
 

Практична робота № 2 

ВІДСІЮВАННЯ ЧИННИКІВ ЗА НАСЛІДКАМИ  

ПОПЕРЕДНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

        МЕТА РОБОТИ_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

Вивчити і законспектувати: 

– сутність експерименту, загальні вимоги до проведення; 

– класифікація експериментів;  

 фактори, що негативно впливають на отримання об’єктивних 

результатів при вивченні певної вибірки, обсяг вибірки;  

 правила, яких необхідно дотримуватись при графічному 

відображенні результатів дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обробка експериментальних даних 
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Вимоги щодо проведення статистичних спостережень 
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Обрати вихідні дані та подати у вигляді табл. 1. 

Таблиця 1  

Числові значення факторів (варіант N) 

Х1          

Х2          

Х3          

Розглянути перші два чинники Х1 і Х2. Значення першого чинника 

розташувати в зростаючому порядку і кожному значенню привласнити 

порядковий номер, табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Розподіл чинника Х1 

Порядковий номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значення чинника Х1          

Аналогічно розташувати значення другого чинника Х2, табл. 3. 

Таблиця 3 

Розподіл чинника Х2 

Порядковий номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значення чинника Х2          

 

Розрахувати ранги кожного значення чинників Х1 і Х2. У разі значень 

чинників, що повторюються, в ряду їм присвоюють дробові ранги - середнє 

арифметичне з порядкових номерів значень чинників, розміщених у 

зростаючому порядку. 

 

Таблиця 4 

Ранжирування чинників Х1 і Х2 

Чинники і ранги 
Порядкові номери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значення чинника 

Х1 
         

Ранги чинника Х1          

Значення чинника 

Х2 
         

Ранги чинника Х2          

 

Визначити різницю між рангами, квадрати різниць і суму квадратів різниць. 

Обчислити коефіцієнт рангової кореляції за формулою Ч. Спірмена. 

 

 

 

 



 

Таблиця 5 

Результати обробки ранжирування чинників 

Ранги значень Х1          

Ранги значень Х2          

Різниця рангів, d          

Квадрат різниці 

рангів, d2 
         

Сума квадратів 

різниці рангів, ∑ 

d2 

 

Обчислити середньоквадратичну помилку коефіцієнта рангової кореляції. 

 

 

 

Перевірити значущість коефіцієнта рангової кореляції за t-м критерієм 

Стьюдента. 

 

 

 

Розглянути тісноту зв'язку першого чинника Х1 з третім чинником Х3. 

Порядок виконання розрахунків аналогічний. 

Зробити висновок про можливість виключення з фізичного експерименту 

одного із чинників Х1 або Х2. 

Зробити висновки по роботі. 
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 Роботу виконав _______________________________________ 

 Роботу прийняв _______________________________________   


