
Лекція 9 
 

МЕТОДИ  ОБРОБЛЕННЯ  ТА АНАЛІЗУ  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  ДАНИХ 

 
9.1.  Методика оброблення масиву даних 

 
 Дуже часто мають місце випадки, коли вибіркова сукупність даних містить 
дані, значини яких сильно (на перший погляд) відрізняються від інших. У зв’язки 
з цим деякі дослідники приймають суб’єктивне і необґрунтоване рішення щодо 
видалення «сумнівних» даних із статистичного обробітку. 
 Водночас, бракувати ті чи інші дані можна лише за умови наявності прямих 
доказів того, що вони є результатом грубої помилки при їх отриманні.  
 Одним із механізмів такого аналізу є загальновідомий критерій Ірвіна (). 
Дійсну його значину (д) знаходять із виразу: 

д = (Xn – Xn-1)/, 
 де  Хn – максимальна «сумнівна» значина масиву даних; 
  Xn-1 – значина із масиву даних, найближча до максимальної; 
   – середнє квадратичне відхилення масиву даних. 
 Табличну значину критерію Ірвіна (т) визначають наступним чином: 
 - для довірчої ймовірності 90%: 

0,60
N

2
т  , 

  де N - кількість даних вибірки (масиву); 
- для довірчої ймовірності 95%: 

0,75;
N

2,5
т   

 - для довірчої ймовірності 99%: 

1,15
N

3
т  . 

 «Сумнівну» величину масиву Хn вибраковують тільки тоді, коли виявиться, 
що д > т. Аналогічно перевіряють і «сумнівну» найменшу величину масиву 
експериментальних даних.  
 Наприклад, нехай нами отримано десять (N=10) вимірів якого-небудь 
параметру: 5; 6; 5; 7; 8; 6; 5; 6; 7; 12. 
 Сумнів викликає остання значина масиву ‒ «12». Найближчою до неї є п’ята 
значина параметру ‒ «8». Звідси Xn = 12, а Xn-1 = 8. 
 Розрахувавши для даного масиву середнє квадратичне відхилення σ, 
знаходимо, що λд 1,89. Разом з цим, для довірчої ймовірності 95% λт = 1,54. 
Оскільки в цьому випадку λд > λт, то вимір масиву, значина якого дорівнює 12, є 
сумнівним і його слід вибракувати.  
 Натомість, у аналогічному масиві даних 5; 6; 5; 7; 8; 6; 5; 6; 7; 10 вимір зі 
значиною 10 не може бути вибракуваним, оскільки тут λд = 1,26 < λт = 1,54. 



 Більшість коливних явищ у сільськогосподарському виробництві 
представляють собою випадкові стаціонарні і ергодичні процеси. Механізми їх 
обробітку нині практично повністю формалізовані і при використанні 
комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням не викликають будь-яких 
труднощів. 
 Нестаціонарність того чи іншого випадкового процесу може бути за 
математичним очікуванням, дисперсією і за тим та другим одночасно. 
 Коли має місце нестаціонарність за дисперсією, то, за рекомендацією проф. 
А.Б. Лур’є, нестаціонарну ділянку слід просто видалити (рис. 1), а решту даних 
обробляти як єдину генеральну сукупність.   

 
Рис. 1– Вид випадкового процесу з нестаціонарністю за дисперсією 

 

 Значно частіше той чи інший випадковий процес може бути нестаціонарним 
(причому лінійно) за математичним очікуванням.  
 Нехай випадковий процес зміни того чи іншого параметру описується 
кривою f-f (рис. 2).  
  
 

 
 
 

 
Рис. 2 – Схема обробки процесу,  

нестаціонарного за математичним очікуванням 
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 На нестаціонарність за математичним очікуванням цього коливного процесу 
вказує той факт, що пряма лінія Yff = k·X + b, яка апроксимує криву f-f, нахилена 
до осі ОХ під кутом α. В результаті, зі збільшенням значини регресора (Х) 
ордината досліджуваного процесу (Yст), замість коливання відносно 
апроксимаційної прямої Yff, поступово зменшується. 
 У принципі, для досягнення поставленої мети криву f-f слід повернути 
проти ходу годинникової стрілки на той же кут α. Здійснити це можна наступним 
чином. Із початку системи координат YOX треба провести пряму ОХ1, паралельну 
лінії Yff (див. рис. 2).  
 Далі, стару ординату (Yст) кожної точки кривої f-f (т. А, наприклад) слід 
замінити на нову (Yн), отриману відносно лінії ОХ1. 
 Із рис. 2 випливає, що 

Yн = AD·cosα. 
 В свою чергу 

AD = Yст + BD. 
 Враховуючи, що 

k = tgα, 
 можемо записати: 

BD = –k·X. 
 З урахуванням вищевикладеного остаточно отримуємо: 
    Yн = (Yст – k·X)·cos[arctg(k)].          (1) 
 Залежність (1) дає можливість ординати лінійно нестаціонарного коливного 
процесу перетворити у стаціонарний за математичним очікуванням масив. 
 Практичне застосування викладеної вище методики продемонструємо на 
наступному прикладі. В процесі експериментальних досліджень було отримано 
масив ординат відхилення траєкторії руху просапного МТА від прямої лінії. 
Виявилося, що цей процес (крива 1, рис. 3) є нестаціонарним за математичним 
очікуванням, оскільки апроксимаційна пряма  y = 0,0035·х +5,7238 не паралельна 
до базової лінії (осі ОХ). 
 Після оброблення експериментальних даних з урахуванням залежності (1) 
отримано новий масив ординат, який представляє практично стаціонарний процес 
коливань траєкторії руху просапного МТА (крива 2, рис. 3).  
 Нестаціонарність того чи іншого випадкового коливного процесу як за 
математичним очікуванням, так, до речі, і за дисперсією відповідним чином 
відображається на характері його кореляційної функції. 
 

9.2.  Розрахунок та аналіз основних статистичних характеристик 
 

 9.2.1 Середня арифметична значина 
 
 Методика розрахунку середньої арифметичної значини того чи іншого 
масиву даних на сучасному етапі абсолютно формалізована і не викликає будь-
яких ускладнень. Окремо стоїть питання правильного використання цієї 
статистичної кількісної характеристики. Особливо при порівнянні двох 
статистично випадкових процесів.  



 
Рис. 3 – Нестаціонарний (1) та остаціонарений (2) за математичним  

очікуванням випадові процеси коливань траєкторії руху просапного МТА 
 

 На практиці може виявитися, що кількісно мала різниця між середніми 
арифметичними є невипадковою. В такому випадку говорять, що нуль-гіпотеза 
про рівність порівнюваних статистичних характеристик на тому чи іншому 
прийнятому статистичному рівні значущості відхиляється.  
 Часто буває навпаки: відносно значна кількісна різниця між середніми 
значинами виявляється випадковою і нуль-гіпотеза про їх рівність не 
відхиляється. В цьому випадку обидві статистичні характеристики 
репрезентують одну і ту ж генеральну сукупність експериментальних даних. 
 Одним із способів оцінювання суттєвості різниці між середніми 
арифметичними значинами двох незалежних і однакових за об’ємом вибірок 
даних (масивів) є t-критерій. Розраховується він наступним чином: 
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 де  Х1, Х2 – середні арифметичні значини двох масивів даних; 
  Sх1, Sх2 – похибки порівнюваних середніх арифметичних Х1 і Х2. 
 В загальному випадку величини  Sх1 і Sх2 знаходять із виразів: 
      Sх1 = 1/N1;            

Sх2 = 2/N2, 
  де 1, 2 – середні квадратичні відхилення (стандарти) масивів N1 і N2. 
 Оскільки в даному випадку N1 = N2 =N, то 

Sх1 = 1/N; 
Sх2 = 2/N, 

 і залежність (2) можна представити у такому варіанті: 
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різниці між середніми арифметичними Х1 і Х2 відхиляється. За таких обставин 
вважають, що статистична характеристика Х1  невипадково більша за статистичну 
характеристику Х2.  
 В протилежному випадку (коли t < tтеор) різниця між Х1 і Х2 знаходиться в 
межах випадкових коливань на відповідному статистичному рівні значущості. А 
такий факт принаймні не заперечує, що між оцінюваними середніми 
арифметичними значинами не існує різниці. 
 Розглянемо наступний приклад. Нехай треба оцінити середні значини 
глибини оранки двох процесів, кожен із яких представлений 100 вимірюваннями 
даного оцінюваного параметру, тобто N = 100. Розрахунками встановлено, що  

Х1 = 26,5 см; 
Х2 = 25,3 см; 
σ1 = ± 1,3 см; 
σ2 = ± 1,5 см. 

 Підставивши ці дані у формулу (3), отримуємо, що t = 6,05. Теоретична ж 
(тобто таблична) значина цього критерію для статистичного рівня значущості 0,05 
tтеор = 1,98. Оскільки t = 6,05 > tтеор = 1,98, то нуль-гіпотеза щодо відсутності 
суттєвої різниці між середніми арифметичними Х1 і Х2 відхиляється. Тобто, 
середня значина глибини оранки Х1 = 26,5 см невипадково більша за 
характеристику Х2 = 25,3 см. Слід зазначити, що Х1 невипадково більша за Х2 і 
для статистичного рівня значущості 0,001 (тобто для ймовірності 99,9%), оскільки 
навіть у цьому випадку t = 6,05 > tтеор = 3,39. 
 Якби у обох процесів за тих же Х1 та Х2 середні квадратичні відхилення 
були більшими і становили:  

σ1 = ± 3,5 см; 
σ2 = ± 3,5 см, 

то тоді б із виразу (3) отримали, що t = 2,42 і на статистичному рівні значущості 
0,05 нуль-гіпотеза про рівність порівнюваних середніх значин знову відхиляється, 
тому що t = 2,42 > tтеор = 1,98.  
 Водночас, на статистичному рівні значущості 0,01 нуль-гіпотеза про 
рівність порівнюваних середніх значин уже не відхиляється, оскільки t = 2,42 < 
tтеор = 2,63. Тобто із довірчою імовірністю 99% можна стверджувати, що різниця 
між середніми значинами глибини оранки  Х1 = 26,5 см і Х2 = 25,3 см є 
статистично випадковою і вони обидві репрезентують одну і ту ж генеральну 
сукупність (тобто один і той же випадковий процес). На даному статистичному 
рівні значущості у дослідника немає підстав стверджувати, що величина Х1 
більша за Х2, хоча арифметично це дійсно так. 
 Досліднику треба чітко знати до чого приводить спроба зменшення об’єму 
масиву вимірюваних даних N. Так, за умов 

Х1 = 26,5 см; 
Х2 = 25,3 см; 
σ1 = ± 1,3 см; 
σ2 = ± 1,5 см, 

     але N = 10, 
отримуємо t = 1,91. 



 А це означає, що навіть на статистичному рівні 0,05 між середніми 
значинами глибини оранки Х1 = 26,5 см та Х2 = 25,3 см немає істотної різниці, 
оскільки t = 1,91 < tтеор = 1,98. І це в той час, коли за умови N = 100 ця ж сама 
різниця між оцінюваними параметрами була істотною як на статистичному рівні 
значущості 0,05, так і на рівні значущості 0,001.   
 Перевірити нуль-гіпотезу можна і іншим способом. Для цього 
використовують найменшу істотну різницю (НІР) між порівнюваними середніми 
арифметичними. Якщо дійсна різниця між Х1 і Х2 є більшою за НІР або дорівнює 
їй, тобто X1 – X2 = d  НІР, то величина d признається значущою і нуль-гіпотеза 
про рівність порівнюваних характеристик на відповідному статистичному рівні 
значущості відхиляється. І навпаки, коли d < НІР, то величина є несуттєвою і 
середні арифметична Х1 є закономірно більшою за Х2. 
 Для знаходження величини НІР спочатку визначають похибку різниці 
середніх арифметичних sd: 

SSs
2
x2

2
x1d  . 

 Наступним кроком розраховують значини найменших істотних різниць на 
відповідному статистичному рівні значущості. Наприклад,  

НІР05 = t05sd – для довірчої ймовірності 95%; 
НІР01 = t01sd – для довірчої ймовірності 99%. 

 У цих формулах t05, t01 – теоретичні (табличні) значини t- критерію для 
статистичних рівнів значущості 0,05 і 0,01 відповідно.   
 Із викладеного вище бачимо, що на величину різниці між порівнюваними 
середніми арифметичними суттєво впливає похибка їх оцінювання (Sх). Із теорії 
математичної статистики відомо, що в цілому похибка середньої арифметичної 
тим менша, чим менше варіює досліджуваний процес (менше величина ) і чим 
більша кількість вимірювань його ординат (N). 
 Науковці досить часто оперують статистичною оцінкою, яка виражена у 
відсотках від відповідної середньої арифметичної (Х) і називається відносною 
похибкою вибіркової середньої (Sх%): 

Sх% = (Sх100)/Х. 
 В деяких літературних джерелах величину Sх% іноді називають «точністю 
досліду». При цьому вважають, що коли Sх%  перевищує 5%, то слід 
удосконалювати методику досліду, а якщо Sх% > 7…8%, то результати досліджень 
взагалі не можна вважати достовірними. 
 Водночас, існує досить обґрунтована думка, яку повністю поділяє і автор 
даного підручника, що таке визначення відносної похибки середньої значини не 
відповідає дійсності, а тому не пропонується до ужитку.  
 Наприклад, при дослідженні глибини загортання насіння пшениці сівалкою 
були отримані дві середні значини Х: 5 і 6 см відповідно. Похибка оцінювання 
цих характеристик виявилась однаковою і рівною Sх = 0,25 см. В результаті для 
першого варіанту маємо Sх% = (0,25·100)/5 = 5%, а для другого Sх% = (0,25·100)/6 = 
4,2%. Виникає питання, на якій підставі «точність досліду» у другому варіанті 
слід вважати вищою, ніж у першому? 
 



 9.2.2  Дисперсія та середнє квадратичне відхилення 
 
 Дані статистичні характеристики є основними мірками варіації (коливання, 
розсіювання) вивчаємого випадкового процесу.  
 В загальному випадку для визначення дисперсії (D) статистично випадкового 
процесу не потрібно знати значину середньої арифметичної. Процедура розрахунку 
цієї характеристики передбачає знання величини та кількості ординат вибірки.  
 Дисперсія є завжди позитивною, а її розмірність дорівнює квадрату 
розмірності досліджуваного параметра. Оскільки це не завжди зручно, то 
застосовується характеристика, яка дорівнює кореню квадратовому із дисперсії. 
Цілком зрозуміло, що вона має розмірність досліджуваного параметра і 
називається середнім квадратичним відхиленням або стандартом (). Значина 
стандарту завжди записується із знаком «». Наприклад,  = 3,5 см;  = 25 кН; 
 = 1,5 кг тощо.  
 Для порівняння дисперсій двох процесів D1 і D2 з об’ємами вибірок N1 i N2 
використовують загальновідомий F- критерій Фішера: 

F =  D1/D2, 

 де між оцінюваними дисперсіями має виконуватись співвідношення D1 > D2. 
 Табличну значину F-критерію (Fт) знаходять в залежності від вибраного  
статистичного рівня значущості і числа незалежних вимірювань f1 i f2: 

f1 = N1 – 1; 
f2 = N2 – 1. 

 Якщо розрахована значина F більша або дорівнює Fт, то з вибраною 
довірчою ймовірністю можна стверджувати, що дисперсія D1 більша за дисперсію 
D2. Інакше між цими статистичними характеристиками суттєвої різниці немає і 
нуль-гіпотеза про їх рівність не відхиляється. 
 Якщо порівнюються не дві, а декілька дисперсій, то замість F-критерію 
Фішера застосовують критерій Кокрена (G). Для k експериментів з однаковим 
числом вимірювань N маємо: 
     G = Dmax/(D1 + D2 + …+ Dk).     (4) 
 Відношення максимальної із дисперсій до суми усіх інших має свій 
ймовірнісний розподіл, який залежить від статистичного рівня значущості, числа 
дисперсій і числа ступенів вільності f = N – 1. Теоретичні значини цього 
розподілу (Gт) табульовані. 
 Якщо значина G, розрахована згідно з (4), є менша за табличну (Gт), то усі k 
дисперсій вважаються однорідними на прийнятому статистичному рівні 
значущості. Коли ж  G > Gт, то неоднорідна дисперсія Dmax виключається, а із 
решти (k–1) перевіряється наступна максимальна. Порівняння здійснюють до тих 
пір, поки не отримують умову G < Gт. 
 Нехай, для прикладу, треба оцінити значущість наступних трьох дисперсій: 
D1 = 25,46 см2;  D2 = 36,96 см2 і D3 = 15,16 см2.  Усі вони отримані у 3-х 
експериментах (k = 3) із числом вимірювань у кожному N = 10.  Максимальною із 
приведених дисперсій є друга, тобто Dmax = 36,96 см2.  
 Із формули (4) отримуємо, що 
 G = Dmax/(D1 + D2 + D3) = 36,96/(25,46 + 36,96 + 20,16) = 0,447. 



 Числа незалежних вимірювань при цьому є такими:  
f1 = k – 1 = 3 ‒ 1 = 2; 

f2 = N = 10. 
 Згідно із табличними даними для f1 = 3 і f2 = 10 для довірчої імовірності 95% 
Gт = 0,445. Оскільки в даному випадку G > Gт, то оцінювана максимальна 
дисперсія D2 є неоднорідною із іншими.  
 Оцінювання дисперсій D1 і D3 на однорідність здійснюємо за таких вихідних 
даних:   
          f1 = k – 1 = 2 ‒ 1 = 1; 
          f2 = N = 10; 

G = Dmax·(D1 + D2) = 25,46·(25,46 + 20,16) = 0,558. 
 Для f1 = 1 і f2 = 10 Gт = 0,602. Оскільки це більше за G = 0,558, то дисперсії 
D1 і D3 є однорідними і на статистичному рівні 0,05 різниця між ними є 
випадковою. Обидві вони, на відміну від дисперсії D2, представляють одну і ту ж 
генеральну сукупність. 
 
 9.2.3  Коефіцієнт варіації 
 
 Даний коефіцієнт  (V) – це стандарт, виражений у відсотках до середньої 
арифметичної того чи іншого випадкового процесу: 
      V = (100)/Х.            (5) 
 Використання коефіцієнта варіації має сенс при вивченні варіювання 
параметра, який приймає тільки позитивні значини. Немає суті у величини V для 
процесу, середня значина якого дорівнює нулю.  
 Більше того, навіть для вибірок виключно з позитивними даними коефіцієнт 
варіації може не мати фізичного смислу. Для прикладу розглянемо процес 
коливання поздовжнього профілю поля. На практиці його реєстрацію здійснюють 
з допомогою профілографу. Основою цього приладу є рейка, яка встановлюється 
на певній висоті паралельно поверхні поля.  
 Припустимо, що у першому варіанті вимірювання ця рейка була 
розташована на висоті 0,5 м, а в другому ‒ на висоті 0,3 м. В обох випадках 
відстань від рейки до поверхні поля фіксуватимемо в одних і тих же точках 
(абсцисах). 
 Середнє квадратичне відхилення (або стандарт) процесу, як відомо, не 
залежить від середньої арифметичної. В результаті для двох варіантів 
вимірювання профілю поля матимемо теоретично рівні значини . Але оскільки 
дійсні середні арифметичні при цьому у нас є різними, то різними, всупереч 
логіці, будуть і значини коефіцієнту варіації V. 
 Слід підкреслити, що для такого процесу, як вертикальні коливання 
профілю поля (шляху, дорого тощо)  фізичного смислу не має і середнє 
арифметичне, так як висоту установки базової горизонтальної лінії, від якої 
здійснюються вимірювання, є результатом суб’єктивного вибору.  
 Мінливість (варіабельність) процесу прийнято вважати незначною, якщо 
коефіцієнт варіації, визначений за формулою (5.5), не перевищує 10%. При 
значині цього показника більше 10%, але менше 20% мінливість є середньою. 



Якщо V > 20%, то мінливість випадкового процесу вважають значною. 
 Важливо, що при вивченні варіабельності параметрів однакової розмірності 
слід проявляти певну обережність. Коефіцієнт варіації може дати невірну оцінку 
щодо мінливості при різних середніх арифметичних, але однакових стандартах. В 
цьому випадку мінливість доцільніше оцінювати саме величиною середнього 
квадратичного відхилення. 
 
 9.2.4 Довірчий інтервал і довірча ймовірність 
 
 Оцінювання точності отриманого експериментального результату 
здійснюють з допомогою такої статистичної оцінки, як довірчий інтервал (Dі). 
Для його розрахунку використовують наступну формулу: 

Dінт = Х  tSх, 

 де  Х – середня арифметична; 
  t – теоретична значина критерію Стьюдента; 
  Sх – похибка середньої арифметичної. 
 Границі Х – tSх  і  Х + tSх прийнято називати довірчими, а та ймовірність, з 
якою істинна (невідома нам) значина параметру не виходить за межі цих границь, 
– довірча ймовірність (Р). 
 Досить часто замість довірчої ймовірності Р використовують величину, яка 
доповнює її до одиниці. Ця величина називається статистичним рівнем 
значущості і позначається символом : 

 = 1 – Р. 
  На практиці точність отриманого результату оцінюють при розв’язанні 
двох задач.  Перша із них така. Нехай здійснено N = 120 вимірювань глибини 
суцільної культивації зябу і визначено її середнє арифметичне (Х = 10,4 см) та 
похибку середнього (Sх = 0,2 см). Для заданої довірчої ймовірності Р = 95% треба 
знайти відповідний довірчий інтервал Dінт. 
 Для цього з урахуванням Р і N із таблиць знаходимо значину t-критерію. 
Наразі вона є такою: t = 1,98. Помноживши її на величину Sх, встановлюємо 
половину довжини довірчого інтервалу tSх = 1,98·0,2 = 0,4 см.  
 Звідси довірчий інтервал, за межі якого з ймовірністю Р не вийде істинна 
значина вимірюваного параметру, становитиме:   

Dінт = Х  tSх = 10,4 ± 0,4 см. 

 Друга задача формулюється так: по заданому розміру tSх довірчого 
інтервалу встановити довірчу ймовірність Р. Для цього спочатку знаходять 
розрахункову значину t-критерію (tр): 

tр = tSх/Sх. 
 Задавши  tSх = ±0,6 см, знаходимо, що 

tр = tSх/Sх = 0,6/0,2 = 3. 

 Після цього із таблиць з урахуванням tр і N визначаємо, що цьому відповідає 
довірча ймовірність Р = 99,9 %. 



Питання для самоперевірки 
 

 1. Як використовувати критерій Ірвіна для перевірки дослідних даних на       
     «сумнівність»? 
 2. Розкажіть суть методики остаціонарювання масиву дослідних даних за       
     середньою значиною. 
 3. Як перевірити нуль-гіпотезу про рівність/нерівність двох середніх значин      
     двох випадкових процесів? 
 4. У чому полягає суть методики застосування найменшої істотної різниці      
     для порівняння двох середніх значин випадкових процесів? 
 5. У чому полягає некоректність застосування похибки вибіркової середньої 
      значини для установлення точності досліду? 
 6. Як порівнювати між собою дві дисперсії двох випадкових процесів? 
 7. Розкажіть про особливості методики порівняння трьох і більше дисперсій 
     між собою. 
 8. Для яких випадкових процесів коефіцієнт варіації не носить фізичного       
     смислу, а тому не може застосовуватися при аналізі? 
 9. Для чого досліднику потрібні довірчий інтервал і довірча ймовірність? 
 
 
 
 


