в криву Рис. 3 – Графічний метод пошуку 
   точки оптимуму 

 
Площа обмежена кривою, є постійною величиною. Таким чином S  буде 

тим менше, чим більшою буде площа  cP  під ламаною. Отже умову 

  mincS можна замінити еквівалентною умовою  

        maxcP .      (3) 

Вираз для площі  cP  можна записати явно, оскільки розглянута фігура 

складаєтьсь з двох трапецій: 

                cb
bfcf
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cfaf
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.   (4) 

 Для  знаходження максимуму  cP  розв’яжемо рівняння   0 cP . Оскільки 

        bfafabcfcP 2 , 

то абсциса c  точки оптимуму C  визначається із умови 

                
ab

afbf
cf




 .              (5) 

Зауважимо, що для диференційованих функцій точка, визначена умовою (5) 
обов’язково існує в силу теореми Лагранжа. Майже ті ж самі міркування будуть 
правильними, якщо будемо розглядати функцію, опуклу вниз. Тільки нам буде 

потрібно шукати не максимум, а мінімум функції  cP . Умова (5), як необхідна 

умова екстремуму, буде мати місце і в цьому випадку. 
Графічна інтерпретація умови (5) полягає в наступному. Точка C  є 

оптимумом в означеному сенсі тоді і тільки тоді, коли дотична до неї паралельна 
відрізку AB  (рис. 2). Це дає можливість досить просто визначати координати 
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шуканої точки C  безпосередньо з графіка функції. Для цього слід взяти лінійку, 
прикласти її до точок A  і B  і рухати паралельно уверх до тих пір, поки над нею 
не залишиться єдина точка дуги ACB  (рис. 3). 

Цілком зрозуміло, що вираз (5) можна використовувати для аналітичного 
визначення положення (координат) точки C . В якості прикладу розглянемо функцію  
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 .            (6) 

 На рисунку 4 зображено її графік на відрізку    5.0,0, ba  при наступних 

значеннях параметрів: 12.0 , 3 . На кінцях відрізку вона приймає наступні 

значення:     00  yay ,     24.05.0  yby . 

 
Рис. 4 – Практичне визначення координат т. C  

 

 Оскільки для функції (6) похідна, в загальному вигляді, дорівнює 
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то умова (5) при заданих значеннях параметрів представляє собою рівняння 
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 Ми отримали біквадратне рівняння, яке на розглянутому проміжку  5.0,0  

має єдиний корінь 37.0c . На рис. 4 показано, що отриманий результат 
узгоджується з встановленою геометричною інтерпретацією, тобто його можна 
отримати шляхом зсуву прямої, яка з’єднує кінці кривої.  

Насамкінець наведемо ще одну геометричну інтерпретацію умови для 
визначення Х-координати точки оптимуму C . Якщо задану двозонну криву 
повернути та зсунути (не змінюючи її форми!) так, щоб її кінці мали однакові 
ординати (наприклад, лежали на осі ОХ), то точка C  буде точкою екстремуму 
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(максимуму або мінімуму) функції, графік якої отримано в результаті 
викладеного вище перетворення.  

 
11.3  Особливості дисперсійного аналізу 
 

При проведенні дисперсійного аналізу одночасно обробляють дані кількох 
варіантів, які у цілому складають єдиний статистичний комплекс, сформований у 
вигляді спеціальної робочої таблиці. Досить часто для цього використовують офіс 
Microsoft Excel, у якому підключають функції дисперсійного аналізу із пакету 
«Аналіз даних». 

Суть дисперсійного аналізу полягає у оцінюванні дії і взаємодії 
досліджуваних факторів по F-критерію на основі розподілу загальної суми 
квадратів відхилень і загального числа ступенів вільності на компоненти. 

Коли обробляють однофакторні статистичні комплекси, які складаються із 
кількох незалежних варіантів, то таких компонентів два: 1) варіювання між 
варіантами (Сv)  і 2) варіювання усередині варіанту (Сz). Мінливість ознаки в 
цілому (Сy) складається  при цьому із наступної суми: 

Сy  = Сv + Сz. 
 Загальне число ступенів вільності (N ‒ 1) теж розділяється на дві частини: 

N ‒ 1 = (l ‒ 1) + (N ‒ l), 
 де  N ‒ загальна кількість дослідів; 
  l ‒ кількість варіантів. 
 У цьому рівнянні доданок (l ‒ 1) ‒ це число ступенів вільності варіювання 
між варіантами (Сv), а (N ‒ l) ‒ число ступенів вільності варіювання усередині 
варіанту (Сz). 
 Суми квадратів Сv і Сz ділять на відповідні їм ступені вільності. У 
результаті отримують наступні два середніх квадрати (по суті справи ‒ дисперсії): 

Sv
2 = Cv/(l ‒ 1); 

S2 = Cz/(N ‒ l). 
 При обробленні однофакторних статистичних комплексів, варіанти яких 
зв’язані наявністю, наприклад, рендомізованих n повторень, з’являється 
компонента варіювання повторень Ср. У зв’язку з цим: 

Сy  = Сv + Сz + Ср; 
N ‒ 1 = (n ‒ 1) + (l ‒ 1) + (n ‒ 1)·(l ‒ 1); 

Sv
2 = Cv/(l ‒ 1); 

S2 = Cz/[(n ‒ 1)·(l ‒ 1)]. 
 Використовуючи дисперсії Sv

2  і S2, визначають фактичну значину критерію 
Фішера ‒ Fф: 

Fф = Sv
2/ S2. 

 Теоретичну значину цього критерію (Fт) для прийнятого статистичного 
рівня значущості знаходять із таблиць з урахуванням чисел ступенів вільності 
дисперсій Sv

2 і S2. Якщо Fф < Fт, то нуль-гіпотеза про рівність середніх значин 
порівнюваних варіантів не відхиляється. Подальша оцінка закінчується, оскільки 
усі порівнювані середні значини є оцінками однієї і тієї ж генеральної сукупності. 
 Коли ж виявиться, що Fф ≥ Fт, то нуль-гіпотеза про рівність порівнюваних 



середніх відхиляється. У цьому випадку доцільно додатково встановити між 
якими порівнюваними середніми значинами є суттєва різниця. 
 Дисперсійний аналіз даних багатофакторного експерименту здійснюють у 
два етапи. На першому розкладають загальну варіацію результативної ознаки на 
варіювання варіантів і усередині них. Тобто знову ж таки 

Сy  = Сv + Сz. 
 На другому етапі суму квадратів відхилень для варіантів розкладають на 
компоненти, які відповідають джерелам варіювання, ‒ головні ефекти 
досліджуваних факторів і їх взаємодія. Для двофакторного досліду, наприклад, 
маємо: 

Сv  = СА + СВ + CАВ, 
 де  СА, СВ ‒ дисперсії варіювання факторів А і В; 
  CАВ ‒ дисперсія варіювання парного впливу факторів А і В. 
 Сучасна теорія планування експерименту і статистичний аналіз базуються 
на принципах рендомізації. Теорія вимагає, аби усі спостереження були 
незалежними. Тільки у цьому випадку дисперсійний аналіз дає правильну, 
незміщену оцінку похибки експерименту. 
 Дисперсійний аналіз для польових дослідів неможливий без повторень. За 
мінімальної їх кількості, яка дорівнює два, однофакторні досліди слід проводити 
із 4 ‒ 6 повтореннями. Інакше мають місце великі помилки, із-за чого навіть 
значні ефекти варіантів можуть не отримати необхідного статистичного доказу.  
 Проведення багатофакторного дисперсійного аналізу без повторень у 
принципі можливе. У цьому випадку загальна сума квадратів відхилень 
знаходиться із наступного виразу: 

Сy  = СА + СВ + CАВ+Z. 
 При цьому важливо запам’ятати наступну закономірність: ефекти взаємодії 
факторів зі збільшенням їх порядку зменшуються. Тобто 

ефект АВ > ефект АВС > ефект АВСD… . 
 При цьому, парні взаємодії, які називають взаємодіями першого порядку, 
зазвичай дають значні, а взаємодії більш високих порядків між трьома і більше 
факторами, ‒ як правило незначні і статистично невідчутні ефекти. Тому, без 
урахування парних взаємодій експериментатор втрачає досить цінну інформацію. 
Не менші втрати інформації мають місце і із-за жертвування взаємодією факторів 
більш високих порядків. 
 Ще одна небезпека проведення багатофакторних дослідів без повторень  
полягає у тому, що випадкова втрата із обліку навіть однієї ділянки лишає 
дослідника можливості статистично обробити отримані експериментальні дані. 
 З урахуванням вищевикладеного, багатофакторні експерименти без повторень 
можуть бути рекомендовані лише для проведення тимчасових, пошукових дослідів. 
 Вище уже підкреслювалося, що при відхиленні нуль-гіпотези про рівність 
середніх значин порівнюваних факторів постає питання визначення між якими 
саме із цих характеристик існує суттєва різниця. На практиці для цього 
застосовують два методи, досить повно описані у спеціальній літературі. 
Нагадаємо, що перший із них передбачає проведення оцінки значущості між 
середніми за значиною найменшої істотної різниці (тобто НІР).  



 Згідно з другим методом оцінка значущості різниці між вибірковими 
середніми здійснюється з допомогою величини потроєної похибки середньої 
величини (по В.Н. Перегудову). 
 
 Питання для самоперевірки 
 
 1. На що вказує коефіцієнт детермінації? 
 2. У чому полягає суть методики визначення характеру зв’язку між  
     функцією і аргументом: лінійна чи нелінійна? 
 3. Що таке індекс детермінації? 
 4. Суть методики аналізу кривих за відсутності у них оптимуму. 
 5. Для чого у дослідженнях використовується дисперсійний аналіз?  
       Розкажіть методику його застосування. 

 
 


