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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯНЬ І  

КОЕФІЦІЄНТІВ РЕГРЕСІЇ 

 

Методичні вказівки до практичної роботи №5 

 

МЕТА РОБОТИ – оволодіти методикою визначення рівнянь і 

коефіцієнтів регресії. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

 апроксимація результатів експериментальних досліджень; 

 регресивний аналіз результатів експериментальних досліджень. 

 Скласти звіт по роботі: 

 номер, найменування та мета роботи; 

 апроксимація результатів експериментальних досліджень; 

 регресивний аналіз результатів експериментальних досліджень. 

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Апроксимація результатів експериментальних досліджень. 

1.2.2 Регресивний аналіз результатів експериментальних дослі-

джень. 

 

1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових досліджень. 

Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 

2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та ор-

ганізація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 

3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга, 2011. 224 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

– Побудувати емпіричні ряди регресії 



4 
 

– Визначити рівняння і їх коефіцієнти 

– Обчислити коефіцієнти парної кореляції для результатів дослі-

джень. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Методичні вказівки. 

2.2.2  Навчальна та наукова література. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Регресія. Регресійний аналіз 

Регресійний аналіз – це метод моделювання даних, які вимірю-

ються, та дослідження їх властивостей. Регресійна модель – це функція 

незалежної величини та коефіцієнтів з включеними випадковими змін-

ними.  

Вважають, що залежна змінна описується сумою значень деякої 

моделі та незалежними змінними. Відповідно до характеру розподілу 

залежної змінної роблять припущення, які називаються гіпотезою по-

родження даних. Для підтвердження або спростування цієї гіпотези 

проводяться статистичні тести (аналіз залишків – різниця між значен-

нями, які спостерігаються, та значеннями, які передбаченні побудова-

ною регресійною моделлю). При цьому вважають, що залежна змінна 

не містить помилок.  

Регресійний аналіз використовується для прогнозу, аналізу ча-

сових рядів, тестування гіпотез та виявлення прихованих взаємозв’яз-

ків в даних.  

Регресійний аналіз тісно пов’язаний з кореляційним аналізом. В 

кореляційному аналізі досліджується напрямок та міцність зв’язку між 

незалежними змінними. В регресійному аналізі досліджується форма 

залежності (модель зв’язку, вираженої у функції регресії) між незалеж-

ними змінними. Фактично два методи вивчають однаковий взає-

мозв’язок, але з різних сторін, доповнюючи один одного.  

Регресія – залежність математичного очікування (середнього 

значення) незалежної змінної від однієї або декількох інших змінних. 

Нехай у точках nx  незалежної змінної x отримані виміри 
nY . Потрібно 

знайти залежність середнього значення величини Y  від величини x, 
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тобто )()( axfxY  , де a – вектор невідомих параметрів ia . Функцію 

)( axf  називають функцією регресії. Звичайно припускають, що 

)( axf  є лінійною функцією параметрів а, тобто має вигляд:  

 

),()(
1

xaaxf i

I

i

i


   (1) 

 

де )(xf i – задані функції. 

У цьому випадку матрицю )( nini xfA  називають регресійною 

матрицею. 

Для визначення параметрів ia  звичайно використовують метод 

найменших квадратів. 

При пошуку функції регресії у вигляді (1) природно виникає пи-

тання про кількість членів I у сумі (1). При малому значенні I не можна 

досягти гарного опису )(xY , а при великому – можливе виникнення 

великих статистичних помилок функції регресії. 

Регресійний аналіз використовується у випадку, якщо відно-

шення між змінними можуть бути виражені кількісно у вигляді деякої 

комбінації цих змінних. Отримана комбінація використовується для пе-

редбачення значення, що може приймати залежна змінна, яка обчислю-

ється на заданому наборі значень незалежних змінних. У найпрості-

шому випадку для цього використовується лінійна регресія. 

Необхідно зазначити, що серед регресійних моделей виділяють: 

 однопараметричні моделі (залежність від однієї змінної); 

 багатопараметричні моделі (залежність від декількох змінних); 

 лінійні моделі відносно незалежних змінних; 

 моделі нелінійні за змінними та нелінійні за параметрами. 

Лінійна регресійна модель має наступний вигляд: 

 

uxxy kk   ...110  (2) 

 

де у – залежна змінна; 
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),...,,( 21 nxxx – незалежні змінні; 

u – випадкова похибка, розподіл якої в загальному випадку за-

лежить від незалежних змінних, але математичне очікування якої рівне 

нулю. 

Згідно з моделлю (2) математичне очікування залежної змінної 

є лінійною функцією незалежних змінних: 

 

uxxyE kk   ...)( 110  (3) 

 

Вектор параметрів ),...,,( 10 k є невідомим і задача лінійної 

регресії полягає в оцінці цих параметрів на основі деяких експеримен-

тальних значень у і ),...,,( 21 nxxx . Тобто для деяких n експериментів 

є відомі значення  n
iipii yyy

11,...,,


незалежних змінних і відповідне їм 

значення залежної змінної. 

Згідно з визначенням моделі для кожного експериментального 

випадку залежність між змінними визначається формулою: 

 

ikki uxxy   ...110 , (4) 

 

або у матричних позначеннях. 

На основі цих даних потрібно оцінити значення параметрів 

),...,,( 10 k , а також розподіл випадкової величини u. Зважаючи на 

характеристики досліджуваних змінних, можуть додаватися різні дода-

ткові специфікації моделі і застосовуватися різні методи оцінки пара-

метрів. Серед найпоширеніших специфікацій лінійних моделей є кла-

сична модель лінійної регресії та узагальнена модель лінійної регресії. 

Згідно з класичною моделлю лінійної регресії додатково вво-

дяться такі вимоги щодо специфікації моделі та відомих експеримента-

льних даних: 

 0)(  iji xuujEi (відсутність кореляції залишків); 

 22 )(  ixuiE
j

 (гомоскедастичність); 
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Часто додається також умова нормальності випадкових відхи-

лень, яка дозволяє провести значно ширший аналіз оцінок параметрів 

та їх значимості, хоча і не є обов’язковою для можливості використання 

наприклад методу найменших квадратів )( ixu
j

~ ),0( 2N . 

Умови гомоскедастичності та відсутності кореляції між випад-

ковими залишками в моделі часто на практиці не виконуються. Якщо 

замість цих двох умов у визначенні моделі взяти загальнішу умову: 

 

WXuV 2)(  ,  (5) 

 

де W – відома додатноозначена матриця, то одержана модель на-

зивається узагальненою моделлю лінійної регресії. 

Оскільки для кожної додатноозначеної матриці W існує матриця 

N, така що NNW 1 то модель:   

 

NuNXN y   , (6) 

 

вже буде класичною моделлю лінійної регресії. 

В залежності від об’єктів, що досліджуються за допомогою лі-

нійної регресії та конкретних цілей дослідження, можуть використову-

ватися різні методи оцінки невідомих коефіцієнтів. Найпопулярнішим 

є звичайний метод найменших квадратів. Він приймає за оцінку змін-

ної значення, що мінімізують суму квадратів залишків по всіх спосте-

реженнях: 

 

2

2

1 1

0 minargminargˆ 


XyXy
n

i

k

j

jiji   
 

 (7) 

 

Серед інших методів оцінювання: 

 Метод найменших модулів, що знаходить мінімум суми не 

квадратів відхилень, а їх абсолютних значень. Цей метод є найкращим 

(при максимальній вірогідності) у випадку коли відхилення мають роз-



8 
 

поділ Лапласа. Також, цей метод значно менш чутливий до викидів зна-

чень, ніж метод найменших квадратів, проте він може мати більш ніж 

один розв’язок і для нього не існує простої формули визначення оцінки. 

 Метод максимальної вірогідності. Використовується коли 

відомі всі розподіли відхилень для всіх спостережень. При класичній 

та узагальненій моделях лінійної регресії з умовою нормальності від-

хилень приводить до того ж результату, що і метод найменших квадра-

тів та узагальнений метод найменших квадратів відповідно. 

 Ортогональна регресія. Застосовується у випадках коли 

значення змінних можуть містити випадкові складові й при оцінці вра-

ховують можливі відхилення по всіх змінних. 

Нелінійна регресія – окремий випадок регресійного аналізу, в 

якому розглянутою регресійною моделлю є нелінійна функція, що за-

лежить від параметрів і від однієї або декількох вільних змінних. Від-

мінність від лінійної регресії полягає тільки в формі зв’язку та методах 

оцінки параметрів. 

Розрізняють два класи нелінійних регресійних моделей: 

1. Регресії, нелінійні щодо включених в аналіз пояснюючих 

змінних, але лінійні за оцінюваними параметрами. 

До нелінійних регресійних моделей  за включеними змінним від-

носяться такі функції: 

 поліноми різних ступенів; 

 рівнобічна гіпербола – 
x

b
ay  . 

2. Регресії, нелінійні за оцінюваним параметром. 

До нелінійних регресійних моделей по оцінюваним параметрами 

відносяться функції: 

 степенева – 
baxy  ; 

 показникова – 
xaby  ; 

 експоненціальна – 
bxaey  . 

Дані моделі за своєю природою не є лінійними, тому що вони не 

можуть бути представленими у вигляді простої регресійної моделі з де-

якими перетвореннями незалежних змінних. 
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Розглянемо деякі нелінійні моделі, для яких можливо зведення до 

лінійних. Для того, щоб звести нелінійну модель до лінійної (лінеари-

зувати модель) зазвичай за допомогою деяких перетворень змінних не-

лінійну модель представляють у вигляді лінійного співвідношення між 

перетвореними змінними, оцінюють коефіцієнти цього співвідношення 

і потім, за допомогою зворотного перетворення, знаходять оцінки па-

раметрів вихідної нелінійної моделі. Відразу зауважимо, що не всяка 

нелінійна модель може бути оцінена таким чином, в ряді випадків не-

можливо підібрати необхідне перетворення, що лінеаризує модель. У 

цьому випадку доводиться використовувати методи нелінійної оптимі-

зації. 

Оцінка нелінійних моделей проводиться за допомогою пояснюю-

чих змінних, але лінійних – за параметром, що оцінюється та не пред-

ставляє особливої  складності. В цьому випадку зазвичай використову-

ють заміну змінних для зведення моделі до лінійної та оцінки парамет-

рів за допомогою звичайного МНК (метод найменших квадратів, що 

застосовується до моделі з заміненими змінними). 

Так, у випадку поліноміальної залежності ступеня k 
k

k xaxaxaay  ...2

210 за допомогою заміни змінних xz 1 ;

2

2 xz  , … , 
k

k xz   отримуємо лінійну модель множинної регресії з 

k пояснюючих змінних kk zazazaay  ...22110 . Оцінки параме-

трів цієї лінійної моделі знаходять за допомогою звичайного МНК. 

Дещо більш складним випадком є оцінка параметрів у випадку 

нелінійності моделі за параметрами, так як безпосереднє застосування 

МНК для їх оцінювання неможливе. В цьому випадку відповідним пе-

ретворенням іноді вдається привести модель до лінійного вигляду. 

Так, у випадку степеневої залежності 
baxy  , провівши логари-

тмізацію обох частин, отримаємо xbay lnlnln  . Отримана лі-

нійна модель, в якій залежна і пояснююча змінні задані в логарифміч-

ному вигляді іноді називається подвійною логарифмічною моделлю. 

Після заміни змінних yy ln~  ; xx ln~  ; aa ln~   отримуємо лінійну 

модель xbay
~~~  , для якої за допомогою звичайного МНК можна 
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знайти оцінки параметрів. Після цього, оцінки параметрів в вихідній 

моделі знаходять за допомогою зворотного перетворення: 

 









bb

ea a

~

~

. 

 

Існує декілька ознак «хорошої» моделі: 

1. Модель завжди є спрощенням реальності, тому вона повинна 

бути досить проста. З двох моделей, що приблизно однаково відповіда-

ють даним, перевагу варто віддати більш простій моделі, що містить, 

наприклад, менше число пояснюючих змінних.  

2. Модель повинна відповідати теоретичним передумовам і сут-

ності даного явища. При виборі виду моделі важливо мати на увазі ін-

терпретацію параметрів залежності. 

3. Модель повинна відповідати даним. Рівняння тим краще, чим 

більшу частину варіації залежної змінною воно може пояснити. Для 

оцінки якості нелінійної регресії, аналогічно лінійної залежності, вико-

ристовують індекс кореляції: 
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                               (8) 

 

Величина цього індексу перебуває в межах від 0 до 1. Чим ближче 

значення до одиниці, тим тісніший зв’язок та рівняння більш адекватно 

описує дані. Слід зазначити, що безпосереднє порівняння індексів де-

термінації для різних форм залежностей може бути некоректним. 

В моделях, в яких залежна змінна не підлягає перетворенням, зна-

чення індексу детермінації збігається з коефіцієнтом детермінації (та 

коефіцієнтом лінійної кореляції) лінійної форми.  У тих випадках, коли 

при лінеаризації залежна змінна підлягає перетворенням, індекс коре-

ляції не збігається з коефіцієнтом лінійної кореляції і коефіцієнтом де-

термінації лінійної форми. Однак, коефіцієнт лінійної кореляції все ж 
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широко використовується для характеристики тісноти зв’язку і для не-

лінійних залежностей. Близькість значень індексу детермінації і коефі-

цієнта лінійної кореляції може свідчити про те, що замість нелінійної 

залежності можливе використання лінійної функції. 

4. При виборі виду нелінійної регресії можуть використовуватися 

її прогностичні якості – відповідність прогнозів реальним даним. 

5. Також відсутність автокореляції залишків свідчить про високу 

якість побудованої регресії. 

Приблизна схема побудови залежності може складатися в здійс-

ненні ряду послідовних кроків: 

1) Підбір початкової моделі. Він здійснюється на основі теорії, 

попередніх знань про об’єкт дослідження, досвіду дослідника та інтуї-

ції.  

2) Оцінка параметрів моделі на основі наявних статистичних да-

них.  

3) Здійснення тестів перевірки якості моделі.  

4) Перевірка відповідності моделі теоретичним передумовам. 

 

Логістична регресія – це різновид багатомірної регресії, загальне 

призначення якої полягає в тому, щоб проаналізувати зв’язок між декі-

лькома незалежними змінними (регресорами/предикторами) та залеж-

ною змінною. Бінарна логістична регресія використовується за умови, 

що змінна є бінарною, тобто змінна може прийняти лише два значення. 

За допомогою логістичної регресії можливо оцінити ймовірність події 

для конкретного досліджуваного (здоровий/хворий). 

Як відомо всі регресійні моделі можуть бути записані у вигляді 

формули: 

 

),...,,(
21 n

xxxFy 
. 

 

Наприклад, в багатомірній лінійній регресії вважають, що зале-

жна змінна є лінійною функцією незалежних змінних: 

 

nnxbxbxbay ...2211   (9) 
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Цю модель можна використовувати для оцінки ймовірності ре-

зультату події за допомогою стандартних коефіцієнтів регресії.  

Розглянемо задачу діагностики хворого: задається змінна y зі зна-

ченнями 1 та 0, де 1 – досліджуваний пацієнт здоровий, а 0 – захворю-

вання діагностували. В даному випадку виникає ускладнення, оскільки 

багатомірна регресія «не знає», що змінна величина бінарна. Це приз-

водить до моделі зі значеннями більшими 1 та меншими 0. Однак такі 

значення не допустимі для початкової задачі. Таким чином, багатомі-

рна регресія ігнорує обмеження діапазону значень змінної y.  

Для вирішення даної проблеми умова задачі регресії може бути 

змінена: замість передбачення бінарної змінної, необхідно передбачити 

неперервну змінну зі значеннями на відрізку [0, 1] при будь-яких зна-

ченнях незалежних змінних. Це можна досягнути за допомогою вико-

ристання наступного регресійного рівняння:  

 

ye
Р




1

1
, (10) 

 

де Р – ймовірність того, що випадок відбудеться; 

y – стандартне рівняння регресії.    

Припустимо, що залежна змінна розглядається за допомогою те-

орії ймовірності Р, яка знаходиться в межах 0 та 1. Тоді ймовірність P
можна перетворити: 

 













P

P
P e

1
log  (11) 

 

Це перетворення зазвичай називають логістичним. Теоретично 

P може приймати будь-яке значення. Оскільки логістичне перетво-

рення вирішує проблему про обмеження на проміжку [0, 1] для першо-

чергової залежної змінної, то ці перетворені значення можна викорис-

товувати в рівняннях простої лінійної регресії. А саме, якщо провести 

логістичне перетворення двох частин описаного вище рівняння, то 

отримаємо стандартну модель лінійної регресії. 
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Існує декілька методів знаходження коефіцієнтів логістичної ре-

гресії. На практиці часто використовують метод максимальної правдо-

подібності. Він використовується в статистиці для отримання оцінок 

параметрів генеральної сукупності за даними вибірки. В основу методу 

покладена функція правдоподібності, яка виражає щільність ймовірно-

сті спільного виникнення результатів вибірки kYYY ,...,, 21 : 

 

);(...);();,...,,( 121  kk YpYpYYYL   (12) 

 

Відповідно до методу максимальної правдоподібності в якості 

оцінки невідомого параметра задається таке значення ),...,( 1 kYY  , 

що максимізує значення функції правдоподібності L на вибірці: 
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Максимізація функції правдоподібності еквівалентна максиміза-

ції її логарифма: 
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2.3.3 Порядок виконання роботи 
Обрати вихідні дані для проведення розрахунків. 

Побудувати емпіричні ряди регресії 

Визначити рівняння і їх коефіцієнти 

Обчислити коефіцієнти парної кореляції для результатів дослі-

джень. 
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Вказівки до виконання завдань 

Обрати вихідні дані згідно з варіантом з додатку Б та подати у 

вигляді табл. 1. 

Таблиця 1  

Вплив температури теплоносія х на швидкість сушіння у (ва-

ріант N) 
х 31 8,5 19 8,5 7 15,5 21 19,5 33,8 7 9,5 23 

у 13,5 9,5 10,5 12 9 9 11,5 15 15,5 11 10 11 

х 15 14 6 13 11 25,5 24 23 6,5 5,5 36  

у 11,5 10 10,2 10,6 11 12,2 12,2 10 8 11,5 16,2  

 

Визначити суму значень чинника х і суму значень чинника у.  

х=382,8; 

у=260,9. 

 

Обчислити середні значення рядів х і у. 

 

�̅� =
282,8

23
= 16,64 

 

�̅� =
260,9

23
= 11,34 

 

Знайти різницю між значеннями чинника х і у і середніми вели-

чинами значень цих чинників. 

 

𝐴𝑥 = (𝑥 − �̅�) 
 

𝐴𝑦 = (𝑦 − �̅�) 

 

𝐴𝑥1 = (31 − 16,64) = 14,36 
 

𝐴𝑦1 = (13,5 − 11,34) = 2,16 

Аналогічно розраховується для інших значень х і у. Результати 

розрахунків зводять до табл. 2. 
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Таблиця 2  

Результати розрахунків 
х у 𝐴𝑥 𝐴𝑦 𝐴𝑥 ∙ 𝐴𝑦 𝐴𝑥

2 𝐴𝑦
2 

31 13,5 14,36 2,16 31,0176 206,2096 4,6656 

8,5 9,5 -8,14 -1,84 14,9776 66,2596 3,3856 

19 10,5 2,36 -0,84 -1,9824 5,5696 0,7056 

8,5 12 -8,14 0,66 -5,3724 66,2596 0,4356 

7 9 -9,64 -2,34 22,5576 92,9296 5,4756 

15,5 9 -1,14 -2,34 2,6676 1,2996 5,4756 

21 11,5 4,36 0,16 0,6976 19,0096 0,0256 

19,5 15 2,86 3,66 10,4676 8,1796 13,3956 

33,8 15,5 17,16 4,16 71,3856 294,4656 17,3056 

7 11 -9,64 -0,34 3,2776 92,9296 0,1156 

9,5 10 -7,14 -1,34 9,5676 50,9796 1,7956 

23 11 6,36 -0,34 -2,1624 40,4496 0,1156 

15 11,5 -1,64 0,16 -0,2624 2,6896 0,0256 

14 10 -2,64 -1,34 3,5376 6,9696 1,7956 

6 10,2 -10,64 -1,14 12,1296 113,2096 1,2996 

13 10,6 -3,64 -0,74 2,6936 13,2496 0,5476 

11 11 -5,64 -0,34 1,9176 31,8096 0,1156 

25,5 12,2 8,86 0,86 7,6196 78,4996 0,7396 

24 12,2 7,36 0,86 6,3296 54,1696 0,7396 

23 10 6,36 -1,34 -8,5224 40,4496 1,7956 

6,5 8 -10,14 -3,34 33,8676 102,8196 11,1556 

5,5 11,5 -11,14 0,16 -1,7824 124,0996 0,0256 

36 16,2 19,36 4,86 94,0896 374,8096 23,6196 

382,8 260,9   308,7168 1887,3168 94,7568 

 

Обчислити множення відповідно 𝐴𝑥 ∙ 𝐴𝑦, 𝐴𝑥
2
, 𝐴𝑦

2
. Результати об-

числень занести до табл. 2. 
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Знайти коефіцієнт регресії у по х, і х по у за формулою 

 

𝑅𝑦/𝑥 =
∑ 𝐴𝑥 ∙ 𝐴𝑦

∑ 𝐴𝑥
2  

 

𝑅𝑦/𝑥 =
308,7168

1887,3168
= 0,164 

 

𝑅𝑥/𝑦 =
∑ 𝐴𝑥 ∙ 𝐴𝑦

∑ 𝐴𝑦
2 

 

 

𝑅𝑥/𝑦 =
308,7168

94,7568
= 3,258 

 

Обчислити середню квадратичну помилку коефіцієнта регресії 

за наступними формулами 

 

𝑚𝑅𝑦/𝑥
=

∑ 𝐴𝑦
2 −

(∑ 𝐴𝑥 ∙ 𝐴𝑦)
2

∑ 𝐴𝑥
2

(𝑛 − 2) ∑ 𝐴𝑥
2  

 

𝑚𝑅𝑥/𝑦
=

∑ 𝐴𝑥
2 −

(∑ 𝐴𝑥 ∙ 𝐴𝑦)
2

∑ 𝐴𝑦
2

(𝑛 − 2) ∑ 𝐴𝑦
2  

 

𝑚𝑅𝑦/𝑥
=

94,7568 −
308,71682

1887,3168
(24 − 2)1887,3168

= 0,02224 

 

𝑚𝑅𝑥/𝑦
=

1887,3168 −
308,71682

94,7568
(24 − 2)94,7568

= 0,442999 
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Встановити значущість коефіцієнтів регресії. 

 

𝑡𝑦/𝑥 =
𝑅𝑦/𝑥

𝑚𝑅𝑦/𝑥

 

 

𝑡𝑥/𝑦 =
𝑅𝑥/𝑦

𝑚𝑅𝑥/𝑦

 

 

𝑡𝑦/𝑥 =
0,164

0,02224
= 7,37 

 

𝑡𝑥/𝑦 =
3,258

0,442999
= 7,35 

 

Припустиме значення t-критерію Стьюдента при (𝑛 − 2) = 22 і 

рівні значущості Р = 0,05 складе 2,074, тобто воно менше спостережу-

ваних в досвіді, отже, в даному випадку коефіцієнти регресії достовірні 

(табл. 3). 

Таблиця 3  

Значення t-критерію Стьюдента при 5 - відсотковому рівні 

значущості 

n t n t n t 

1 12,71 11 2,201 21 2,080 

2 4,303 12 2,179 22 2,074 

3 3,182 13 2,160 23 2,069 

4 2,776 14 2,145 24 2,064 

5 2,571 15 2,131 25 2,060 

6 2,447 16 2,120 26 2,056 

7 2,365 17 2,110 27 2,052 

8 2,306 18 2,101 28 2,048 

9 2,262 19 2,093 29 2,045 

10 2,228 20 2,086 30 2,042 
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Знайти емпіричне рівняння лінії регресії по х: 

 

𝑦´ = �̅� + 𝑅𝑦/𝑥(𝑥 − �̅�) 

 

𝑦´ = 11,34 + 0,164(𝑥 − 16,64) = 0,163574𝑥 + 8,62 
 

Аналогічно визначити рівняння регресії х: 

 

𝑥´ = �̅� + 𝑅𝑥/𝑦(𝑦 − �̅�) 

 

𝑥´ = 16,64 + 3,258(𝑦 − 11,34) = 3,26𝑦 − 20,3284 
 

Підставляючи в рівняння регресії  

 

𝑦´ = 0,163574𝑥 + 8,62 
замість х його вихідні значення, обчислити теоретичні середні 

значення 𝑦´ . Результати розрахунків подати у табл. 4 

Таблиця 4 

Теоретичні середні значення 𝑦´ 
х 31 8,5 19 7 15,5 21 33,8 23 6 36 

𝑦´ 13,69 10,01 11,73 9,77 11,16 12,06 14,15 12,38 9,6 14,51 

Побудувати лінію регресії по х (рис. 1)  

 
Рис. 1 – Лінія регресії 

Зробити висновки по роботі 
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2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

лабораторної роботи (наявність письмових відповідей на надані пи-

тання). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3 Опрацювання студентами матеріалів за п.2.3. 

2.4.4 Захист практичної роботи відбувається за допомогою тестів 

наприкінці заняття за умови правильного оформлення звіту.  

  

2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані: 

1. Найменування, номер та мету роботи.  

2. Апроксимація результатів експериментальних досліджень 

3. Регресивний аналіз результатів експериментальних досліджень. 

4. Розрахунки за п 2.3. 

5. Висновки. 

Пункти 1,2,3,4 студент виконує самостійно, як підготовку до 

практичного заняття. 

2.6 Контрольні запитання 

2.6.1 Що називається вибірковою сукупністю? 

2.6.2 Що таке статистичний ряд?  

2.6.3 Що називається вибірковою дисперсію?  

2.6.4 Що є основними параметрами генеральної сукупності? 

2.6.5 Що називається вибірковою дисперсію? 

2.6.6 Що є основними параметрами генеральної сукупності? 

2.6.7 Що таке закон розподілу випадкової величини? 

2.6.8 Що розуміють під регресивним аналізом? 

2.6.9 На підставі чого робиться висновок про можливість відсію-

вання чинників з експерименту? 

2.6.10 Як отримати рівняння регресії? 

2.6.11 Що характеризує коефіцієнт регресії? 

2.6.12 За допомогою якого критерію перевіряють значущість про-

ведених розрахунків (коефіцієнта регресії)?  
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Додаток А 

 

А.1 Апроксимація результатів експериментальних дослі-

джень 
Поняття апроксимації. Процес одержання на основі результатів 

експериментальних досліджень математичної залежності y=φ(x), яка з 

достатньою точністю відтворює досліджувану закономірність y = f(x), 

називається апроксимацією. Функціональні залежності, одержані спо-

собом апроксимації експериментальних даних, називаються емпірич-

ними. 

Емпірична залежність y=φ(x) по суті є математичною моделлю 

процесу дослідження, результати якої дійсні тільки в межах зміни ар-

гументу, тобто в інтервалі варіації фактора х1, х2, …, хк. 

Необхідність в емпіричних залежностях виникає тоді, коли аналі-

тичні залежності вважаються складними і вимагають громіздких обчи-

слень для практичного використання або ж тоді, коли аналітичні зале-

жності взагалі відсутні. Можна вважати, що емпіричні залежності – це 

наближене виявлення аналітичних, а процес апроксимації – спосіб за-

міни складного або неможливого процесу одержання точних аналітич-

них виразів. 

Виконання апроксимації результатів експериментальних дослі-

джень складається з двох основних і послідовних етапів, а саме: 

 етап – вибір загального вигляду типової функціональної залеж-

ності (апроксиманти); 

 етап – розрахунок числових значень параметрів (коефіцієнтів) 

апроксиманти. 

Вибір загального вигляду рівняння апроксимації. Для того, щоб 

з`ясувати, до якого класу функцій належить шукана апроксиманта 

y=f(x), необхідно звернутись до графічного зображення результатів 

експерименту. Графік будується в декартовій системі координат x і y. 

Значення фактора відкладаються на осі абсцис, значення параметра оці-

нки – на осі ординат, а власне результати позначаються точками (рис. 

А.2). 

З`єднавши точки прямою 1, одержують графік результатів експе-

рименту. Якщо відмітити серединні точки кожного з відрізків, то через 
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них можна провести пряму 2 (або криву), яка буде приблизним уявлен-

ням графіка шуканої апроксиманти. 

Далі порівнюють отриманий графік з графіками типових функцій 

і обирають загальний вигляд рівняння апроксиманти, яке буде най-

більш подібно описувати досліджувану залежність. 

 

 
 

Рис. А.2 – Графічне зображення результатів експерименту:  

1 – експериментальна лінія; 2 – уявна апроксиманти 

 

Методи визначення коефіцієнтів апроксиманти. Після вибору 

загального вигляду апроксимуючої функції переходять до розрахунку 

числових значень її коефіцієнтів. Залежно від типу обраної функції та 

вимог щодо точності результатів розрахунку застосовують такі методи: 

– графічний метод; 

– метод середніх; 

– метод найменших квадратів. 

Графічний метод застосовується для лінійних функцій та функ-

цій, що зводяться  до  лінійних методом  вирівнювання.  Для цього вво-

дять нові змінні:  

 

x`=f1(x¸y);  y`=f2 (x¸y),   

 

за  допомогою  яких рівняння  набуває вигляду лінійної залежно-

сті: y`=b0  + b1  x`. 

Вирівнюванню підлягають такі залежності, як гіперболічна, пока-

зникова, степенева, логарифмічна та ін. 
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Метод середніх завдяки своїй простоті дозволяє у більшості ви-

падків замінити громіздкий метод найменших квадратів і одержати до-

статньо задовільні за точністю результати. Цей метод полягає у тому, 

що після того як визначено тип функції й виконано, в разі необхідності, 

вирівнювання, одержують лінійну залежність типу: Y=b0 + b1X. На  ос-

нові  одержання залежності, підставляючи значення X та Y з кожного 

досліду, складають умовні рівняння, число яких дорівнює кількості до-

слідів N. 

Усі рівняння з невідомими b0 та b1 розбивають  на  дві  рівні  групи  

і кожну з них почленно сумують. У результаті одержують рівняння, з 

яких складають систему: 

 

{
∑ 𝑌𝑖 = ∑ 𝑏0 + ∑ 𝑏1𝑋𝑖

𝑁

2

𝑖

𝑁

2

𝑖

𝑁

2

𝑖

∑ 𝑌𝑖
𝑁
𝑁

2

= ∑ 𝑏0 + ∑ 𝑏1𝑋𝑖
𝑁
𝑁

2

𝑁
𝑁

2

                          (18) 

 

Із системи цих рівнянь знаходять значення невідомих коефіцієн-

тів b0 та b1 і записують остаточне рівняння апроксиманти. 

Сутність методу найменших квадратів полягає у тому, що для 

двох функціонально зв’язаних величин х та у відомо N пар відповідних 

значень (x1;y1), (x2;y2)… (xn;yn). Вимагається в наперед заданій формулі 

у=f(x¸ b0, b1… bm) визначити кількість (m+1) параметрів b0, b1… bm 

(m<n) так, щоб ця формула дозволила з найбільш точною відповідні-

стю поновлювати значення вихідних параметрів у для заданих значень 

х. 

З курсу теорії ймовірностей відомо, що найкращими є ті значення 

параметрів функції, котрі перетворюють на мінімум суму: 

 

∑ [𝑓(𝑥𝑛, 𝑏0, 𝑏1, . . 𝑏𝑚) − 𝑦𝑘]2 = 𝑚𝑖𝑛𝑁
𝑘=1                          (19) 

 

тобто суму квадратів відхилень значень у, які визначені за форму-

лою, від експериментальних. Саме тому цей метод отримав назву ме-

тоду найменших квадратів. 
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Використовуючи необхідні умови мінімуму функції багатьох 

змінних, вираховуємо часткові похідні функції та прирівняємо їх до 

нуля. Це дає систему (m+1) рівнянь з (m+1) невідомим, тобто 

 

∑ [𝑓(𝑥𝑛, 𝑏0, 𝑏1, . . 𝑏𝑚) − 𝑦𝑘]
𝑑𝑓(𝑥𝑛,𝑏0,𝑏1,..𝑏𝑚)

𝑑𝑏𝑖
= 0𝑁

𝑘=1             (20) 

 

А.2 Регресивний аналіз результатів експериментальних дос-

ліджень 

Під регресивним аналізом розуміють дослідження закономірності 

зв`язку між двома змінними, коли одному значенню Х відповідає суку-

пність значень Y, тобто зв`язок між ними не повністю визначений. 

Функцію Y=f(X) називають регресивною, коли значення Y утво-

рюють статистичний ряд розподілу з характеристиками безперервної 

випадкової величини. Тому регресивний зв`язок між величинами Х та 

Y можна визначити лише тоді, коли забезпечується можливість вико-

нання статистичних замірів. 

Статистичні залежності описують математичними моделями, 

тобто рівняннями регресії, які відтворюють зв`язок між значеннями фа-

ктору Х і змінною характеристикою досліджуваного процесу Y. 

Рівняння регресії, по можливості, повинні бути простими й адек-

ватними. 

Існують однофакторні й багатофакторні регресивні залежності. 

Регресивний аналіз виконується у такій послідовності: 

– перевірка наявності кореляційного зв`язку; 

– апроксимація експериментальних даних; 

– статистичний аналіз рівнянь регресії. 

Перевірка наявності кореляційного зв`язку. У багатьох випад-

ках метою експериментальних досліджень є, насамперед, виявлення 

наявності залежності між двома змінними величинами. Якщо змінність 

однієї випадкової величини впливає на розподіл іншої, то вважають, що 

між такими випадковими величинами існує статистичний зв`язок. 

Для оцінки статистичного зв`язку між двома змінними величинами ви-

користовують коефіцієнт кореляції. Визначення коефіцієнта кореляції 

виконується на основі результатів експериментальних спостережень. 
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Нехай проведено N спостережень, і в кожному випадку відомо 

значення двох параметрів х та у, тобто одержано дві вибірки: 

 

х1, х2,…, хn      у1, у2,…уn. 

 

За кожною з них знаходять середнє значення та середнє квадра-

тичне відхилення Sх та Sу. Тоді коефіцієнт кореляції визначається за фо-

рмулою: 

 

𝑅 =
∑ (𝑥𝑖−�̃�)(𝑦𝑖−�̃�)𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)𝑆𝑥𝑆𝑦
                                     (21) 

 

Величина коефіцієнта кореляції завжди перебуває у межах –1≤ R 

≤ 1. Коефіцієнт характеризує тільки лінійну залежність між випадко-

вими величинами. При додатному значенні коефіцієнта можна вва-

жати, що при зростанні однієї величини інша в середньому теж зростає. 

При від’ємному значенні R зростання одної величини зумовлює в сере-

дньому зменшення значення іншої. При R= +1 або R= –1 між величи-

нами х і у існує кореляційний  зв`язок. Значення R=0 свідчить про від-

сутність лінійної залежності між х і у. Щільність зв`язку вважають за-

довільною при R≥ 0,5, доброю – при R=0,8…0,85. 

Для перевірки відповідності вибіркового значення коефіцієнта 

кореляції R значенню кореляції (ρ) між генеральними сукупностями х і 

у використовують t – розподіл Стьюдента. Спочатку знаходять розра-

хункове значення tрозр за формулою: 

𝑡розр = |𝑁|√
𝑁−2

1−𝑅2                                          (22) 

 

і порівнюють його з табличним. 

Якщо tрозр > tтабл при кількості ступенів свободи f=N–2 і рівні зна-

чимості q=5%, то кореляційний зв`язок існує, а також підтверджується 

для генеральних сукупностей. 

Статистичний аналіз рівняння регресії. Статистичний аналіз 

одержаного рівняння регресії полягає у розв’язанні двох основних за-

вдань: оцінки значимості коефіцієнтів рівняння; перевірки адекватно-

сті рівняння регресії експериментальним даним. 
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Необхідною передумовою статистичного аналізу є нормальність 

розподілу вихідної величини і однорідність дисперсій дослідів. 

Здійснивши перевірку забезпечення передумов, можна починати 

ви конання статистичного аналізу рівняння регресії. Для розв’язання 

задач аналізу необхідно мати кількісну оцінку похибки експерименту в 

цілому. Такою оцінкою є дисперсія відновлення 𝑆𝑦
2  , яка визначається 

за формулою: 

 

𝑆𝑦
2 =

∑ 𝑆𝑗
2𝑁

𝑗−1

𝑁
                                             (23) 

 

де N – кількість дослідів;  𝑆𝑦
2 - дисперсія j-го досліду. 

Кількість ступенів свободи fу дисперсії експерименту дорівнює 

сумі ступенів свободи дисперсій всіх дослідів, тобто fу=N(n–1). 

Оцінка точності визначення коефіцієнтів рівняння регресії та 

їх значущості. Після того, як рівняння одержано і знайдено дисперсію 

відновленості, необхідно оцінити точність визначених коефіцієнтів ре-

гресії. Оскільки їх визначено з результатів експерименту, а результати 

є випадковими величинами, то значення коефіцієнтів регресії bі теж бу-

дуть випадковими. Тому показником точності коефіцієнта буде його 

дисперсія  𝑆𝑏
2 , яка визначається за формулою: 

 

𝑆𝑏
2 =

𝑆𝑦
2

𝑛∙𝑁
                                                 (24) 

 

Після цього оцінюють значимість коефіцієнтів регресії за допо-

могою t–критерію Стьюдента. Для кожного коефіцієнта визначають 

розрахункове значення t–критерію за формулою: 

 

𝑡розр =
|𝑏𝑖|

𝑆𝑏𝑖

                                                     (25) 

 

 

де Sbi – середнє квадратичне відхилення значення коефіцієнтів: 
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𝑆𝑏𝑖
= √𝑆𝑏𝑖

22
                                                    (26) 

  

За таблицями  знаходять значення  t–критерію  для  рівня  значи-

мості 

q=0,05 та числа ступенів свободи fу=N(n–1). 

Якщо виконується умова tрозр >tтабл, то коефіцієнти регресії зна-

чимі, а якщо ні, то такий коефіцієнт можна виключити з регресії, тобто 

прийняти за нуль. 

Перевірка адекватності одержаного рівняння регресії необ-

хідна для того, щоб відповісти на запитання, чи буде рівняння відтво-

рювати значення критерію оцінки з тією ж точністю, що і результати  

експерименту. 

Для цього використовують значення F–критерію Фішера. Споча-

тку визначають розрахункове значення F– критерію за формулами: 

 𝐹розр =
𝑆ад

2

𝑆у
2  , якщо 𝑆ад

2 > 𝑆у
2                              (27) 

 

𝐹розр =
𝑆у

2

𝑆ад
2  , якщо 𝑆у

2 > 𝑆ад
2                                 (28) 

 

 де 𝑆ад
2  дисперсія адекватності, яка визначається за співвідношен-

ням: 

 

𝑆ад
2 =

𝑛 ∑ (�̅�𝑗−�̅�𝑖)
2𝑛

𝑗−1

𝑓ад
                                           (29) 

 

де  𝑦�̅�   значення вихідної величини в j– досліді, визначене за рів-

нянням регресії; fад – кількість ступенів свободи; 

f=N–P, 

де Р– число коефіцієнтів рівняння регресії. 

За таблицями визначають значення F– критерію для рівня значу-

щості 

q=0,05 та кількості ступенів свободи fу і fад. 

Рівняння вважається адекватним, якщо виконується умова: 

Fрозр<Fтабл. 
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Додаток Б 

 

Б.1 Вихідні дані для розрахунків 
Варіант 1 

х - температура теплоносія, °С  

у - швидкість сушіння, год 

х 5 4 7,2 6 2,2 3,5 9 6,5 6,2 8,5 5,7 7 

у 50 54 68 65 44 40 67 62 56 58 52 55 

х 4,4 3 2,2 4,2 8 7,8 7,5 5,2     

у 60 45 51 47 64 70 59 58     

Варіант 2 

х - температура теплоносія, °С  

у - швидкість сушіння, год 

х 6,5 5,5 4,75 5,5 5 4,5 3,75 4,25 4 3 2,5 3 

у 15 25 30 35 37,5 40 40 50 55 55 60 65 

х 2,25 2 2,5 1,25 2,75 1 1 1     

у 65 72,5 75 80 85 90 95 100     

Варіант 3 

х - швидкість теплоносія, м/с 

у - швидкість сушіння, год 

х 30 8,5 18 8,5 6 15,5 20 19,5 32,5 7 8,5 10 

у 10,5 6,5 7,5 9 6 6 8,5 12 12,5 8 7 8 

х 23 14 14 5 13 10 25,5 23 5,5 35 27 14,5 

у 8,5 7 7 7 7 8 9,52 7 5 8,5 13,2 7 

х 15 8           

у 7 5           

Варіант 4 

х - швидкість теплоносія, м/с 

у - швидкість сушіння, год 

х 17 8,5 10,6 21,5 23,5 4,5 12 19 11,5 16,5 7 15,5 
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у 18 11,3 16,5 21 6 13 18 18 14,5 13,4 13,4 20,5 

х 13,5 14 11,5 6,5 11,5 10 12 4 7,5 15 8 9 

у 12,5 14 12 7 12,3 12 19 8 9 12,5 11,5 5 

Варіант 5 

х - швидкість теплоносія, м/с 

у - швидкість сушіння, год 

х 3,8 15 23,5 12 3 25,5 7 10 38,5 5 18,5 6,5 

у 12,5 7 14 8,5 4 13,5 6 13 15,05 5,06 7 3 

х 10 10 15 4,5 5,5 35,5 18,5 17 18,5 6,5 10  

у 13 7,5 9,5 3 5 15,07 7 11 12,5 12 7,5  

Варіант 6 

х - температура теплоносія, °С  

у - швидкість сушіння, год 

х 14,5 18 29,5 7 25 35 23 15,5 20 19,5 10 10 

у 5 8 8,5 5,1 7,5 9 8 7 7,5 8 7 6,3 

Варіант 7 

х - температура теплоносія, °С  

у - швидкість сушіння, год 

х 60 55 55 50 47,5 45 40 40 37,5 35 32,6 30 

у 3 2,5 3,5 3,75 3 4 2,75 3,75 4 3,25 3,5 4,25 

х 27,5 25 25 20 17,5 15 10 10     

у 4,5 3,5 5 4,5 4 4,75 4 5,9     

Варіант 8 

х - температура теплоносія, °С  

у - швидкість сушіння, год 

х 5 5 4,5 4,5 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3 

у 2 3 2,5 3,5 2 3 4 4,5 5,5 6,5 4 5,5 

х 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5     

у 7 5 6 7 7,5 6,5 8,5 8     

Варіант 9 



30 
 

х - швидкість теплоносія, м/с 

у - швидкість сушіння, год 

х 1 1,5 2 3 3 4 4 4,5 5,5 5 5,5 6,5 

у 1 1,5 1 1,5 2 1,5 2,5 2 1,5 2,5 2 2,5 

х 7 7,5 7,5 7,5 8 8,5 9 9,5     

у 3 2 3 3,5 3 3,5 4 3,5     

Варіант 10 

х - температура теплоносія, °С  

у - швидкість сушіння, год 

х 3,5 3,5 4 5 4,5 5 5 5,5 6 6 6,5 7 

у 30 35 40 35 50 45 60 55 45 65 55 55 

х 7 7,5 8 8,5 8,5 8,5 9,5 8,5     

у 65 65 70 60 75 85 75 80     
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