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Передмова 
 

Новітні досягнення прикладної математики обумовили математизацію різних 
роздiлiв науки, у тому числі гідрометеорології. Дослідження реальних фізичних процесів 
та явищ полягає у побудові вiдповiдних математичних моделей i розробці методів їх 
дослідження. Кількісні методи дослідження в даний час застосовуються практично в усіх 
сферах гідрометеорологічної діяльності, математичні моделі використовуються службами 
моніторингу і прогнозування гідрометеорологічних процесів і явищ. В прагненні пізнання і 
відтворення детальної картини досліджуваних процесів науковцям доводиться будувати 
все складніші і складніші математичні моделі, які у свою чергу вимагають універсального 
тонкого математичного апарату. Ось чому наближені і чисельні методи математичного 
аналізу набули за останні роки широкого розвитку і отримали виключно важливе 
значення. 

Нині з'явилося багато різних програмних продуктів для ЕОМ (MathCAD, MathLAB  
та інші), за допомогою яких, задаючи лише вхідні дані, можна розв’язати багато 
прикладних задач.  Проте, використання цих програм без докладного аналізу обов’язкових 
вимог до методу (точність, стійкість, збіжність та економічність), з допомогою якого 
розв’язується задача, не гарантує правильність виконання завдання. Для розуміння цих 
вимог необхідно знати теоретичну сутність методу. 

 У зв’язку з цим студентам природничих спеціальностей вищих закладів освіти 
читають курси, пов’язані із чисельними математичними методами. Основою цього 
підручника є лекції з навчальних дисциплін математичного циклу для студентів 
географічного факультету. Він покликаний допомогти студентам оволодіти основами 
теорії ймовірностей, математичної статистики, дискримінантного аналізу і чисельних 
методів в такій мірі, щоб вони могли не тільки усвідомлено застосовувати отримані знання 
в процесі навчання і роботи, але і, в міру необхідності, поглиблювати і розширювати їх 
шляхом подальшої самоосвіти. 

Навчальні дисципліни, що складають основу цього підручника, на географічному 
факультеті викладаються протягом сімох семестрів на протязі  2–5 років навчання і є 
продовженням загальної частини математичного циклу. 

 В даний час існує велика кількість навчальної літератури як з теорії ймовірностей 
та математичної статистики, так і з чисельних методів. Неповний перелік книг з цієї 
тематики наводиться в кінці цього підручника. Вважаємо за доцільне дати студентам 
стислий, але системно і цілісно викладений курс, який за своїм обсягом був би достатнім 
для засвоєння основ прикладної математики та орієнтував би студентів у виборі методів 
для обробки масивів вихідної гідрометеорологічної інформації для прогнозування погоди 
та небезпечних і стихійних її явищ шляхом гідродинамічного та статистичного 
моделювання. 

Перший розділ підручника містить прямі методи алгебри матриць та розв'язання 
систем лінійних рівнянь; чисельні методи розв'язання систем лінійних рівнянь великої 
розмірності та нелінійних рівнянь; чисельні методи розв’язання задач: інтерполяції і 
наближення функцій;  диференціювання та інтегрування функцій; Коші для звичайних 
диференціальних рівнянь; крайових для звичайних диференціальних рівнянь; початково-
крайових для рівнянь із частинними похідними. 

При математичному моделюванні фізичних процесів, що відбуваються в гідро-
аерологічних середовищах Землі, як правило, використовуються гідродинамічні моделі, 
що засновані на рівняннях Нав'є-Стокса з залученням у якості замикання рівнянь стану і 
тепло- та  масопереносу. Складність фізичного механізму процесів руху в атмосфері та 
гідросфері обумовлює структурну складність використовуваної системи рівнянь. Вони 
являють собою нелінійні диференціальні рівняння з частинними похідними другого 
порядку з малими параметрами при старших похідних. Нелінійний характер рівнянь 
сприяє появі у розв’язанні нестійкості, вузьких перехідних зон з великими градієнтами 
функцій і вельми складних просторово-часових структур. Завдяки наявності малого 
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параметра при старших похідних ці рівняння можуть змінювати свій тип (гіперболічний, 
параболічний або еліптичний) залежно від режиму руху в атмосфері, що моделюється. 
Основними методами їх розв’язання служать чисельні методи: кінцево-різницеві, 
спектральні, кінцевого елемента та ін. Точність і ефективність існуючих чисельних методів 
залежить від розмірності задачі. З ростом числа незалежних змінних швидко зростає 
необхідний обсяг обчислень. Тому, незважаючи на постійне вдосконалення ЕОМ, 
проблеми точності й економічності чисельних методів залишаються актуальними і 
сьогодні. Вибір найкращого методу розв'язання рівнянь Нав'є-Стокса є нелегкою справою 
через те, що мета (точність) і засоби (економічність) суперечать один одному. 

Призначення другого і третього розділів підручника – познайомити студента з 
основними ймовірнісними закономірностями, статистичними та дискримінантними ідеями і 
підходами, а також прищепити базові навички поводження з імовірнісним матеріалом. 
Значення такого розділу в підручнику очевидно: по-перше, це невід'ємна частина сучасної 
університетської освіти, по-друге, в професійної діяльності вченого-гідрометеоролога не 
обійтися без статистичної обробки великих масивів даних, одержуваних у результаті 
спостережень на гідрометеорологічній мережі, без статистичних і дискримінантних 
моделей, що дозволяють прогнозувати ті чи інші атмосферні процеси і явища погоди. 

При компонуванні змісту третього розділу підручника автори виходили з того, що 
статистика більш значима для майбутніх гідрометеорологів в порівнянні з теорією 
ймовірності. Разом з тим, без навичок володіння основними ймовірнісними поняттями і 
розуміння найважливіших її результатів (таких, як закони великих чисел та центральна 
гранична теорема) неможливо навіть говорити про будь-яке наукове розуміння 
статистичних методів. Тому другий розділ містить, головним чином, те, що потім буде 
потрібно для засвоєння у третьому статистичному розділі підручника. Виклад теорії 
ймовірностей здійснюється у традиційній манері: спочатку основні поняття обговорюються 
в дискретному випадку, потім в загальному. У студентів має бути сформоване уявлення 
про теорію ймовірностей як про строгу і цілісну математичну науку. Автори свідомо 
уникали складних у технічному відношенні доказів, але залишали докази, які мають 
прозорий ймовірнісний зміст, сприяють засвоєнню матеріалу. Підкреслюється особлива 
значимість граничних теорем. При відборі статистичних та дискримінантних методів, які 
включені в курс, основна увага приділяється їх універсальності і вимогам 
гідрометеорології. Детально викладаються ідеї, що лежать в основі тих чи інших 
статистичних прийомів, в надії, що це виявиться більш корисним для подальшої освіти, 
ніж велика кількість технічних деталей. 

Завдання найкращим чином поєднати результати чисельного і/або аналітичного 
моделювання та отримані незалежно від моделі дані спостережень отримало в літературі 
назву задачі оптимального засвоєння даних або просто задачі засвоєння. Засвоєння 
даних є невід'ємним елементом побудови прогностичних моделей циркуляції атмосфери 
для різних застосувань – від оперативного прогнозування погоди до задач прогнозування 
клімату. Крім того, засвоєння даних – необхідний елемент модельних експериментів зі 
створення довготривалих реконструкцій циркуляції атмосфери. При сучасному рівні 
розвитку гідрометеорологічного моделювання достовірність відтворення циркуляції (як 
регіональної, так і глобальної) істотно залежить як від особливостей формулювання самої 
моделі, так і від алгоритмів засвоєння. Сучасні технології, що лежать в основі прогнозу 
погоди, просто неможливі без оперативних методів засвоєння даних. Без подальшого їх 
розвитку неможливо істотно поліпшити середньострокові прогнози стану атмосфери і, 
отже, розвивати довгострокові. Все вищезазначене обумовило присвятити цій 
фундаментальній науковій проблемі четвертий розділ. 

В тексті підручника багато прикладів, яким відводиться важлива роль, оскільки 
вони роз'яснюють або доповнюють теоретичний матеріал. Крім того, деякі з розділів 
містять літературні посилання, звертаючись до яких можна розширити свої пізнання. В 
тексті є велика кількість обов'язкових запитань, які повинні служити елементом контролю 
(або самоконтролю) над засвоєнням матеріалу. Це, головним чином, гідрометеорологічна 
тематика, на відміну від тієї, яка формує конкретні практичні навички та вивчається на 
семінарських заняттях. 
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Автори сподіваються, що цей підручник може бути корисним як для студентів 
гідрометеорологів, так і інших спеціальностей, що використовують у навчальних 
дисциплінах теорію ймовірностей, математичну статистику та чисельні методи. 

Користуючись можливістю, хочемо висловити щиру подяку проф. В. М. Самойленко 
та проф. А. Ю. Дорошенко за грунтовне рецензування рукопису підручника й цінні 
зауваження щодо поліпшення його структури та змісту. 
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ВСТУП 
 

Системний аналіз є науковим методом пізнання, який успішно використовується для 
дослідження складних природних систем, які є об’єктами вивчення у метеорології та 
гідрології. Предмет «Методи прикладного системного аналізу в гідрометеорології» 
формувався в останні кілька десятків років як набір різних чисельних методів, 
математичної логіки, диференціальних рівнянь і багатовимірної статистики. Він включає  
методи обчислювальної математики і чисельного моделювання гідрометеорологічних 
систем різного рівня – від локальних процесів і явищ до глобальних циркуляційних 
процесів і явищ в цілому. Сформувався цілий науковий напрямок, який можна назвати 
«дослідження гідрометеорологічних систем». Він спирається на  комплекс сучасних 
математичних методів, які дозволяють вивчати складні процеси і явища в навколишньому 
середовищі. 

Розвитку цього напрямку сприяла поява сучасних швидкодіючих комп'ютерів, які 
дозволяють зберігати і оперативно обробляти великі масиви гідрометеорологічних даних.  

Системний аналіз включає декілька основних етапів: 
• вибір проблеми; 
• постановка задачі і обмеження її складності; 
• встановлення ієрархії цілей і завдань; 
• вибір методів розв’язання задач; 
• моделювання та прогнозування; 
• оцінка можливих сценаріїв; 
• впровадження результатів. 
Ефективне становлення методології системного підходу стало можливим тільки в 

середині 60-х років ХХ століття, коли в розпорядження гідрометеорологів надійшли 
потужні ЕОМ і були розроблені методи моделювання складних гідрометеорологічних 
систем з залученням новітніх технічних, фізичних, математичних і аерокосмічних 
досягнень, які і отримали назву системного аналізу. 

З тих пір системний аналіз в гідрометеорології набував все більшого застосування і 
не лише завдяки вдосконаленню моделей і прийомів моделювання, але й завдяки 
надзвичайно плідному зворотному впливу моделювання на стратегію і тактику 
гідрометеорологічних досліджень і навіть на методологію спостережень. Успіхи в 
моделюванні і вивченні природних систем, особливо в рамках Міжнародних 
гідрометеорологічних програм, сприяли остаточному затвердженню системної парадигми, 
що спирається на концепцію природної (гідрологічної, гідрохімічної, метеорологічної) 
системи, як основи сучасної гідрометеорології. 

Отже, сучасна гідрометеорологія являє собою вчення про природні системи, що 
розкриває закономірності їх складу, структури, функціонування та еволюції. Однак таке 
трактування змісту гідрометеорології все ще не стала загальновизнаною. Таким чином, 
саме системна гідрометеорологія має в даний час сенс. Приєднуючись до думки еколога 
Юджина Одум (Eugene Odum), можна сказати, що завдання системної гідрометеорології 
полягає в описі принципів, спрощень і абстракцій, до яких необхідно навчитися зводити 
різноманіття реального світу природи, перш ніж приступити до побудови його 
математичних моделей. У цьому випадку моделювання слід вважати специфічним 
методом системної гідрометеорології, за допомогою якого досліджуються закони 
функціонування і розвитку геофізичних систем у часі і просторі. 

Системний підхід до вирішення проблем, у тому числі і гідрометеорологічних, 
включає наступні етапи: 

• пошук можливих варіантів рішення; 
• визначення наслідків використання кожного з можливих варіантів рішення; 
• застосування об'єктивних критеріїв, які вказують, чи є одне рішення більш кращим, 

ніж інші. 
При цьому передбачається, що використовувані способи вибору рішень не  єдині, і 

існують положення, які необхідно враховувати при системному аналізі: 
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• процес прийняття рішення повинен здійснюватися таким чином, аби способи 
вибору рішення можна було оцінити, поліпшити або замінити; 

• критерії оцінки рішення повинні бути чітко сформульовані; 
• зусилля, витрачені на виявлення зв'язків між причинами і наслідком, повинні бути 

виправдані кращим розумінням проблеми. 
При проведенні системного аналізу можуть виникнути деякі труднощі, пов'язані з 

зведенням різних факторів до одного параметру. Опис системи за допомогою багатьох 
змінних є векторним. Кожна компонента вектора буде змінюватися при заміні одного 
можливого варіанту на інший. Однак при виборі найбільш бажаного рішення (в даному 
випадку бажаність – єдиний фактор) використовується скалярний опис. Це означає, що 

необхідно зробити операцію, перетворюючу вектор  в скаляр . 

Одним із завдань системного аналізу є чітке визначення цієї операції. 
Гідрометеорологічні процеси і явища з їх незліченними і деколи ледве вловимими 

взаємодіями між окремими видами ресурсів надзвичайно складні за своєю природою. 
Навіть взаємодія між атмосферою і підстильною поверхнею є досить складною: необхідно 
враховувати такі фактори, як шорсткість, альбедо, турбулентність, випаровування і 
дренування вологи, просторове і часове розділення і т.д. 

Гідрометеорологи створюють моделі складних геофізичних систем на ЕОМ на 
припущенні різноманітних взаємодій між компонентами цих систем. Використовуючи 
фактичний матеріал щодо впливу кожного компонента геофізичної системи на інші, вони 
намагаються створити, по можливості, реалістичні моделі геофізичних систем, щоб можна 
було передбачати їх реакцію на ті чи інші дії. Оскільки в цьому випадку системний підхід 
по суті справи є описовим і дедуктивним, сфера його застосувань обмежена, тому не 
можна передбачити точно поведінку системи за межами їхніх станів, які є в вихідних даних 
щодо взаємодії між гідрометеорологічними величинами. Але, з іншого боку, це дозволяє 
планувати подальші дослідження, акцентувати увагу на найбільш важливих чинниках і 
особливостях геофізичної системи. 

Всупереч уявленням багатьох гідрометеорологів, системний аналіз не є якийсь 
математичний метод і навіть група математичних методів. Це широка стратегія наукового 
пошуку, яка, звичайно, використовує математичний апарат і математичні концепції, але в 
рамках систематизованого наукового підходу до вирішення складних проблем. По суті 
системний аналіз організовує наші знання про об'єкт таким чином, щоб допомогти вибрати 
потрібну стратегію або передбачити результати однієї або декількох стратегій, які будуть 
доцільними тим, хто має приймати рішення. У найбільш сприятливих випадках стратегія, 
знайдена за допомогою системного аналізу, виявляється «найкращою» у деякому 
певному сенсі. 

Ми будемо розуміти під системним аналізом впорядковану, логічну організацію 
даних і інформацію у вигляді моделей, що супроводжується строгою перевіркою і 
аналізом самих моделей, необхідними для їх верифікації та подальшого поліпшення. 
Детально про моделі поговоримо нижче, а поки ми можемо розглядати моделі як 
формальні описи основних елементів природничої проблеми в фізичних або 
математичних термінах. Раніше основний наголос при поясненні тих чи інших явищ 
робився на використанні фізичних аналогій гідрометеорологічних процесів. Системний 
аналіз також іноді звертається до фізичних аналогій подібного роду, однак частіше 
застосовуються тут моделі математичні і в своїй основі абстрактні. Звичайно системний 
аналіз, як стратегію наукового пошуку, розбивають на етапи, які можуть виконуватися 
незалежно, але як правило, вони тісно взаємопов'язані.  Дослідник при розв'язанні 
проблеми може повертатися до попередніх етапів, їх змінювати, особливо при 
дослідженні моделей та їх верифікації.  

Усвідомлення того, що існує якась проблема, яку можна досліджувати за допомогою 
системного аналізу, достатньо важлива для детального вивчення, не завжди виявляється 
тривіальним кроком. Саме розуміння того, що необхідний дійсно системний аналіз 
проблеми, настільки ж важливо, як і вибір правильного методу дослідження. З одного 
боку, можна взятися за вирішення проблеми, яка не піддається системному аналізу, а з 
іншого – вибрати проблему, яка не вимагає для свого рішення всієї потужності системного 
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аналізу і вивчати яку даним методом було б не економічно. Така подвійність першого 
етапу робить його критичним для успіху або невдачі всього дослідження. Фахівці з 
системного аналізу повинні добре вникнути в проблему і почати працювати над її 
вирішенням. Взагалі підхід до вирішення реальних проблем дійсно вимагає достатньої 
інтуїції, практичного досвіду, уяви і того, що називається «чуттям». Ці якості особливо 
важливі, коли сама проблема, як це часто трапляється, вивчена досить слабко. 

Коли існування проблеми усвідомлено, потрібно спростити задачу настільки, щоб 
вона швидше за все мала аналітичний розв’язок, зберігаючи в той же час всі ті елементи, 
які роблять проблему досить цікавою для практичного вивчення. Тут ми знову маємо 
справу з критичним етапом будь-якого системного дослідження. Висновок про те, чи варто 
розглядати той чи інший аспект даної проблеми, а також результати зіставлення 
значущості конкретного аспекту для аналітичного відображення ситуації з його роллю в 
ускладненні задачі, яке цілком може зробити її нерозв'язною, часто залежить від 
накопиченого досвіду в застосуванні системного аналізу. Саме на цьому етапі 
досвідчений фахівець з системного аналізу може внести найбільш вагомий внесок у 
вирішення проблеми. Успіх чи невдача всього дослідження багато в чому залежать від 
тонкої рівноваги між спрощенням та ускладненням – рівноваги, при якої збережені всі 
зв'язки з вихідною проблемою, достатні для того, щоб аналітичний розв’язок піддавався 
інтерпретації. Іноді проект не вдається завершити через  прийнятий завищений рівень 
складності, який утруднював подальше моделювання і не дозволяв отримати розв’язання 
сформульованої задачі. І навпаки, у результаті багатьох системних досліджень, виконаних 
в різних галузях гідрометеорології, були отримані тривіальні розв’язки задач, які насправді 
становили лише підмножини вихідних проблем. 

Після постановки задачі і обмеження ступеня її складності можна приступати до 
встановлення цілей і завдань дослідження. Зазвичай ці цілі і завдання утворюють певну 
ієрархію, причому основні завдання послідовно підрозділяються на ряд другорядних. У 
такій ієрархії необхідно визначити пріоритети різних стадій і співвіднести їх з тими 
зусиллями, які необхідно прикласти для досягнення поставлених цілей. Таким чином, в 
складному дослідженні фахівець з системного аналізу може надати порівняно малий 
пріоритет тим цілям і завданням, які хоч і є важливими з точки зору отримання наукової 
інформації, досить слабко впливають на вид рішень, прийнятих щодо впливів на 
геофізичну систему. В іншій ситуації, коли дана задача складає частину програми якогось 
фундаментального дослідження, дослідник свідомо обмежений певними формами 
управління і концентрує максимум зусиль на завданнях, які безпосередньо пов'язані з 
самими гідрометеорологічними процесами. У всякому разі, для плідного застосування 
системного аналізу дуже важливо, щоб пріоритети, присвоєні різним задачам, були чітко 
визначені. 

На етапі вибору методів розв’язання задачі дослідник може зазвичай вибрати кілька 
шляхів вирішення проблеми. Як правило, досвідченому фахівцеві з системного аналізу 
відразу видно сімейства можливих розв’язків конкретних задач. У загальному випадку він 
буде шукати найбільш загальний аналітичний розв’язок, оскільки це дозволить 
максимально використовувати результати дослідження аналогічних задач і відповідний 
математичний апарат. Кожна конкретна задача звичайно може бути розв’язана більш ніж 
одним способом. І знову вибір сімейства, в рамках якого слід шукати аналітичний 
розв’язок, залежить від досвіду фахівця з системного аналізу. Недосвідчений дослідник 
може затратити багато часу і коштів у спробах застосувати розв’язок з якого-небудь 
сімейства, не усвідомлюючи, що цей розв’язок отримано при припущеннях, 
несправедливих для того окремого випадку, з яким він має справу. Аналітик же часто 
розробляє кілька альтернативних методів і тільки пізніше зупиняється на тому з них, який 
краще підходить для його задачі. 

Після того, як проаналізовані відповідні альтернативи, можна приступати до 
важливого етапу – моделювання складних динамічних взаємозв'язків між різними 
аспектами проблеми. При цьому слід пам'ятати, що процесам, які моделюються, а також 
механізмам зворотного зв'язку притаманна внутрішня невизначеність, а це може значно 
ускладнити як розуміння системи, так і її дослідження. Крім того, в самому процесі 



13 

 

моделювання потрібно враховувати складний ряд правил, яких необхідно буде 
дотримуватися при виробленні рішення про підходящу стратегію. На цьому етапі 
математику дуже легко захопитися витонченістю моделі, і в результаті будуть втрачені всі 
точки дотику між реальними процесами прийняття рішень та математичним апаратом. 
Крім того, при розробці моделі в неї часто включаються неперевірені припущення, а 
оптимальне число підсистем визначити наперед досить складно. Можна припустити, що 
більш складна модель повніше враховує складність реального явища або процесу, але 
хоча це припущення інтуїтивно цілком здається коректним, необхідно взяти до уваги 
додаткові фактори. Розглянемо, наприклад, гіпотезу про те, що більш складна модель дає 
і більш високу точність з точки зору невизначеності, притаманної модельним прогнозам. 
Взагалі кажучи, систематичне зміщення, що виникає при розкладанні системи на кілька 
підсистем, пов'язано зі складністю моделі зворотною залежністю, але в наявності і 
відповідне зростання невизначеності через помилки вимірювання окремих параметрів 
моделі. Ті нові параметри, які вводяться в модель, повинні визначатися кількісно в 
польових і лабораторних експериментах, і в їхніх оцінках завжди є деякі помилки. 
Пройшовши через імітацію, ці помилки вимірювань вносять свій внесок у невизначеність 
отриманих прогнозів. З усіх цих причин в будь-який моделі вигідно зменшувати число 
включених у розгляд підсистем. 

Як тільки моделювання доведено до стадії, на якій модель можна використовувати, 
починається етап оцінки потенційних прогнозів, отриманих з моделі. Якщо виявиться, що 
основні припущення некоректні, можливо доведеться повернутися до етапу моделювання, 
але часто вдається поліпшити модель, незначно модифікувавши початковий варіант. 
Зазвичай необхідно також досліджувати «чутливість» моделі до тих аспектів проблеми, які 
були виключені з формального аналізу на другому етапі, тобто коли ставилося завдання і 
обмежувалася ступінь її складності. 

Заключний етап системного аналізу являє собою застосування на практиці 
результатів, які були отримані на попередніх етапах. Якщо дослідження проводилося за 
вищеописаною схемою, то кроки, які необхідно для цього зробити, будуть досить 
очевидні. Тим не менш, системний аналіз не можна вважати завершеним, поки 
дослідження не дійде до стадії практичного застосування, і саме в цьому відношенні 
багато виконаних робіт виявлялися незавершеними. В той же час якраз на останньому 
етапі може виявитися неповнота тих чи інших стадій або необхідність їх перегляду, в 
результаті чого знадобиться ще раз пройти якісь із уже завершених етапів. 

Оскільки системний аналіз являє собою скоріше спосіб мислення, ніж певний набір 
рецептів, наведений вище перелік повинен розглядатися тільки як керівництво до дії. При 
вирішенні конкретних завдань деякі етапи можуть бути виключені або змінений порядок їх 
проходження, іноді доведеться повторити ці етапи в різних комбінаціях. Наприклад, може 
виявитися необхідним переглянути роль виключених з розгляду факторів, що вимагатиме 
пройти кілька разів стадії моделювання та оцінки можливих стратегій. Аналогічним чином 
може перевірятися адекватність цільової структури дослідження, для чого доведеться час 
від часу повертатися до одного з ранніх етапів навіть після виконання значної частини 
роботи на більш пізніх етапах аналізу. Найбільш плідні моделі будуть «копіювати» 
реальну ситуацію з тією точністю, яка дозволить отримати спектр бажаних рішень. Стадія 
прийняття рішення, таким чином, не завжди буває чітко визначена, остаточне рішення 
може прийматися вже після завершення формального наукового дослідження. 

Мета описаного вище багатоетапного системного аналізу полягає в тому, щоб 
допомогти вибрати правильну стратегію при вирішенні практичних завдань, в даному 
випадку в галузі гідрометеорології. Структура цього аналізу спрямована на те, щоб 
зосередити головні зусилля на складних і, як правило, великомасштабних проблемах, що 
не піддаються вирішенню більш простими методами дослідження, наприклад 
спостереженням і прямим експериментуванням. Через складність проблем, для 
вирішення яких застосовується системний аналіз, передбачається використання ЕОМ для 
обробки і аналізу даних, моделювання і вибору альтернативних рішень. Проте ні 
використання ЕОМ, ні залучення математичного апарату не є основною особливістю 
системного аналізу як такого. 
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Основний внесок системного аналізу у вирішення різних проблем обумовлений тим, 
що він дозволяє виявити ті чинники та взаємозв'язки, які згодом можуть виявитися досить 
істотними, що він дає можливість так змінювати методику спостережень і експеримент, 
щоб включити ці фактори в розгляд, і висвітлює слабкі місця гіпотез і припущень. Як 
науковий метод системний аналіз з його акцентом на перевірку гіпотез через 
експерименти і строгі вибіркові процедури створює потужні інструменти пізнання 
фізичного світу та об'єднує ці інструменти в систему гнучкого, але суворого дослідження 
складних природних явищ. Успіхів у його застосуванні до практичних завдань найчастіше 
вдається досягти невеликим групам вчених, що працюють в одній науковій організації і 
займаються чітко окресленої і досить вузької проблемою. 

Визначивши в загальних рисах, що таке системний аналіз, з'ясуємо, чому ми 
вимушені використовувати його в гідрометеорології. Частково справа тут у відносній 
складності гідрометеорології як науки, що має справу з різноманітними взаємодіями між 
величезною кількістю процесів і явищ. Майже всі ці взаємодії динамічні в тому сенсі, що 
вони залежать від часу і постійно змінюються. Більш того, взаємодії часто мають ту 
особливість, яку в природі називають зворотним зв'язком, тобто характеризуються тим, 
що деякі ефекти процесу повертаються до свого джерела або до попередньої стадії, в 
результаті чого ці ефекти посилюються або видозмінюються. Зворотні зв'язки бувають 
позитивними (посилення ефекту) і негативними (послаблення ефекту). Сама зворотний 
зв'язок може бути досить складним, включаючи в себе ряд позитивних і негативних 
ефектів, а наслідки можуть залежати від факторів оточуючого середовища. Прикладом 
може служити факт збільшення повторюваності циклонів у Північній Атлантиці і, як 
наслідок, поглиблення Ісландського мінімуму. Це поглиблення супроводжується, як 
правило, збільшенням повторюваності антициклонів в Південній Атлантиці та посиленням 
Азорського максимуму. 

Складність геофізичних систем, однак, не обмежується наявністю різноманітних 
взаємодій між самими системами. Кожна з них сама по собі мінлива – це одна з 
найважливіших їх особливостей. Ця мінливість може виявлятися або при взаємодії 
внутрішніх процесів один з одним (наприклад, термодинамічні процеси хмароутворення), 
або в реакції процесів і явищ на умови навколишнього середовища. Коли до цього 
додаються зміни, що відбуваються незалежно, таких факторів середовища, як клімат і 
характер місцевості, дослідження гідрометеорологічних процесів і явищ перетворюються 
на важку задачу. У результаті аналіз навіть відносно незмінної гідрометеорологічної 
системи вельми складний. Традиційна стратегія гідрометеоролога в таких умовах 
складається зазвичай у тому, що він звертає свою увагу на малі підмножини реальної 
проблеми. Так, багато дослідників обмежувалися аналізом поведінки окремих 
гідрометеорологічних процесів у відносно простих умовах, або взаємодіями між двома або 
трьома видами. Зазвичай стояло завдання спростити дослідження, щоб можна було 
використовувати методи, виключаючи потенційні джерела мінливості. Але навіть після 
цього взаємодії між розглянутими процесами залишалися досить важкими для 
моделювання та аналізу. 

Зокрема, комплексна взаємодія гідрометеорологічних процесів і явищ вивчається 
досить рідко в основному через труднощі проведення експериментів, які потрібно 
поставити, щоб перевірити правильність гіпотез необхідного ступеня складності. Ще 
важче поширити ідеї комплексного підходу на гідрометеорологічні ефекти, що виникають, 
наприклад, у результаті техногенного впливу, коли розглядається декілька 
альтернативних стратегій розвитку процесів у геофізичній системі та середовищі. 

З усіх цих причин, тобто через внутрішню складність гідрометеорологічних 
взаємозв'язків, мінливості і очевидною непередбачуваності результатів постійних впливів 
на геофізичну систему з боку людини, гідрометеорологам необхідно впорядкувати та 
логічно організувати свої дослідження, які вже виходять за рамки послідовної перевірки 
гіпотез. Прикладний системний аналіз дає можливу схему такої організації – схему, в якій 
експериментування є складовою частиною процесу моделювання системи, так що 
складність і мінливість зберігаються в тій формі, в якій вони піддаються аналізу. Фахівці з 
системного аналізу не оголошують свій підхід до вирішення складних проблем єдино 
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можливим, але вважають, що це найефективніший підхід. Якби був інший, вони б ним 
скористалися. 

Є, однак, і ще одна підстава для застосування системного аналізу в 
гідрометеорології. За самою своєю природою гідрометеорологічне дослідження часто 
вимагає великих масштабів часу. Наприклад, дослідження в області довгострокового 
прогнозу погоди пов'язані з визначенням циклічності циркуляції атмосфери, а сезон 
змінюється раз на рік, так що один цикл експерименту займає один рік і більше. Щоб 
знайти оптимальну кількість добрив і провести інші можливі заходи в аграрному секторі, 
може знадобитися кілька років, коли розглядається взаємозв'язок з погодою. Все це 
вимагає отримувати максимальну користь з кожної стадії експериментування, і саме 
системний аналіз дозволяє побудувати потрібну схему експерименту. 

Нарешті нам потрібно уважно розглянути природу тих моделей, які ми збираємося 
будувати для опису гідрометеорологічних процесів і явищ. Зазвичай ми не усвідомлюємо, 
наскільки вагома роль функціональних фізичних моделей для формуванні наших уявлень 
про взаємозв'язки різних фізичних явищ. 

Насправді багато сімейств моделей, які застосовуються в системному аналізі 
гідрометеорологічних систем, є моделями функціонального і детермінованого типу, 
отриманими з причинно-наслідкових фізичних зв’язків, а математичний апарат, який 
використовується для опису цих моделей, є не що інше, як традиційна прикладна 
математика, яка, строго кажучи, є математикою, застосованою до фізики. 

Однак не всі гідрометеорологічні процеси та явища є процесами і явищами такого 
типу. Через мінливості, складності взаємодій об'єктів геофізичних середовищ важко 
застосовувати методи прямого дослідження та експериментування, і необхідний більш 
складний математичний апарат стохастичних та ймовірнісних зв'язків, щоб моделювати 
мінливість гідрометеорологічних процесів і зв'язки між змінними, які залежать від ряду 
незалежних факторів (температури, швидкості і напрямку вітру, вологи і т.д.). 

Дослідження гідрометеорологічних циклів в геофізичних системах далеко не просте. 
Прямий аналіз процесів, що становлять ці цикли, утруднений складністю самих циклів – 
одночасне визначення включених в аналіз параметрів може виявитися навіть неможливим 
без якогось перекручування цих процесів, особливо якщо врахувати, що для виявлення 
сезонних і періодичних змін та створення відповідних моделей необхідний великий 
проміжок часу. Багато з цих моделей були спочатку побудовані на основі даних, зібраних 
раніше, а пряма імітація процесів виявила необхідність проведення критичних тестів, 
тобто вела до подальшого збору даних та моделюванню. Таке моделювання має одну 
особливість – немає необхідності в побудові детальніших моделей. До цього часу 
залишаються актуальними порівняно прості моделі, здатні відобразити основну суть 
процесу або явища. Пошук компромісу між складністю і простотою при виборі підсистем і 
видів, що враховуються в моделі, – це одне з найважчих завдань, з якими фахівець з 
системного аналізу стикається в будь-якій практичній ситуації. Як вже зазначалося вище, 
йому навряд чи вдасться з першого разу сформулювати модель і обмежити ступінь її 
складності. 
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РОЗДІЛ  I.  ЧИСЕЛЬНІ  МЕТОДИ 

Розділ математики, що має справу зі створенням і обґрунтуванням чисельних 
алгоритмів для розв’язання складних задач різних галузей науки, називають прикладною 
математикою (обчислювальною фізикою). Її головним завданням є фактичне 
знаходження розв’язку розглянутої задачі з необхідною точністю. Цим прикладна 
математика відрізняється від класичної математики, яка основну увагу приділяє 
дослідженню умов існування і властивостей розв’язку. 

Теперішній час характерний вдосконаленням чисельних методів розв’язання 
традиційних математичних і прикладних задач, створенням методів розв’язання нових 
задач і інтенсивним розвитком засобів обчислювальної техніки [2]. Розширення 
можливостей прикладної математики зумовило подальший розвиток одного з 
найскладніших розділів науки – гідрометеорології, математизація якої полягає в побудові 
математичних моделей процесів і явищ природи і в розробці методів їх дослідження. 

Досягнення успіху в прикладній науці вимагає широкої математичної підготовки, 
оскільки тільки така підготовка може забезпечити пристосовність до безупинно змінним 
типам гідрометеорологічних задач і вміння сформулювати їх мовою математики, тобто 
побудувати модель розглянутого процесу або явища. 

Ефект від застосування чисельних методів досягається в результаті вирішення 
окремих складних завдань із застосуванням ЕОМ. Тому в розглянутому розділі підручника 
певну увагу приділено питанням теорії чисельних методів, що виникають при розробці або 
використанні існуючих прикладних програм для ЕОМ. Це будь-які дії з матрицями, 
розв’язання систем лінійних рівнянь, знаходження коренів, інтегралів, похідних і 
екстремумів функцій заданого виду (найчастіше – полінома). Якщо вид функції 
заздалегідь не відомий, доступні лише значення функції, виконується або перебір 
значень, або підміна досліджуваної функції функцією відомого виду з коефіцієнтами, 
знайденими за значеннями досліджуваної функції. 

В основі вибору чисельного методу лежать наступні міркування. 
1) Можна стверджувати, що немає жодного методу, придатного для розв’язання всіх 

задач одного і того ж класу. Тому завжди стоїть завдання вибору чисельного методу, 
залежного від конкретної гідрометеорологічної задачі. 

2) Чисельний метод можна вважати вдало обраним: 

 якщо його похибка у кілька разів менше неусувної похибки, а похибка округлень в 
кілька разів менше похибки методу; 

 якщо неусувна похибка відсутня, то похибка методу має бути дещо менше заданої 
точності; 

 завищене зниження похибки чисельного методу призводить не до підвищення 
точності результатів, а до необґрунтованого збільшення обсягу обчислень. 

3) Перевага віддається методу, який: 

 реалізується за допомогою меншого числа дій; 

 вимагає меншого обсягу пам'яті ЕОМ; 

 логічно є більш простим. 
4) Чисельний метод повинен володіти стійкістю і збіжністю. 
Перераховані умови зазвичай суперечать один одному, тому часто при виборі 

чисельного методу доводиться дотримуватися компромісу між ними. 
 

1.1. Основні операції над матрицями 

Означення 1.1.1. Матрицею називається прямокутна таблиця з чисел, що 

містить деяку кількість  рядків і деяку кількість  стовпців. 

Числа m  і n  називаються порядками матриці. У разі, якщо m n , матриця 

називається квадратною, а число m n  – її порядком. 

Нижче для запису матриці будуть застосовуватися або вертикальні рисочки, або 
круглі дужки: 
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1.1.1. Обчислення норми матриці 

Норма матриці  є скалярною характеристикою абсолютної величини її 

елементів. Норма може бути побудована різними способами, але найбільш поширеною є 
обчислюється за формулою, аналогічною формулі для розрахунку модуля вектора: 

2

1 1

m n

ij
i j

A a
 

   

Можна використовувати наведену норму, яка розраховується на один елемент: 

2

1 1

1 m n

ij
i j

A a
m n  




  

У матричної алгебри також використовується m -норма, що представляє собою 

максимальну з сум модулів елементів по рядках: 

1

max
n

m ij
i

j

A a


   

і l  - норма, що представляє собою максимальну з сум модулів елементів по 

стовпцях: 

1

max
m

l ij
j

i

A a


   

 
1.1.2. Множення матриці на вектор 

У результаті множення матриці  з  рядків і  стовпців на вектор , що має  

компонентів, виходить вектор , компоненти якого обчислюються за формулою: 

 
1.1.3. Множення двох матриць 

У результаті множення двох матриць  і , де  ; 

; , виходить матриця , елементи якої знаходяться 

за наступною простою формулою: 

 
Зведення матриці в цілу степінь проводиться шляхом її повторного множення на 

основі вищенаведеної формули. Цю операцію можна виконувати тільки з квадратною 
матрицею. 

 

1.1.4. Обчислення визначника квадратної матриці 

Для обчислення визначника квадратної матриці довільного порядку найбільш 
зручним є метод, заснований на перетворенні матриці до трикутного вигляду і подальшого 
обчислення добутку елементів головної діагоналі. 
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Алгоритм перетворення матриці до трикутного вигляду, що не змінює значення 
визначника, полягає в наступному. 

Перетворення виконується за  кроків (  – кількість рядків і стовпців 

матриці). На -тому кроці всі елементи матриці, що лежать нижче -того рядка і правіше 

-того стовпця перераховуються за формулою: 

 
В результаті даного перетворення виходить матриця, що містить нижче головної 

діагоналі тільки нульові елементи. Тому її визначник дорівнює добутку елементів головної 
діагоналі: 

 
У разі наявності нульових елементів на головній діагоналі (у вихідній матриці або 

отриманих при перерахунку) рекомендується використовувати процедуру вибору 
головного елемента. Вона полягає в перестановці рядків матриці на кожному кроці її 
приведення до трикутного вигляду перед здійсненням перерахунку. Відшукується рядок, 

що містить в -тому стовпці найбільший за абсолютною величиною елемент, а потім 

здійснюється перестановка місцями -того рядка і рядка з цим найбільшим елементом. 

Тільки після цього здійснюється ділення на . Кожна перестановка змінює знак 

визначника на протилежний. З урахуванням перестановок 

 

де  – кількість перестановок рядків при виборі головного елемента. 

 

1.1.5. Обчислення зворотної матриці 

Один з можливих методів обчислення зворотної матриці заснований на розв’язанні 

матричного рівняння , де  – вихідна,  – зворотна і  – одинична матриці: 

 

Це рівняння при множенні матриці  на кожен стовпець матриці  розпадається на 

 систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР): 

 

Розв’язання кожної системи при  дозволяє визначити -тий стовпець 

шуканої зворотної матриці, тобто процедура знаходження зворотної матриці зводиться до 

-кратного розв’язку СЛАР. Цей метод називається методом Жордана. 

Існує ще один метод обчислення зворотної матриці з застосуванням приєднаної 

матриці , яка має вид: 
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де  – алгебраїчні доповнення (мінори зі знаками) відповідних елементів. 

Зауважимо, що алгебраїчні доповнення елементів рядків поміщаються у відповідних 
стовпцях, тобто проводиться операція транспонування (див. наступний розділ). Розділимо 

всі елементи останньої матриці на величину визначника матриці  і отримаємо: 

 

У підручниках з алгебри доводиться, що матриця  є шукана зворотна матриця: 

. 

Приклад 1.1. Для матриці 

 
знайти зворотну матрицю. 
Так як визначник 

 
то матриця  не вироджена. Складемо приєднану матрицю 

 
і розділимо всі її елементи на величину визначника матриці А, тобто на . У 

результаті отримаємо: 

 
 Перевіримо основну властивість зворотної матриці: . 

 
 

1.1.6. Транспонування матриці 

Операція транспонування часто використовується в матричної алгебри. 

Транспонована матриця  позначається при записі . 

Транспонування полягає в обміні у матриці 
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типу  місцями рядків і стовпців матриці з збереженням порядку їх слідування. 

Елемент, розташований у -тому рядку і -тому стовпці, поміщається в -й рядок і -й 

стовпець 

 

в результаті виходить транспонована матриця типу . Зокрема, для вектора-

рядка  

 
транспонованою матрицею є вектор-стовпець 

 
Транспонована матриця має такі властивості:  

 двічі транспонована матриця збігається з вихідною  

 транспонована матриця суми дорівнює сумі транспонованих матриць 

; 

 транспонована матриця добутку дорівнює добутку транспонованих матриць 

співмножників, взятому в зворотному порядку ; 

 якщо матриця квадратна, то, очевидно,  . 

 матриця називається симетричною, якщо вона збігається зі своєю 

транспонованою, тобто якщо . 

Добуток , очевидно, представляє собою симетричну матрицю, так як 

 
Приклад 1.2. 

 
 

1.1.7. Обчислення матричних функцій 

Після визначення операції зведення квадратної матриці в цілу степінь можна ввести 
поняття матричної функції матричного аргументу, використовуючи представлення функцій 
у вигляді степеневого ряду. Наприклад, за аналогією з експоненціальною функцією 

скалярного аргументу  

 

вводиться експоненціальна функція матричного аргументу : 

 
Аналогічно можна представити ,  та інші функції: 
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Таким чином, матрична функція матричного аргументу являє собою квадратну 

матрицю того ж порядку, що й аргумент . Вона виходить нескінченним підсумовуванням 

матриць-доданків. При розрахунку підсумовування членів ряду слід виконувати до тих пір, 

поки норма чергового доданка не стане менше заданої похибки . 

 
Питання для самоконтролю: 

1.    У яких випадках використовуються чисельні методи? 
2. Якими властивостями повинна володіти числовий метод? 
3. Якому чисельному методу віддається перевага? 
4. У чому полягає відмінність між числом, вектором і матрицею? 
5. Які величини визначають порядок матриці? 
6. Яка матриця називається виродженою? 
7. Яка матриця називається одиничною? 
8. Яка матриця називається діагональною? 
9. Яка матриця називається зворотної? 
10. Яка матриця називається прямокутною? 
11. Яка матриця називається транспонованою? 
12. Яка матриця називається трикутною? 
13. Яка матриця називається симетричною? 
14. Що характеризує норма матриці? 
15. Чому дорівнює добуток вихідної і зворотної матриць? 
 

1.2. Методи розв'язання алгебраїчних рівнянь 

Коли алгебраїчне або трансцендентне рівняння досить складне, або містить 

коефіцієнти, відомі лише приблизно, то точне визначення його коренів втрачає сенс. 

Очевидно, це зауваження відноситься і до систем таких рівнянь. У цих випадках важливе 

значення набувають способи наближеного знаходження коренів рівняння і оцінки ступеня 

їх точності. Нижче дається певною мірою систематичний і спрощений виклад 

найважливіших методів і прийомів розв’язання нелінійних рівнянь алгебри. 

 

1.2.1. Чисельні методи розв'язання нелінійних рівнянь з одним невідомим 

У обчислювальній практиці часто доводиться знаходити корені нелінійних рівнянь 
виду: 

,         (1.2.1) 

де  – деяка безперервна функція. 

Нелінійні рівняння можна розділити на дві групи – алгебраїчні і трансцендентні. 
Алгебраїчні рівняння містять тільки алгебраїчні функції (цілі, раціональні, ірраціональні). 
Так, наприклад, многочлен є ціла алгебраїчна функція. Рівняння, які містять інші функції 
(тригонометричні, показникові, логарифмічні і т.п.), є трансцендентними. 

Методи розв'язання нелінійних рівнянь діляться на точні та ітераційні. Точні методи 
дозволяють отримати корені розглянутого рівняння в результаті виконання кінцевого 
числа арифметичних дій. Іншими словами, ці методи дозволяють записати корені у 
вигляді деякого кінцевого співвідношення. Однак більшість нелінійних рівнянь не можна 
розв'язувати так просто. Для їх розв'язання використовуються ітераційні (чисельні або 
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наближені) методи розв'язку. При їх використанні точні значення коренів вихідного 
рівняння виходять в результаті виконання нескінченного числа арифметичних операцій. 
Реалізація чисельних методів складається з двох етапів: 1) відшукання наближеного 
значення кореня або відрізка, що містить його; 2) уточнення наближеного значення 
кореня. 

Наближене значення кореня (нульове або початкове наближення) можна знайти з 
фізичних міркувань, або іншими способами. 

Приклад 1.3. Знайти два значення:  і , в яких функція  буде приймати значення 

різних знаків, тобто . У цьому випадку між  і  існує принаймні одне 

значення х, для якого . В якості цього значення  наближено можна взяти, наприклад, 

значення . 

Приклад 1.4. Відокремити корені рівняння 
 

Похідна   дорівнює нулю при , тобто в цій точці функція  

має екстремум. Функція  додатна при  і від'ємна при . Отже, дане рівняння 

має тільки два дійсних кореня, з яких один лежить в інтервалі , а інший – в 

інтервалі . 

Ітераційні методи полягають у послідовному уточненні початкового наближення. 
Кожен такий крок називається ітерацією. В результаті ітерацій знаходиться послідовність 

наближених значень кореня . Якщо при цьому із збільшенням кількості 

ітерацій  значення  наближаються до точного розв’язку заданого рівняння, то 

говорять, що даний ітераційний процес збігається. 
Розглянемо деякі чисельні методи розв'язання трансцендентних рівнянь. Ці методи 

можуть використовуватися і при розв’язанні алгебраїчних рівнянь. 
 

1.2.2. Метод поділу відрізка навпіл (метод бісекції) 

Метод бісекції є одним з найпростіших методів розв’язку нелінійних рівнянь виду 
(1.2.1). Головною його перевагою є те, що він завжди збігається. Недоліком цього методу 
є те, що він повільний. 

Алгоритм розглянутого методу може бути наступним. 

1. Нехай знайдений відрізок , який містить початкове наближення  до 

кореня рівняння (1.2.1). 

2. За  візьмемо середину , тобто обчислюємо 

 

При цьому з відрізка  вийшло два відрізки  і . 

3. Досліджуємо знак  на кінцях відрізків  і , тобто обчислимо 

значення . 

4. Виберемо тепер відрізок, на кінцях якого  має різні знаки, інший відрізок 

відкинемо. 

5. Обраний відрізок позначимо через . 

6. Перейдемо до п. 2. 

Ітераційний процес продовжуємо доти, поки значення функції  після -ої 

ітерації не буде менше за модулем, ніж деяке , тобто поки , де  – дуже 

маленьке додатне число (точність, з якою треба розв’язати рівняння (1.2.1)). Можна 
закінчити рахунок і тоді, коли довжина чергового відрізка стане менше. 

Дамо геометричну інтерпретацію методу бісекції: 
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У даному алгоритмі звуження відрізка  відбувається шляхом заміни межі  

або  на поточне значення кореня . При цьому значення  обчислюється один раз, 

тому нам потрібен лише знак функції  на лівій межі, а він у процесі ітерацій не 

змінюється. 
 

1.2.3. Метод хорд (метод січних) 

Нехай знайдений відрізок , де рівняння  має корінь. Для визначеності 

будемо вважати, що,  а . У цьому методі процес ітерацій полягає в 

тому, що в якості наближень до кореня рівняння (1.2.1) приймаються значення 

 точок перетину хорди з віссю абсцис. 

Спочатку запишемо рівняння хорди, як прямої, що проходить через дві точки 

 і : 

 

Тоді значення , що відповідає точці перетину хорди  з віссю Ох, буде: 

 
Схема алгоритму методу хорд аналогічна схемі алгоритму методу бісекції з тією 

лише різницею, що в четвертому пункті потрібно замість формули  

використовувати формулу . Крім того, в алгоритм необхідно ввести оператори, що 

обчислюють значення  на межах нових відрізків. 

Дамо геометричну інтерпретацію методу хорд: 
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1.2.4. Метод Ньютона (метод дотичних) 

Цей метод на відміну від методу хорд на -й ітерації замість побудови хорди 

вимагає побудувати дотичну до кривої  при , при цьому за наступне 

наближення  приймається точка перетину цієї дотичної з віссю . Користуючись 

цим методом не обов'язково знати відрізок , де міститься корінь рівняння , а 

досить лише знайти деяке початкове наближення до кореня . 

Запишемо рівняння дотичної до кривої  в точці  

 

Покладемо тут , тоді  буде дорівнювати , тобто будемо мати 

. Звідси найдемо наступне наближення до кореня рівняння 

: 

 
Аналогічно можна знайти і наступні наближення за рекурентною формулою: 

 

де   

Обчислення за формулою (1.2.3) треба вести доти, поки не виконаються умови: 

 або , 

де  – точність, з якою треба розв’язати рівняння (1.2.1). 

Дамо геометричну інтерпретацію методу Ньютона: 

 
 
Щоб зменшити кількість арифметичних операцій на кожному кроці ітерацій в 

обчислювальній практиці для розв'язання рівнянь виду (1.2.1) часто використовують 
модифікований метод Ньютона. Відмінність цього методу від методу Ньютона полягає в 
тому, що в робочій формулі (1.2.3) замість величин, що стоїть в знаменнику, 
використовують величину, яка не залежить від номера ітерації і може бути обчислена 
заздалегідь всього один раз. Таким чином, робоча формула модифікованого методу 
Ньютона має вигляд 

 
Труднощі у використанні методу Ньютона та модифікованого методу Ньютона 

полягає у виборі початкового наближення, яке обов'язково має належати деякій околиці 
кореня рівняння, що розв’язується. Тому іноді доцільно застосувати змішаний алгоритм. 
Він полягає в тому, що спочатку застосовується метод, який завжди збігається 
(наприклад, метод розподілу відрізка навпіл або метод хорд), а після деякого числа 
ітерацій – метод Ньютона, котрий швидко збігається. 
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1.2.5. Метод простої ітерації 

При використанні цього методу вихідне нелінійне рівняння (1.2.1) записується у 
вигляді 

 

Нехай початкове наближення до кореня рівняння (1.2.4) відомо і дорівнює . 

Підставимо його в праву частину (5.1) і отримаємо: 

 
Підставляючи отриманий результат в праву частину (5.1), отримуємо 

 
Таким чином, робоча формула методу простої ітерації має вигляд: 

 
Обчислення за формулою (1.2.5) проводиться доти, поки не буде виконана умова: 

 

Якщо  – безперервна функція, а  – збіжна послідовність, то шукане 

значення  і буде розв’язком (1.2.4). Достатньою умовою збіжності методу 

простої ітерації є умова . При цьому швидкість збіжності збільшується 

при зменшенні величини . Максимальний інтервал ( ) при виконанні цієї умови 

називається областю збіжності. Для даної оцінки береться будь яке 

.Збіжність може бути монотонною (якщо ), або коливною (якщо 

). Тому для збіжності методу дуже важливий вибір функції  Її зазвичай 

беруть виду 

 

де  не змінює знака на відрізку, на якому шукається корінь функції. 

Дамо геометричну інтерпретацію методу простої ітерації. 

Розглянемо графік функції . Це озночає, що розв’язок рівняння (1.2.1) і 

 – це точка перетину  з прямою : 

 

 
 

Ітерації  – це координати  перетину горизонтальних прямих точок 

 з прямою : 
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З рисунку наочно видно вимогу збіжності . Чим ближче похідна  

до 0, тим швидше збігається алгоритм. Залежно від знака похідної поблизу розв'язку 

наближення можуть будуватися по різному. Якщо , то кожне наступне 

наближення будується з іншого боку від кореня. 

У методі простої ітерації збіжність гарантована не завжди, наприклад, якщо  

має такий характер: 
 

 

y = x 

x2 x1 x0 x*
 

(x) > 0 

|(x)| > 1 

 

x
 

y
 

y = (x) 

 

Така ситуація може бути усунена підбором  в . Можна взяти, 

наприклад, . У цьому випадку необхідно, щоб 

. При цьому знак  повинен збігатися зі знаком . 

Приклад 1.5. Розв’язати кубічне рівняння  з відносною точністю 

 методом ітерацій. 

  Перепишемо задане рівняння у вигляді ( ): 

 
де . 

Тоді за формулою ( ) отримаємо: 

 
Умова збіжності в даному випадку має вигляд:  тобто , але в цьому 

інтервалі немає коренів рівняння . Більше того, для функції  

в околиці кореня  має місце нерівність , тобто умова збіжності не 

виконується і шукати розв'язок рівняння у вигляді  не має сенсу, так як 

чисельний процес буде розбіжним. Тому слід записати дане рівняння по-іншому: 
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Тоді , а , і очевидно, що в околиці кореня  

тут має місце нерівність: , отже, виконується умова збіжності. Тому розв'язання 

даного кубічного рівняння будемо шукати за формулою: 

 
 Приймемо в якості нульового наближення . Тоді отримаємо: 

 

 
На цьому кроці задана відносна точність досягнута: 

 
Тому процес знаходження кореня рівняння може вважатися завершеним. Знайдений 

корінь рівняння дорівнює . Таким чином, шуканий корінь знайдений за 4 ітерації із 

заданою відносною точністю. 
 

Питання для самоконтролю: 
1.   У яких випадках алгебраїчні рівняння розв'язуються чисельними методами? 
2. У чому полягає метод ітерацій? 
3. Назвіть два основних етапи реалізації чисельного методу розв'язання 

алгебраїчних рівнянь. 
4. Сформулюйте алгоритм відділення коренів алгебраїчного рівняння. 
5. Дайте визначення збіжності чисельного методу. 
6. У чому полягає перевага методу бісекції? 
7. Перетин яких геометричних елементів приймається як наближення до кореня в 

методі хорд? 
8. Перетин яких геометричних елементів приймається як наближення до кореня в 

методі Ньютона? 
9. Перетин яких геометричних елементів приймається як наближення до кореня в 

методі простої ітерації? 
10. Який інтервал називається областю збіжності? 
11. Дайте визначення умови закінчення ітераційного процесу. 
 

1.3. Методи розв'язання систем алгебраїчних рівнянь 
Розв'язання систем рівнянь є однією з найпоширеніших задач обчислювальної 

математики. До їх розв'язання зводяться численні практичні задачі нелінійного характеру, 
розв'язання диференціальних рівнянь та ін. 

Методи розв'язання систем рівнянь зазвичай поділяють на дві великі групи. До 
першої групи відносять методи, які називають точними. Вони дозволяють для будь-яких 
систем знайти точні значення невідомих після кінцевого числа арифметичних операцій, 
кожна з яких виконується точно. Вони прості, універсальні і використовуються для 

широкого класу систем. Однак вони не застосовні до систем великих порядків ( ) і 

до погано обумовлених систем через виникнення великих похибок. До них можна 
віднести: правило Крамера, методи зворотних матриць, Гаусса, прогонки, квадратного 
кореня та ін. 

До другої групи відносяться всі методи, які не є точними. Їх називають наближеними, 
або чисельними, або ітераційними. Розв'язок при використанні цих методів отримують в 
результаті нескінченного процесу наближень. Навіть у припущенні, що обчислення 
ведуться без округлень, вони дозволяють отримати розв'язок системи лише із заданою 
точністю. До них відносяться методи простої ітерації, Ньютона, Зейделя та ін. 

 Розглянемо деякі прямі (регулярні) методи розв'язання систем рівнянь. 
 

1.3.1. Розв’язання систем лінійних рівнянь прямими методами 
Система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), що записана у векторно-матричній 

формі, має вигляд: 
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де  – матриця коефіцієнтів СЛАР і  – вектор вільних членів, потрібно визначити  

– вектор невідомих. 
Для розв’язання таких систем застосовуються прямі методи, серед яких найбільш 

поширеними вважаються методи Гауса, -розкладання і Крамера. У ряді завдань 

обчислювальної математики, пов'язаних з моделюванням фізичних процесів, доводиться 
розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь з тридіагональною матрицею. У цьому 

випадку замість методів Гауса, -розкладання або Крамера більш раціонально 

використовувати спеціальний метод прогонки, який також наводиться в даному 
підручнику. 

Метод Гаусса заснований на заміні вихідної системи ( ) на еквівалентну (тобто 

що має той же розв’язок ), але з матрицею  верхньої трикутної форми: 

 
або в розгорнутому вигляді: 

 

Матриця  отримується шляхом перетворення вихідної матриці , а вектор  – з 

вектора . Так як матриця  – трикутна, всі компоненти вектора , починаючи з , легко 

знаходяться послідовно. 
Алгоритм методу Гаусса складається з двох етапів: 

1. Перетворення  і  – прямий хід. Процедура прямого ходу 

здійснюється за  кроків (  – порядок СЛАР). На -тому кроці ( ) 

формується -й рядок матриці  і -тий компонент вектора . Кожен крок складається з 

двох частин.  На першій частині кроку обчислюються шукані елементи матриці  і 

компоненти вектора : 

 
Індекс вгорі (в дужках) означає індекс кроку, від якого слід взяти відповідні значення 

елементів матриці  і компонентів вектора . Він необхідний, оскільки на кожному кроці ці 

величини перетворюються. Індекс  відповідає вихідним елементам і компонентам. 

На другій частині кроку частина матриці , що залишилася (нижче -того рядка і 

правіше -того стовпця), і вектора  (нижче -того компонента) перераховуються за 

формулами: 

 

 

При  друга частина кроку не виконується, тому що перераховувати більше 

нічого. 

2. Послідовне обчислення ,  – зворотний хід. Він починається з 

визначення . Решта  знаходяться за формулою: 
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Ця формула випливає з узагальнення рівнянь, які виходять при множенні матриці  

на вектор  і розгляді їх у послідовності знизу вгору. 

Дії з компонентами векторів  і  збігаються з аналогічними діями над елементами 

матриць  і , тому в алгоритмі Гауса часто приєднують ці вектори в якості додаткового 

)-го стовпця відповідних матриць. 

Приклад 1.6. За допомогою методу Гауса, розв'яжемо систему рівнянь третього 
порядку: 

 
Прямий хід методу Гауса. Виключимо  з другого і третього рівнянь. Для цього 

перше рівняння множимо на 0,3 і складаємо з другим, а потім множимо перше рівняння на 
(-0,5) і складаємо з третім. В результаті отримуємо 

 
Заміна другого рівняння третім не проводиться, тому що обчислення виконуються в 

рамках точної арифметики. Множачи друге рівняння на 25, і складаючи з третім, 
отримаємо: 

 
Зворотний хід методу Гауса. Виконуємо обчислення, починаючи з останнього 

рівняння в отриманій системі: 

 

Метод -розкладання. Цей метод заснований на тому, що матриця  може бути 

представлена у вигляді добутку двох матриць: 

 

де  – нижня трикутна матриця;   – верхня трикутна матриця з одиничною 

головною діагоналлю. 
При цьому розкладанні вихідна система (1.3.3) розкладається на дві, але з 

трикутними матрицями: 

 

 

які легко розв'язуються послідовно. Тобто спочатку з розв’язку системи ( ) 

знаходиться вектор проміжних невідомих , а потім, використовуючи знайдений вектор  

в якості вектора вільних членів, розв'язується система ( ) і знаходиться шуканий 

вектор невідомих . 

Прямий хід. Алгоритм розкладання (факторизації) матриці  на дві трикутні також 

здійснюється за  кроків. На -тому кроці формується -й рядок матриці  і k-й стовпець 

матриці . Кожен крок складається з двох частин. 

На першій частині кроку обчислюються 
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На другій частині кроку перераховується частина матриці , що залишилася (нижче 

-того рядка і правіше -того стовпця): 

 

Зворотний хід. Спочатку вирішується система . Нижній трикутний вигляд 

матриці  дозволяє послідовно знайти : 

 
Потім розв'язується система . Так як вона співпадає з системою, що 

одержана в методі Гаусса, то алгоритм її розв'язання є алгоритм зворотного ходу методу 
Гаусса. 

Методи Гаусса і -розкладання мають однакову трудомісткість за кількістю 

обчислювальних операцій  і приблизно однаково широко 

використовуються на практиці. -розкладання матриці  не торкається вектор вільних 

членів , тому цей метод зручно використовувати при розв'язанні СЛАР з однієї і тієї ж 

матрицею , але з різними векторами вільних членів. 

Методи Гаусса і -розкладання не працюватимуть, якщо на головній діагоналі 

виявиться нульовий елемент, що стоїть там спочатку або отриманий при перерахунку. 
Крім того, якщо діагональний елемент не дорівнює точно нулю, але малий за величиною в 
порівнянні з іншими елементами матриці, то при діленні на нього виникає велика похибка 
результату. 

Тому метод Гауса і -розкладання можна доповнювати вибором головного 

елемента. Суть цієї процедури полягає в тому, що на кожному кроці перетворення 

матриць спочатку здійснюється пошук в частини -го стовпця, що залишилася (починаючи 

з k-того рядка), елемента, максимального за абсолютною величиною. Після його 

знаходження рядок з максимальним елементом і поточний -й рядок матриці міняються 

місцями. 
У методі Гаусса проводиться і відповідний обмін компонентів вектора вільних членів. 

Такий обмін не змінює коренів СЛАР і їх порядок у векторі. 
Процедура вибору головного елемента ускладнює алгоритм, але зате відкидає 

ділення на нуль чи малу величину. Вона зазвичай використовується і при обчисленні 
визначника матриці шляхом приведення її до трикутного вигляду. 

Перетворення матриці  в прямому ході алгоритмів Гауса і -розкладання 

дозволяє легко обчислити її визначник. У методі -розкладання визначник матриці 

 є добутком визначників співмножників: 

 

Так як матриці  і  трикутні, їх визначники дорівнюють добуту елементів головної 

діагоналі. При цьому  (головна діагональ матриці  містить одиниці) і 
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У методі Гаусса головна діагональ матриці  після її остаточного перерахунку 

збігається з головною діагоналлю матриці , тому 

 
Алгоритм розрахунку визначника тридіагональної матриці складніший. Він 

ґрунтується на рекурентній формулі, яка може бути отримана розкладанням визначника 
за його мінором: 

 

 

У цих формулах ,  і  – елементи відповідних векторів-діагоналей. 

Метод Крамера – спосіб розв'язання квадратних систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь із ненульовим визначником основної матриці . Для системи  лінійних рівнянь з 

 невідомими 

 

з визначником матриці системи , що не рівний нулю, розв'язок записується у 

такому вигляді: 

 
де 

 

( -й стовпчик матриці  системи замінюється стовпчиком вільних членів ). 

Приклад 1.7. За допомогою метода Крамера розв'язати систему лінійних 
алгебраїчних рівнянь: 

 
Визначники: 

,   

,  . 

Розв'язок: 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%97%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%97%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%97%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%97%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8C
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Метод прогонки. Він застосовується для СЛАР з тридіагональною матрицею, в якій 
всі елементи, що не входять в головну діагональ і прилеглі до неї діагоналі, дорівнюють 
нулю: 

 
Така система рівнянь має наступний вигляд: 

 

Для зручності нижченаведених обчислень введемо вектори:  – вектор елементів 

головної діагоналі,  – вектор елементів нижче головної діагоналі і  – вектор елементів 

вище головної діагоналі. Індекс елемента векторів ,  або  відповідає індексу рядка 

матриці: 

 

Ідея методу прогонки заснована на уявленні кожної компоненти вектора невідомих 
наступним чином: 

 

де  і  – прогоночні коефіцієнти, які необхідно визначити. Множення першого 

рядка СЛАР ( ) на вектор  і приведення отриманого рівняння до виду ( ) 

дозволяє знайти вирази для перших прогоночних коефіцієнтів: 

 
Формули для наступних прогоночних коефіцієнтів можна отримати, множачи 

послідовно рядки матриці СЛАР ( ) на вектор  і приводячи записи до виду ( ): 

 

де ,     

Після визначення прогоночних коефіцієнтів здійснюється зворотний хід – послідовне 

визначення компонентів вектора невідомих, починаючи з : 

 
При реалізації методу прогонки потрібно враховувати, що за умови 

,       (1.3.7) 

або хоча б для одного  має місце строга нерівність (1.3.7), поділ на нуль 

виключається і система має єдиний розв’язок. 
Зауважимо, що умова (1.3.7) є достатньою, але не необхідною. У ряді випадків для 

добре обумовлених систем (1.3.5) метод прогонки може бути стійким і при недотриманні 
умови (1.3.7). 
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1.3.2. Чисельні методи розв'язання систем нелінійних рівнянь 
Запишемо систему нелінійних рівнянь у вигляді 

 

або коротко у вигляді , де . 

Тут функції, що стоять зліва в ( ) визначені і неперервні разом зі своїми 

частинними похідними в деякій області , якій належить точний розв’язок розглянутої 

системи рівнянь. Точний розв’язок системи ( ) позначимо 

 

Метод простої ітерації. Для того, щоб систему ( ) розв'язати цим методом, 

по-перше, перетворимо її до вигляду 

 

 

 

або, до компактного виду , . 

Функції, які стоять праворуч у (1.3.9) мають ті ж властивості, що й функції в ( ). 

По-друге, в області  виберемо будь-яку точку  і назвемо її 

нульовим наближенням до точного розв’язку системи (1.3.9). 

По-третє, координати точки  підставимо в праву частину системи (1.3.9) і 

обчислимо значення величин, що стоять зліва в цій системі. Будемо мати; 

 

 

 

або коротко   

Величини , що стоять ліворуч у формулах ( ), будемо вважати 

координатами точки . Цю точку назвемо першим наближенням до 

точного розв’язку вихідної системи, тобто до . Тепер ми маємо два 

наближених розв’язки системи (1.3.9). Цими розв’язками є  і 

. 

У четвертих, порівняємо ці два наближених розв’язки на : 

 

 

 

або коротко   

Якщо всі нерівності ( ) виконуються, то за наближений розв’язок вихідної 

системи можна вибрати як , так і , оскільки ці 

два розв’язки відрізняються один від одного не більше ніж на . 
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На цьому розв’язання вихідної системи методом простої ітерації закінчується. Якщо 

ж хоча б одна з нерівностей ( ) не виконується, то треба компоненти першого 

наближення підставити в праву частину системи (1.3.9) і обчислити друге наближення 

. Тут 

 

 

 

або коротко   

Далі треба порівняти наближення  і  на  за формулою (1.3.11). Будувати 

наближення треба до тих пір, поки два сусідніх наближення  і 

 будуть відрізнятися один від одного не більше ніж на . 

Метод Ньютона. Цей метод має набагато більшу швидкість збіжності, ніж метод 
простої ітерації. В основі методу Ньютона для системи рівнянь (1.3.7) лежить 
використання розкладання функцій 

 

в ряд Тейлора, причому члени, що містять другі і більш високі порядки похідних, 
відкидаються. Такий підхід дозволяє розв’язання однієї нелінійної системи (1.3.7) замінити 
розв’язанням ряду лінійних систем. 

Для застосування метода Ньютона виберемо в області  будь-яку точку 

 і назвемо її нульовим наближенням до точного розв’язку 

 вихідної системи. Тепер функції ( ) розкладемо в ряд 

Тейлора в околиці точки . Будемо мати: 

 

 

Так як ліві частини ( ) повинні обертатися в нуль згідно (1.3.7), то і праві 

частини ( ) теж повинні обертатися в нуль. Тому з ( ) маємо 

 

Тут ,   

Всі частинні похідні в ( ) повинні бути обчислені в точці . 

Систему лінійних алгебраїчних рівнянь можна розв'язати методом Крамера, якщо її 

основний визначник буде відмінний від нуля, і знайти величини ,  

. 

Тепер уточнимо нульове наближення , побудувавши перше 

наближення  з координатами 

 

З'ясуємо, чи отримано наближення  з достатнім степенем 

точності. Для цього перевіримо умови 
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де  – наперед задане мале додатне число (точність, з якою повинна бути 

розв'язана система (1.3.7)). Якщо умова ( ) буде виконана, то за наближений 

розв'язок системи (1.3.7) виберемо  і закінчимо обчислення. Якщо ж 

умова ( ) виконуватися не буде, то в системі ( ) замість ,   

візьмемо уточнені значення ,  . Тобто виконаємо наступні дії: 

,  . 

Після цього система ( ) буде системою лінійних алгебраїчних рівнянь щодо 

величин ,  . Визначивши ці величини, наступне друге 

наближення  до розв'язку системи (1.3.7) знайдемо за формулами 

 

Знову перевіримо умову ( ) для : 

 
Якщо ця умова виконується, то закінчуємо обчислення, прийнявши за наближений 

розв'язок системи (1.3.7) друге наближення . Якщо ж ця умова не 

виконується, то продовжуємо будувати наступне наближення, прийнявши в (1.3.15) 

,  . Будувати наближення потрібно до тих пір, поки умова на  не 

буде виконана. 
 

Питання для самоконтролю: 
1.    Назвіть дві основні групи методів розв'язання системи алгебраїчних рівнянь. 
2. У яких випадках системи алгебраїчних рівнянь розв'язуються чисельними 

методами? 
3. Сформулюйте алгоритм розв'язання системи алгебраїчних рівнянь методом 

Гаусса. 
4. У вигляді яких матриць реалізується твір вихідної матриці в методі LU-

розкладання? 
5. З якою метою методи Гауса і LU-розкладання доповнюють процесом вибору 

головного елемента? 
6. Яке основна вимога застосування методу Крамера? 
7. Для розв’язання яких систем алгебраїчних рівнянь застосовується метод 

прогонки? 
8. Перерахуйте основні етапи алгоритму розв'язання системи алгебраїчних рівнянь 

методом ітерацій. 
9. Дайте визначення умови закінчення ітераційного процесу. 
10. Назвіть відмінну особливість розв'язання системи алгебраїчних рівнянь методом 

ітерацій Ньютона. 
 

1.4. Апроксимація табличних даних 

Нехай  – деяка функція, для якої відома лише таблиця її значень, тобто 

відомо, що при значеннях аргументу  функція приймає відповідно 

значення : 
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Геометрично задача відшукання функції за заданими її окремими значеннями 

означає, що необхідно побудувати криву  деякого певного типу (рис. 1.1), що 

проходить через задану систему точок . 

 

 
 

Рис. 1.1. Геометрична інтерпретація 

 

Означення 1.4.1. Апроксимацією називається побудова аналітичної функції, яка 

найкращим чином описує таблицю числових значень "аргумент(и) – функція". 

Дані таблиці можуть бути отримані з експериментальних досліджень або 

розрахунком. Найчастіше зустрічаються задачі апроксимації табличної функції одного 

аргументу , але нерідкі і завдання апроксимації функції двох ( ) і 

більше аргументів. 

Виходячи з вимог, що пред'являються до результату, задачі апроксимації можна 
розділити на інтерполяційні задачі і задачі оптимального наближення. У першому 
випадку шукана функція повинна точно проходити через задані точки, а в другому – 
об'єднувати їх найбільш оптимальним чином. Інтерполяцію частіше використовують, коли 
вихідні дані точні (отримані розрахунком), а оптимальне наближення, – якщо дані 
отримані з експерименту і мають випадковий розкид. Оптимальне наближення дозволяє 
згладити цей розкид і наблизитися до реальної гладкої залежності. 

 

1.4.1. Методи інтерполяції 

Розв'язання задачі методами інтерполяції передбачає виконання умови: 

 
Інтерполяційний алгебраїчний поліном має вигляд: 

 

Задача (1.4.1) має розв'язок, якщо степінь полінома , де  – кількість 

точок інтервалу , в яких задана функція . Таким чином, многочлен -го степеня 

може забезпечити збіг з функцією , що наближається в  точці кінцевого 

інтервалу. Однак, поведінка різниці  в точках  та  при 

побудові полінома не обмовляється. За певних обмеженнях, що накладаються на , і 

розумному виборі координат вузлів сітки  величина 

 
Виконанням цієї умови визначається властивість рівномірної збіжності 

інтерполяційного процесу. 
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Можна показати, що величина ухилення ,  залежить, 

зокрема, від розташування вузлів інтерполяції  на інтервалі . Близькою до 

оптимальної, в сенсі мінімуму функції 

 
є, так звана, чебишовська сітка. Координати її вузлів визначаються виразом 

 
Ця сітка володіє рядом чудових властивостей. Так, якщо функція  має 

безперервну першу похідну, то інтерполяційний процес на чебишовської сітці завжди 
збігається. Ця сітка також дозволяє: 

 побудувати інтерполяційний поліном близький до поліному найкращого 
рівномірного наближення; 

 забезпечити, у порівнянні з рівномірною сіткою, істотно вищу стійкість полінома до 
погрішностей завдання вихідних даних. 

Однак, слід мати на увазі, що достоїнства цієї сітки не зумовлюють абсолютну 
доцільність її використання. Це пов'язано з тим, що: 

 вона може виявитися не завжди зручною для обчислення відповідних значень 

функції ; 

 збіжність інтерполяційного процесу може зажадати побудови іншої сітки. 
У загальному випадку, для кожної функції існує своя система сіток, на яких 

інтерполяційний процес збігається. 

Розглянемо різні алгоритми побудови многочлена . Важливо пам'ятати, що 

який би алгоритм не було використано і, отже, в якій би формі не був представлений 

многочлен степеня , при фіксованій сітці розв’язок задачі (1.4.1) буде єдиним. 

Метод невизначених коефіцієнтів побудови інтерполяційного полінома. 

Найбільш очевидним алгоритмом побудови многочлена  є знаходження його 

коефіцієнтів  із системи рівнянь 

 
Оскільки матриця цієї системи рівнянь 

 

є матрицею Вандермонда і її визначник, при не співпадаючих , не дорівнює нулю, 

то система (1.4.3) має розв’язок і він єдиний. 
Зазначимо, що обчислення коефіцієнтів полінома за допомогою розв’язання системи 

(1.4.3) в обчислювальній практиці використовується вкрай рідко. Причиною цього є погана 

обумовленість матриці ( ), яка призводить до помітного зростання похибки у 

виконанні умов інтерполяції вже при порівняно невисоких порядках полінома. До цього 

слід додати, що обчислювальні витрати реалізації методу пропорційні . 

Інтерполяційний поліном у формі Ньютона. Інтерполяційний многочлен легко 
визначається якщо його побудувати у вигляді: 

 

 

 Виходячи з умови інтерполяції (1.4.1) для коефіцієнтів  отримаємо систему 
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рівнянь трикутного виду: 

 

 

 

 
З цієї системи легко знаходяться: 

 

 

 
і так далі. 
Величини, що стоять у правій частині наведених вище рівностей, отримали назву 

розділених різниць, відповідно, нульового, першого і другого порядків. Для них прийняті 

позначення , ,  і т.д. З урахуванням цих позначень 

вираз (1.4.5) можна переписати у вигляді: 

 

 
 Можна показати, що 

 

 

 

Вирази ( 6) і ( 7) визначають інтерполяційний поліном у формі Ньютона. 

Обчислення полінома в ньютонівській формі є зручним при послідовному доповнені сітки 

-м вузлом і нарощуванні порядку інтерполяційного полінома. При цьому 

необхідно обчислити лише один додатковий доданок 

 у виразі ( 6). 

Інтерполяційний поліном у формі Лагранжа. Інтерполяційний поліном будується 
у формі: 

 

де  – многочлен -го степеня, що володіє наступною властивістю: 

 

Властивістю ( 8), зокрема, володіє поліном виду: 

 
Тоді замість  маємо: 
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де  

 

Вирази ( 10) і ( 11) спільно утворюють інтерполяційну формулу Лагранжа. 

Зазначимо, що коефіцієнти Лагранжа  не залежать від значень інтерпольованої 

функції у вузлах. Це істотно знижує обчислювальні витрати при інтерполяції системи 
функцій на загальній сітці. 

Зауваження:  
1. Різні способи побудови многочленів Лагранжа і Ньютона дають тотожні робочі 

формули при заданій таблиці . Це випливає з єдиності інтерполяційного многочлена 

заданого степеня на впорядкованій системі вузлів. 
2. Підвищення точності інтерполювання здійснюється і за допомогою спеціального 

розташування вузлів інтерполяції на розглянутому відрізку  області визначення 

функції . Відомо, що якщо сконцентрувати вузли  поблизу одного кінця відрізка 

, то похибка  при довжині відрізка  буде велика в точках  

близьких до іншого кінця. Тому завжди виникає завдання про найбільш раціональному 

виборі  (при заданому числі вузлів ). Ця задача була розв’язана Чебишовим, про що 

згадувалося вище. 
3. Підвищення точності інтерполяції імовірно проводити за рахунок збільшення 

числа вузлів  і відповідного степеня полінома . Однак при такому підході 

збільшується похибка через зростання  і, крім того, збільшується 

обчислювальна похибка. 
Ці міркування приводять до іншого способу наближення функцій – за допомогою 

сплайнів. 
Інтерполювання періодичних флуктуацій. Як правило, природні процеси є 

періодичними або майже періодичними явищами, тобто такими, які відтворюються в 

колишньому вигляді через певний проміжок часу , званий періодом. Такими, наприклад, 

є добовий чи річний хід метеорологічних змінних. 
З точки зору математики, різні величини, пов'язані з розглянутими періодичними 

процесами, після закінчення періоду  повертаються до своїх колишніх значень і являють, 

отже, періодичні функції від часу : 

 

Найпростішою з періодичних функцій є синусоїдальна величина : де 

 є частота, пов'язана з періодом . Однак далеко не кожен природний процес 

можна описати функцією зазначеного виду. 
З найпростіших періодичних функцій можуть бути складені більш складні. При цьому 

складові синусоїдальні величини повинні бути різних частот, так як додавання 
синусоїдальних величин однієї і тієї частоти не дає нічого нового, а призводить до 
синусоїдальної величиною тієї ж частоти. 

Природно, постає зворотне питання: чи можна дану періодичну функцію  

періоду  представити у вигляді суми кінцевої або хоча б нескінченної кількості 

синусоїдальних величин. Як відомо з класичного аналізу, по відношенню до досить 
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широкого класу функцій на це питання можна дати ствердну відповідь, тобто для них має 
місце розкладання в тригонометричний ряд або ряд Фур'є. 

Геометрично це означає, що графік періодичної функції виходить шляхом 
накладення ряду синусоїд. Якщо ж тлумачити кожну синусоїдальну величину механічно як 
таку, що представляє гармонійний коливальний рух, то можна також сказати, що в цьому 
випадку складне коливання (якими є всі коливання, що зустрічаються в природі), яке 

характеризується функцією , розкладається на окремі гармонійні коливання. У зв'язку 

з цим окремі синусоїдальні величини, що входять до складу тригонометричного ряду, 

називають гармонійними складовими функції , або просто її гармоніками (першою, 

другою і т.д.) Сам процес розкладання періодичної функції на гармоніки носить назву 
гармонійного аналізу. 

Отже, гармонійним аналізом називають операцію розкладання заданої періодичної 

функції  в ряд Фур'є. Якщо функція  задана аналітично, то завдання її 

гармонійного аналізу повністю вирішується за допомогою відомих з класичного аналізу 
формул Ейлера-Фур'є для обчислення коефіцієнтів ряду Фур'є. Однак у значному числі 

практичних завдань функція , яка підлягає аналізу, виявляється заданою у вигляді 

таблиці, отриманої в результаті вимірювань. Тоді точне обчислення коефіцієнтів Фур'є за 
формулами Ейлера-Фур'є неможливо. Таким чином, у випадку гідрометеорологічних 
досліджень завдання гармонійного аналізу полягає в побудові практично зручних методів 
для наближеного визначення коефіцієнтів ряду Фур'є або для безпосереднього 
визначення гармонік різних порядків для функції, заданої таблицею. 

Будемо припускати, що функція  – періодична, з періодом . Як 

відомо, це завжди забезпечується відповідним зміною масштабу по осі . 

Основне завдання гармонійного аналізу полягає в представленні функції  у 

вигляді ряду: 

 
Припускаючи 

 
ряд (1.4.12) можна переписати у вигляді: 

 

де  – амплітуда гармоніки,  – фаза.  

Коефіцієнти ряду (1.4.12) – ряду Фур'є – визначаються за формулами Ейлера-Фур'є: 
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Нехай проміжок від  до  поділений точками   на  

рівних частин і нехай відомі відповідні ординати – . Крім цього нехай 

виконується рівність . 

Тоді для обчислення інтегралів у формулах ( ) можна застосувати різні 

наближені методи, що приводяться в розділі 1.5. 
Формули 

 

 

 
носять назву формул Бесселя, і можуть бути отримані з формул для коефіцієнтів 

Фур'є ( ) функції , якщо обчислювати інтеграли, що входять до них, наближено, 

використовуючи формулу трапецій (див. розділ 1.5.2), вважаючи . 

Зауважимо, що значення , , , отримані за формулами Бесселя, будуть 

близькі до значень коефіцієнтів Фур'є функції  тільки при відносно невеликих . В 

інших випадках розбіжність буде більше. 
Приклад 1.8. Задамо функцію 

,  

таблично c кроком , де . 

Графічне представлення заданої функції підтверджує наявність періодичних 
складових: 

 

 
Будемо наближати задану функцію за допомогою рядів Фур'є: 

 
де . 

Для обчислення коефіцієнтів , ,  скористаємося формулами Бесселя ( ): 

 
Графічне представлення отриманої функції ілюструє близькість заданої функції і 

наближає її тригонометричного ряду. 
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Інтерполювання сплайнами. Інтерполяційні формули Лагранжа, Ньютона та ін. 

при використанні великої кількості вузлів інтерполяції на всьому відрізку  часто 

призводять до поганого наближення через накопичення похибок у процесі обчислень. Крім 
того, через розбіжність процесу інтерполяції збільшення числа вузлів не обов'язково 

призводить до підвищення точності. Для зниження похибок весь відрізок  

розбивається на часткові відрізки і на кожному з них функцію замінюють наближено 
поліномом невисокого степеня. Це називається кусково-поліноміальною інтерполяцією 
або інтерполювання сплайнами. 

Означення 1.4.2. Сплайном називається кусково-поліноміальна функція, що 

визначена на відрізку  і має на цьому відрізку деяку кількість безперервних 

похідних. 
 Переваги інтерполяції сплайнами в порівнянні з звичайними методами інтерполяції 

– у збіжності та стійкості обчислювального процесу. Розглянемо один з найбільш 
поширених у практиці випадків – інтерполювання функції кубічним сплайном. 

Кубічний сплайн являє собою поліном третього степеня у вигляді: 

 

коефіцієнти якого на кожному елементарному інтервалі  мають різні 

значення. У прийнятій системі індексації номер сплайна збігається з номером правої межі 
елементарного інтервалу, на якому він працює. 

Для функції , заданої набором  точок  

 виходить  відрізків інтерполяції і, відповідно,  сплайнів  

, які мають  коефіцієнтів. Для визначення останніх необхідно  

рівнянь. 

Зазвичай для сплайн-інтерполяції використовують рівновіддалені по  точки, тобто 

всі елементарні інтервали рівні: . Коефіцієнти , ,  і  вибираються 

таким чином, щоб інтерполяційні сплайни мали однакові похідні першого і другого порядку 
в точках зшивання. Це дозволяє отримати дуже якісний результат інтерполяції, який може 
бути використаний для різних цілей. 

Рівняння сплайнів можна отримати з умови рівності значень інтерпольованої функції 
і сплайна в вузлових точках: 

 
а також зшивання на кордонах елементарних інтервалів перших похідних сплайнів: 

 
і других похідних: 

 
Відсутні два рівняння виходять з умови "вільного закріплення кінців": 
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Підстановка ( 12) у рівняння (1.4.17) – (1.4.20) і нескладні перетворення 

призводять до наступної системи рівнянь: 

 

де  – відстань (крок) між сусідніми точками. 

Коефіцієнти  визначаються просто: 

 

Потім можна визначити коефіцієнти . Для цього з рівнянь системи (1.4.21) 

необхідно виключити ,  і , що приводить до вираження: 

 

Цей запис при розгортанні індексу  в зазначених межах перетворюється на СЛАР 

відносно . Дана система має тридіагональну матрицю коефіцієнтів, в головній діагоналі 

її міститься 4, а в прилеглих до неї -1. Для розв’язання таких систем зазвичай 
використовується метод прогонки. 

Після визначення коефіцієнтів  можна визначити інші коефіцієнти за явними 

формулами: 

 
Помилка інтерполяції. Визначимо поведінку максимального ухилення сплайна від 

інтерпольованої функції залежно від максимальної відстані між сусідніми вузлами 
інтерполяції, тобто залежність величини 

 

від кроку , де 

 
Відомо, що якщо функція  має чотири безперервні похідні, то для помилки 

інтерполяції визначеним вище кубічним сплайном вірна наступна оцінка: 

 
Приклад 1.9. Нехай функція , задана наступним чином: 

 

 1 2 3 4 5 6 

 1,0002 1,0341 0,6 0,40105 0,1 0,23975 
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Геометрична інтерпретація її представлена на рисунку:  
 

 
Визначимо коефіцієнти на кожному елементарному інтервалі : 

 

Інтервал  
Коефіцієнти 

    

 1,0002 1,0002 -0,140113846 0,440979231 -0,266965385  

 1,0341 1,0341 -0,291901538 -0,359916923 0,217718462 

 0,6 0,6 -0,22553 0,293238462  

 0,40105 0,40105 -0,100328462 -0,506736923 -0,266658462  

 0,1 0,1 -0,134456154 0,411309231 0,306015385 

 
Обчислимо за допомогою полінома третього степеня  значення функції 

 на кожному елементарному інтервалі і побудуємо її графік: 

 

 
Кусково-поліноміальна інтерполяція. Інтерполяція сплайнами вимагає 

розв'язання систем рівнянь на кожному локальному відрізку для визначення значень 

коефіцієнтів сплайна , ,  і , що знижує його єффектівность. Тут наводиться 

кусково-поліноміальний метод інтерполяції, вільний від цього недоліку. Він є ефективним 
методом, оскільки йому притаманні якісні апроксимуючі та алгоритмічні властивості. 

Техніка побудови інтерполяційної функції однієї змінної викладена у праці [28], тому 
розглянемо лише основні її особливості для двовимірного випадку. 

Нехай  – деяка фіксована сітка з кроками 

,  у вузлах якої відомі значення функції , , 

;  та  – декотрі задані достатньо великі натуральні числа. Побудуємо 

інтерполяційну функцію  класу гладкості  . 
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Покладемо, що інтерполяційна функція  в області 

 дорівнює  ,  ,  

.  Тут  – многочлен ступеня не вище за , що задовольняє 

умовам 

 

 

 

 

 

де  – похідна по осях  порядку ; , ,  і  – многочлени 

Лагранжа 

 

степеня не вище за , що приймають задані значення  у вузлах сітки 

, відповідно. Такі многочлени  

існують і умовами (1.4.22) визначені однозначно [28]. 
Для моделей, які розглядаються в гідрометеорології,  достатньо обмежитися 

випадком 1p . Тоді в області   

многочлен третього степеня  можна записати у вигляді: 

 

 

 

 
з коефіцієнтами, що обчислюються за формулами: 

 

 

 

 

 

 

де різницеві оператори   визначаються виразами 
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1.4.2. Згладжування результатів експериментів 

У разі неможливості забезпечення чистоти експерименту при отриманні табличних 
значень функції, потрібно мати на увазі помилки цих даних. Інтерполювання посилює ці 
помилки. У цьому випадку для апроксимації вдаються до побудови емпіричних формул, як 
моделей наближених функціональних залежностей. Графік емпіричних залежностей не 

проходить через точки . В результаті експериментальні дані як би згладжуються за 

допомогою підбору емпіричних формул. 
Побудова емпіричних формул складається з 2-х етапів. 
Побудова їх загального вигляду, який визначається з фізичних міркувань. Якщо 

характер залежностей невідомий, то формули вибираються довільно, погодившись з їх 
простотою. Спочатку вони вибираються з геометричних міркувань серед найпростіших 
функцій. 

Визначення найкращих значень параметрів, які містяться в них. 
Якщо емпіричні формули підібрані, то вони представляються в загальному вигляді: 

 

де  – відома функція;  – невідомі коефіцієнти, які і підбираються для кращого 

наближення. 
Тоді відхилення (нев'язка) визначається: 

 

Задача знаходження  зводиться до мінімізації . Існує кілька способів: метод 

вибраних точок, метод середніх, метод найменших квадратів. 

Метод вибраних точок. У системі координат  наноситься система точок і 

проводиться найпростіша плавна крива або пряма. На проведеній прямий набирається 
система точок, кількість яких має дорівнювати числу невідомих коефіцієнтів в емпіричній 

формулі. Координати ( , ) старанно вимірюються і використовуються для запису 

умови проходження через них прямої. 

З наступної системи знаходять : 

 

Метод середніх. У даному випадку параметри  для співвідношення (1.4.24) 

знаходяться з умови: 

 
Умовно цю рівність розбивають на систему, що складається з  рівнянь: 

 

Розв'язуючи цю систему, знаходять коефіцієнти . 

Метод найменших квадратів. На практиці часто знаходять функціональну 

залежність між величинами  і , які отримані в результаті експерименту, тобто коли в 

процесі спостережень в точках  отримані відповідні значення  . 

Часто вид емпіричної залежності відомий, але числові параметри невідомі. Завдання 

полягає в тому, щоб по точках , отриманим дослідним шляхом і пов'язаним деякої 

функціональної залежністю , знайти емпіричні (дослідні) формули  

загального вигляду, що найкращим чином узгоджуються з дослідними даними. 
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Ці формули є лише гіпотезами, однак значення їх велике, так як вони дають 
можливість обчислювати проміжні значення і прогнозувати зміни спостережуваного 
процесу. 

Побудова емпіричної формули складається з двох етапів: 

 вибору загального вигляду формули; 

 визначення параметрів формули, що найкращим чином узгоджується з дослідними 
даними. 

Найбільш часто в якості емпіричних формул вибирають наступні функціональні 
залежності: 

1. лінійні ; 

2. степеневі ; 

3. показові ; 

4. гіперболічні ; 

5. многочлен 

 
Перші чотири функції містять по два невідомих параметра, а п'ята –  

параметрів. 

Якщо точки  розташовані на координатній площини з невеликими 

відхиленнями уздовж деякої прямої, то можна припустити, що між  і  

 існує лінійна залежність (1). У разі нелінійної залежності (2, 3, 4) 

можна підібрати нові змінні  і  так, що б між ними була лінійна залежність. Такий 

прийом називається вирівнювання залежності. 
Продемонструємо методи вирівнювання для наведених вище функціональних 

залежностей: 

Степенева. Логарифмуємо вираз . В результаті отримаємо: 

 

Ввівши нові змінні ,  і , приходимо до лінійної залежності 

(1) у вигляді: 

 

Показова. Логарифмуємо вираз . В результаті отримаємо: 

 

Ввівши нові змінні ,  і , приходимо до лінійної залежності (1) 

у вигляді . 

Гіперболічна. Ввівши нові змінні ,  і , приводимо вираз 

 в лінійну залежність (1) у вигляді . 

Отже, у загальному випадку для демонстрації особливостей методу найменших 

квадратів (МНК) можна скористатися поліномом степеня : 

 

Відповідно МНК коефіцієнти  полінома (1.4.26) визначають так, щоб 

сума квадратів різниць значень , одержуваних експериментально, і значень функції 

 була б найменшою на заданій системі точок тобто 
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Отриманий поліном називається апроксимуючим для даної функції, а процес 

побудови цього полінома – точковою квадратичною апроксимацією функції. 
Для вирішення завдання точкового квадратичного апроксимування скористаємося 

загальним прийомом диференціального числення. Знайдемо частинні похідні від 
величини 

 

по всім змінним . Прирівнюючи ці частинні похідні нулю, отримаємо 

для визначення невідомих  систему c  невідомими: 

 

 

 
Введемо позначення: 

 

 
Перетворюючи систему  і використовуючи введені позначення, будемо 

мати: 

 

 

 

 

де . 

У спеціальній літературі існує доказ, що якщо серед точок  немає 

співпадаючих і , то визначник системи  відмінний від нуля і, отже, ця 

система має єдиний розв’язок ,  …, . Поліном  з 

такими коефіцієнтами буде володіти мінімальним квадратичним відхиленням . 

Часто для визначення степеня  полінома наносять експериментальні точки на 

координатну площину . Якщо вони приблизно розташовуються на одній прямій, то 

залежність між  і  близька до лінійної і 

 
Якщо дослідні дані такі, що при побудові графіка вони розташовуються поблизу 

деякої параболи, то можна шукати наближену залежність у вигляді 
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і так далі. 
Зауважимо, що проміжні обчислення потрібно проводити з належною кількістю 

десяткових знаків. Зокрема, якщо відбувається втрата цифр при відніманні, то обчислення 
повинні бути проведені з достатньою кількістю запасних вірних значущих цифр. 

Вище було показано, що деякі нелінійні функції шляхом заміни змінних можуть бути 
перетворені в лінійні. Тому випадки лінійної та квадратичної апроксимації розглянемо 
більш докладно. 

Лінійна апроксимація. Нехай апроксимуюча функція має вигляд: 

 

Коефіцієнти ,  знаходимо з умови, що сума 

 
має найменше значення. Отже, поставлена  задача знаходження найменшого 

значення функції двох змінних , . 

Скористаємося необхідною умовою екстремуму функції двох змінних: 

 

Частинні похідні по  і  суми (1.4.31) приводять до системи рівнянь: 

 

 

 

 
Перетворимо отриману систему до нормального вигляду: 

 

 
і розв'яжемо її методом Крамера: 

 
Звідки 
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Отримані формули дозволяють обчислити коефіцієнти апроксимуючого полінома 

(1.4.30) методом найменших квадратів. 
Приклад 1.10. Нехай у результаті експерименту отримано п'ять значень шуканої 

функції 
 

 –2 0 1 2 4 

 0,5 1 1,5 2 3 

 

Треба знайти функціональну залежність виду  

Виконаємо необхідні розрахунки для формул обчислення ,  і занесемо їх у 

таблицю: 
 

№       
1 -2,0 0,5 4,00 -1,00 0,325 0,175 

2 0,0 1,0 0,00 0,00 1,175 0,175 

3 1,0 1,5 1,00 1,50 1,600 0,100 

4 2,0 2,0 4,00 4,00 2,025 0,025 

5 4,0 3,0 16,00 12,00 2,875 0,125 

 
5,0 8,0 25,0 16,5     

 
Нормальна система для визначення коефіцієнтів прийме вигляд: 

 

 
Відповідно до методу Крамера отримуємо: 

 
Звідси  и . 

Отже, рівняння шуканої прямої має вигляд: 

 
Розраховані за допомогою цього рівняння значення функції приведені в 

передостанньому стовпчику останньої таблиці і нижче на рисунку. Для порівняння з 
емпіричними даними в останньому стовпчику таблиці наведені абсолютні похибки (різниця 
між отриманими результатами та експериментальними даними). Середня похибка 
становить 0,12. 

Апроксимації поліномом другого степеня. Нехай апроксимуюча функція має 
вигляд: 

 

Складемо різницю  
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Обчислюючи похідні і прирівнюючи їх до нуля 

 

 

 
отримаємо систему рівнянь: 

 

 

 
Перетворимо її до нормального вигляду: 

 

 
 

 

Знайдена система рівнянь служить для знаходження коефіцієнтів  

многочлена (1.4.32). Розв’язок цієї системи визначає лінію (параболу), яка представляє 
знайдену експериментальну функцію. 
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Приклад 1.11. Нехай у результаті експерименту отримано значення функції при 
різних значеннях аргументу: 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

х 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

у 2,130 2,153 2,161 2,151 2,128 2,080 2,026 1,859 1,875 1,7722 

 
Потрібно знайти аналітичну залежність змінної  від , що найбільш правильно 

представляє експериментальні дані. 
Зобразимо задані точки на площині (див. рис.). Як видно з рисунка, вони найбільш 

точно укладаються в параболу. Тому завдання зводиться до відшукання коефіцієнтів в 
рівнянні параболи 

 
Для розв'язання системи (1.4.33) потрібно обчислити суми: 

 
Результати обчислень занесемо в таблицю: 
 

№          

1 0,1 2,13 0,0001 0,001 0,01 0,0213 0,213 2,1322 0,0022 

2 0,2 2,153 0,0016 0,008 0,04 0,08612 0,4306 2,15357 0,0006 

3 0,3 2,161 0,0081 0,027 0,09 0,19449 0,6483 2,15964 0,0014 

4 0,4 2,151 0,0256 0,064 0,16 0,34416 0,8604 2,15041 0,0006 

5 0,5 2,128 0,0625 0,125 0,25 0,532 1,064 2,12587 0,0021 

6 0,6 2,08 0,1296 0,216 0,36 0,7488 1,248 2,08603 0,006 

7 0,7 2,026 0,2401 0,343 0,49 0,99274 1,4182 2,03088 0,0049 

8 0,8 1,859 0,4096 0,512 0,64 1,18976 1,4872 1,96043 0,1014 

9 0,9 1,875 0,6561 0,729 0,81 1,51875 1,6875 1,87468 0,0003 

10 1,0 1,772 1,0000 1,000 1,00 1,772 1,772 1,77362 0,0016 

сума 5,5 20,335 2,5333 3,025 3,85 7,40012 10,8292   

 
Система рівнянь щодо  має в цьому випадку вид: 

 

 

 
Розв'язуючи її, знаходимо: 

  

Отже, рівняння параболи має вигляд: 

 
Як видно з останнього стовпця останньої таблиці похибка обчислень невелика 

(середнє значення становить 0,0121). 
Для візуального порівняння з експериментальними даними графік параболи 

зображений на рисунку: 
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Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає завдання апроксимації функції? 
2. Основні етапи побудови емпіричної формули. 
3. Якими критеріями керуються при виборі виду емпіричної функції? 
4. Що таке точкова квадратична апроксимація і апроксимуючий многочлен? 
5. Чому метод найменших квадратів отримав таку назву? 
6. Необхідна умова екстремуму функції двох змінних, функції трьох змінних? 
7. Нормальна система рівнянь для випадку лінійної апроксимації. 
8. Нормальна система рівнянь для випадку квадратичної апроксимації. 
9. Як визначити похибка методу? 

 

1.5. Чисельне інтегрування 

Нехай потрібно обчислити інтеграл виду: 

 
де  – безперервна на відрізку  функція. 

З геометричної точки зору інтеграл (1.5.1) при  дорівнює площі криво-

лінійної трапеції, обмеженої кривою , віссю  і прямими ,  (рис. 

1.1). Іншими словами, інтеграл (1.5.1) дорівнює площі заштрихованої на рисунку фігури. 
 

 
Рис. 1.1. Геометричний смисл визначеного інтеграла. 

 
Виразити інтеграл через елементарні функції вдається рідко. 
Приклад 1.12. Визначений інтеграл (1.5.1) зазвичай обчислюється за допомогою 

аналітичної формули Ньютона-Лейбніца: 
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де  – первісна функція для заданої функції .  

Нехай первісна функція має вигляд . У математичному аналізі доводиться, 

що для даної підінтегральної функції не можна виразити первісну  через елементарні 

функції. З іншого боку площа криволінійної трапеції, що наприклад, задається інтегралом 

 
існує (див. рис.). Значить, має існувати і значення інтеграла, яке, однак, не можна 

знайти точно. 
 

 
Графік функції   на відрізку . 

 
У таких випадках доводиться застосовувати методи чисельного інтегрування. 
Основний принцип побудови всіх наближених формул чисельного інтегрування 

полягає в тому, що інтервал інтегрування розбивається на деяку кількість менших 

відрізків, всередині яких підінтегральна крива замінюється з деяким степенем 

точності простішими функціями, інтеграли від яких можна обчислити. З геометричної точки 
зору виконується наступне: шукана площа криволінійної трапеції наближено замінюється 
сумою площ елементарних геометричних фігур. 

 

1.5.1. Метод прямокутників 

Розіб'ємо інтервал інтегрування на  рівних частин, кожна завдовжки 

. 

 Наближене значення інтеграла виходить у вигляді суми площ  прямокутників, 

висота яких дорівнює значенню  на лівому краю кожного підінтервалу (рис. 1.2): 

 

 
і називається формулою лівих прямокутників. 
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Рис. 1.2. Геометрична інтерпретація методу лівих прямокутників. 

 
Якщо в якості наближеного значення площі для кожного підінтервала прийняти 

площа прямокутника, висота якого дорівнює значенню  на правому краю 

підінтервалу (рис. 1.3), то формула чисельного інтегрування має вигляд: 

 
і називається формулою правих прямокутників. 
 

 
 

Рис. 1.3. Геометрична інтерпретація методу правих прямокутників. 
 
Існує третя модифікація методу прямокутників – метод середніх прямокутників. У 

цьому випадку в якості наближеного значення площі для кожного підінтервала 

приймається площа прямокутника, висота якого дорівнює значенню ) в середній точці 

підінтервалу (рис. 1.4). 
Тоді формула чисельного інтегрування має вигляд: 

 
Метод прямокутників – це найбільш простий і разом з тим найбільш грубий метод 

наближеного інтегрування. Очевидно, що чим більше буде число  відрізків розбиття, тим 

точніший результат дадуть формули (1.5.2) – (1.5.4). Однак збільшення числа відрізків 
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розбиття проміжку інтегрування не завжди можливо. Тому, зрозуміло, інтерес 
представляють формули, що дають більш точні результати при тому ж числі точок 
розбиття. Помітно меншу похибку дає інший метод – метод трапецій. 

 

 
 

Рис. 1.4. Геометрична інтерпретація методу середніх прямокутників. 
 
Неважко помітити, що в методі прямокутників інтеграл обчислюється абсолютно 

точно тільки при . Він рідко знаходить практичне застосування в силу 

значних похибок, що підтверджується рис. 1.2.– 1.4. 
 

1.5.2. Метод трапецій 

 У цьому методі відрізок  так само розбивається на  рівних частин. На 

кожному відрізку  крива  замінюється прямою, що проходить через дві 

відомі точки з координатами  і  де , і 

будується прямокутна трапеція з висотою  (рис. 1.5). 

 

 
 

Рис. 1.5. Геометрична інтерпретація методу трапецій. 
 

У підсумку шукана площа криволінійної трапеції наближено замінюється сумою площ 

елементарних геометричних трапецій. (Площа трапеції з висотою  і основами ,  

обчислюється за формулою: ). З геометричних міркувань зрозуміло, що 
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площа такої фігури буде, взагалі кажучи, більш точно відповідати площі криволінійної 
трапеції, ніж площа ступінчастою фігури, що розглянута в методі прямокутників. 

Виконаємо ряд перетворень: 

 

 

Винесемо  за дужку, розіб'ємо кожну дріб на два дроби і наведемо подібні доданки. 

В результаті отримаємо: 

 

 
Зауважимо, що в даному методі отримуємо ступінчасту фігуру, складену з трапецій, 

яка «щільніше» прилягає до заданої криволінійної трапеції, ніж фігура, складена з 
прямокутників у попередньому методі. 

Неважко помітити, що в методі трапецій інтеграл обчислюється абсолютно точно 

тільки при  лінійної або кусково-лінійною. Похибка  обчислення інтеграла методом 

трапецій при використанні подвійного прорахунку на практиці може бути визначена з 
наступного співвідношення: 

 

де   і  – значення інтеграла при кількості  і  розбиттів відрізка  

відповідно. 
Існують і аналітичні вирази для визначення похибки, але вони вимагають знання 

другої похідної підінтегральної функції, тому мають лише теоретичне значення. З 
використанням подвійного прорахунку можна організувати автоматичний підбір кроку 

інтегрування (тобто числа розбиттів ) для забезпечення заданої похибки інтегрування 

(послідовно подвоюючи крок і контролюючи похибку). 
 

1.5.3. Метод парабол (Сімпсона) 

Значне підвищення точності наближених формул чисельного інтегрування дає метод 
парабол (Сімпсона). Ідея методу виходить з того, що на частковому проміжку дуга деякої 

параболи в загальному випадку тісніше прилягає до кривої , ніж хорда, що 

з'єднує кінці дуги цієї кривої (метод трапецій). Тому значення площ відповідних 
елементарних трапецій, обмежених зверху дугами парабол, є більш близькими до значень 
площ відповідних частковим криволінійним трапеціям, обмежених зверху дугою кривої 

, ніж значення площ відповідних прямолінійних трапецій. 

Нехай на відрізку  функція  додатна і безперервна. Знайдемо площу 

криволінійної трапеції  (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Геометрична інтерпретація методу парабол. 

 

Для цього розділимо відрізок  точкою  навпіл і в точці  

 проведемо дотичну до лінії . Після цього розділимо  точками  і 

 на три рівні частини і проведемо через них прямі  і . Нехай  і  – точки 

перетину цих прямих з дотичною. Поєднавши  з  і  з , отримаємо три прямолінійні 

трапеції , , . Тоді площу трапеції  можна при наближенні 

обчислити за наступною формулою: 

 

де . 

Звідки отримуємо 

 
Зауважимо, що , , а  (як середня лінія 

трапеції), у результаті отримуємо малу формулу Сімпсона: 

 

У даному випадку дуга  замінюється параболою, що проходить через точки 

. 

Мала формула Сімпсона дає інтеграл з хорошою точністю, коли графік 
підінтегральної функції мало зігнутий, у випадках ж, коли дана більш складна функція, 
мала формула Сімпсона непридатна. Тоді, щоб порахувати інтеграл заданої функції 

потрібно розбити відрізок  на більшу кількість частин і до кожного з відрізків 

застосувати формулу (1.5.6). 
Обов'язковою вимогою, що випливають з геометричного сенсу методу парабол, є те, 

що  повинно бути парним. Нехай, точки поділу будуть , , , ..., , , 
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, а , , ...,  – відповідні значення 

підінтегральної функції на відрізку . 

Тоді, застосовуючи малу формулу Сімпсона до кожної пари одержаних відрізків, 
отримаємо: 

 

 

 
І отже, інтеграл заданої функції на всьому відрізку обчислюється, як: 

 

Зауважимо, що . З урахуванням цього  та 

 після елементарних алгебраїчних перетворень приймають вигляд: 

 

 
Метод Сімпсона забезпечує обчислення інтеграла точно, без похибки при  – 

поліномі третього порядку. Отже, цей метод переважніше попередніх. Кількісно оцінити 
похибку при використанні подвійного прорахунку можна за співвідношенням: 

 

де   і  – значення інтеграла при кількості  і  розбиттів відрізка  

відповідно. 
Теоретичні формули оцінки похибки містять похідну четвертого порядку від 

підінтегральної функції, тому не мають практичного значення.  
У літературі з чисельних методів [2] пропонуються існуючи методики визначення 

числа точок  ділення відрізку , необхідне для обчислення інтеграла (1.5.1) з 

необхідною точністю  за допомогою кожного конкретного чисельного метода (1.5.2) – 

(1.5.5), .  

Приклад 1.13. Нехай заданий визначений інтеграл: 

 
Потрібно визначити наближене значення інтеграла методами прямокутників, 

трапецій і Сімпсона (парабол). Проінтегрувати аналітично і визначити відносну похибку 
обчислень. 

Первісна функція для заданої підінтегральної функції дорівнює: 
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Точне значення визначеного інтеграла обчислимо за допомогою аналітичної 
формули Ньютона-Лейбніца: 

 

 

 
Занесемо в таблицю дані, необхідні для розрахунку певного інтеграла різними 

методами: 
 

№     
0 1,5 0,359211 1,518 0,355595 

1 1,535 0,352046 1,553 0,348562 

2 1,57 0,345142 1,588 0,341784 

3 1,605 0,338486 1,623 0,335247 

4 1,64 0,332067 1,658 0,328942 

5 1,675 0,325872 1,693 0,322855 

6 1,71 0,319891 1,728 0,316977 

7 1,745 0,314113 1,763 0,311298 

8 1,78 0,30853 1,798 0,305809 

9 1,815 0,303132 1,833 0,300500 

10 1,85 0,297911 1,868 0,295364 

11 1,885 0,292858 1,903 0,290392 

12 1,92 0,287966 1,938 0,285578 

13 1,955 0,283227 1,973 0,280914 

14 1,99 0,278636 2,008 0,276393 

15 2,025 0,274185 2,043 0,272010 

16 2,06 0,269868 2,078 0,267759 

17 2,095 0,265681 2,113 0,263633 

18 2,13 0,261616 2,148 0,259628 

19 2,165 0,25767 2,183 0,255739 

20 2,2 0,253837   

 
Метод прямокутників: 

 лівих 

 
відносна похибка 0,88079%; 

 правих 

 
відносна похибка 0,87103 %; 

 середніх 
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відносна похибка 0,00244 %. 

Метод трапецій 

 

 
відносна похибка 0,00488 %. 

Метод Симпсона 

 
відносна похибка 0 %. 
 

1.5.4. Квадратурні формули 

Слід підкреслити, що основна ідея чисельного інтегрування закладена вже у 

визначенні відомого інтеграла Рімана від , формально записаного у вигляді . 

Нагадаємо суть цього визначення. 

Нехай дійсна функція  визначена і обмежена на відрізку . Розіб'ємо його 

на  довільних часткових інтервалів , . 

Виберемо в кожному частковому інтервалі довільну точку ,  та 

складемо, так звану, інтегральну суму (рис. 1.7): 

 

Якщо межа  при прагненні довжини найбільшого часткового інтервалу до нуля існує 

для довільних , то його називають інтегралом Рімана від : 

 
Тоді сума (1.5.10) і дає найпростіший приклад чисельного інтегрування. А її верхня 

 і нижня  суми визначають величину похибки , а саме: 

 
Існуючі на практиці формули чисельного інтегрування, по суті, відрізняються від 

(1.5.10) тільки явним зазначенням способів: 

 вибору , ; 
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 прискорення збіжності в ; 

 оцінки похибки за допомогою додаткової інформації про поведінку  

(наприклад, що ). 

У якості робочого інструменту чисельного інтегрування вводиться поняття 

квадратурної формули для . Для цього узагальнимо поняття інтегральних суми 

. Точки  (рис. 1.7), в яких обчислюються значення  називаються вузлами, 

а коефіцієнти  в  заміняють деякими числами , не залежними від 

, званими вагами. Формула  замінюється наступною: 

 

де . 

 Очевидно, що інтеграл (1.5.1) згідно (1.5.12) слід записати у вигляді: 

 

Остання формула  і називається квадратурною формулою, а  в ній – похибкою 

квадратурної формули. За наявності альтернативи при виборі чисельних методів 
інтегрування слід зауважити, що кожна конкретна квадратурная формула вважається 

заданою, якщо вказано, як вибирати , відповідні ваги , а також методика оцінки 

похибки  для певних класів функцій. 

 

 

f ( ξ i )  f ( x )  

x 0   x 1   x 2  x i    ξ i    x i + 1  x n - 1    x n  x  

y  

b  a  

 
 

Рис. 1.7 
  

Для деяких класів функцій можна записати квадратурні формули з похибкою  

відразу для всього класу. Такі квадратурні формули називаються точними. Для ілюстрації 
цього розглянемо 

 

на інтервалі . Визначимо на  довільні попарно різні вузли , 

. Шукане точне співвідношення для даної функції  буде мати вигляд 

згідно : 
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Поліном  у лівій частині (1.5.14) можна записати у вигляді інтерполяційного 

многочлена: 

 

Тоді умова (1.5.14) дозволяє знайти значення для ваг  при  

 

Якщо взяти довільні різні вузли  на  і обчислити (1.5.15), то співвідношення 

(1.5.14) має місце, тобто є точним. 
Слід зауважити, що формула (1.5.14) може виявитися точною для поліномів степені 

більшої, ніж . Це досягають спеціальним вибором вузлів  на відрізку , 

, запропонованим Гаусом для поліномів степеня . 

Практичний сенс точних квадратурних формул з'являється для таких класів , 

які можуть бути добре апроксимовані поліномами на інтервалі . Тоді застосовуючи 

точну формулу до , є надія отримати малу похибку  в (1.5.13) для розглянутого 

класу функцій. 
Зауважимо, що при реалізації квадратурних формул (1.5.13) у переважній більшості 

випадків використовується рівномірна сітка довільно вибраних за кількістю 
інтерполяційних вузлів, що і визначає різні степені інтерполяційних многочленів, що 
використовуються. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. У яких випадках застосовуються методи чисельного інтегрування для 
обчислення визначеного інтеграла? 

2. Обчисленню площі якої фігури рівносильне обчислення визначеного інтеграла? 
3. Яка лінія проводиться через послідовні ординати розбиття відрізка інтегрування 

в методі прямокутників? 
4. Яка лінія проводиться через послідовні ординати розбиття відрізка інтегрування 

в методі трапецій? 
5. Як зменшити похибку знаходження інтеграла в методах прямокутників і 

трапецій? 
6. Чи можна отримати методами прямокутників і трапецій точне значення 

інтеграла? 
7. Яка лінія проводиться через послідовні ординати розбиття відрізка інтегрування 

в методі Сімпсона? 
8. Яка необхідна умова застосування формул Сімпсона, що стосується числа точок 

розбиття відрізка інтегрування? 
9. Якщо для побудови апроксимуючої функції середня точка береться не в 

середині ділянки, то що зміниться в алгоритмі методу Сімпсона? 
10. Чи обов'язково ділянку інтегрування розбивати при реалізації методу Сімпсона 

на більш дрібні ділянки?  
11. Який метод є найбільш точним методом чисельного інтегрування? 
12. Яка формула  називається квадратурною формулою? 
13. Які квадратурні формули називаються точними? 
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1.6. Чисельне диференціювання 

Нехай в деякій точці  потрібно обчислити похідні першого , другого , 

…, -го   порядків від дискретно заданої (таблиця 1.1) функції : 

 
Таблиця 1.1 

 

 0 1 2   

      

      
 
При цьому можливі два випадки: 

а) точка , , тобто співпадає з одним з вузлів заданої таблиці; 

б) точка , , тобто знаходиться між вузлами заданої 

таблиці. 
 

1.6.1. Апроксимація похідних за допомогою локальної інтерполяції 

 У першому випадку ( , ) використовується апарат розкладання 

функцій в ряд Тейлора, для чого функція в точці  повинна мати достатнє число 

похідних. З цією метою передбачається, що задана таблиця (1.1) є сітковою функцією для 

деякої функції , що має в точці  похідні до четвертого порядку включно, тобто що 

. 

Нехай внутрішній вузол  оточують вузли ,  (рис. 1.8), причому 

 и . Тоді, визначаючи значення , 

 точною функцією  в околиці точки  за допомогою 

розкладання в ряд Тейлора до похідної четвертого порядку включно, отримаємо: 

 

 

де прийняті наступні позначення для похідних: , , …, 

;  . 

Розв'яжемо спочатку перше і друге рівності системи (1.6.1) відносно похідної 

першого порядку . В результаті отримаємо апроксимації похідної першого порядку: 

 лівої різницею (різниця «назад») 

 
 правою різницею (різниця «вперед») 

 

Помножуючи першу рівність системи (1.6.1) на , а друге – на  і віднімаючи 

отримані результати, приходимо до апроксимації похідної першого порядку центральною 
різницею: 
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яка при  приймає вигляд: 

 
В (1.6.2) – (1.6.4) останні доданки визначають порядок апроксимації (порядок 

точності) формули чисельного диференціювання похідної як показник степеня  в 

головному члені похибки. 
Таким чином, односторонні похідні (1.6.2) і (1.6.3), які мають 1-й порядок 

апроксимації, менш точні ніж центрально-різницева похідна (1.6.4), що має другий 
порядок. 

Склавши перше і друге вираження (1.6.1), помножені відповідно на  і  

(доданки з похідними першого порядку скорочуються), отримаємо вираз, що визначає 
похідну другого порядку: 

 

У разі  вираз (1.6.5а) приймає вигляд: 

 

при цьому реалізується другий порядок апроксимації щодо кроку .  

 

 
 

Рис. 1.8. Геометрична інтерпретація табличних даних 
 
Різницеві відношення (1.6.2) – (1.6.5) добре апроксимують відповідні похідні 

 та , якщо функція  є гладкою, малоградієтною 

всередині кроку . Для кількісної оцінки порядку апроксимації диференціальних 

операторів ,  відповідними різницевими операторами  і  проведемо 

порівняння між похідними і різницевими відношеннями для однієї з мод Фур'є: 

 
Диференціювання фур'є-моди дає: 

 
У результаті дії різницевої апроксимації (1.6.4б) і (1.6.5б) на ту ж фур'є-моду y 

отримуємо вирази: 
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Оскільки   і  , маємо: 

 

 
Використовуючи відомі співвідношення між показовими і тригонометричними 

функціями: 

 
отримуємо 

 

 

Для малих значень  мають місце рівності: , і з тією ж точністю 

виконуються рівність , . Отже, різницеві відношення 

,   добре апроксимують відповідні похідні  і , якщо мало 

хвильове число  і відповідно велика довжина хвилі . Чим довше хвиля, тим 

апроксимації краще. 

 

1.6.2. Апроксимація похідних за допомогою глобальної інтерполяції 

У другому випадку ( , ) задана таблиця згладжується 

якою-небудь функцією , яка являється глобальним (локальними) інтерполяційним 

поліномом, або поліномом, отриманим за методом найменших квадратів з деякою 
погрішністю, в результаті чого мають місце такі рівності: 

 

 

 

 

де  і прийняті позначення для похідних: , , …, 

; аналогічно для функції . 

Слід зазначити, що процедура чисельного диференціювання є некоректною в тому 

сенсі, що близькість шуканої функції  і функції , що згладжується, не гарантує 

близькості їх похідних (рис. 1.9). Більше того, вони можуть мати в одній і тій же точці 
похідні різних знаків. Тим не менш, формули (1.6.6) широко використовуються на практиці. 
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Рис. 1.9. Геометрична інтерпретація некоректності 
чисельного диференціювання 

 
Апроксимація за допомогою многочлена Ньютона. Припустимо, що функція 

 в таблиці 1.1 задана з постійним кроком  ( ) і може 

бути апроксимована інтерполяційним многочленом Ньютона: 

 

 

де , ,  …, 

. 

Диференціюючи (1.6.7) по змінній  як функцію складну: 

 
можна отримати формули для отримання похідних будь-якого порядку: 

 

 

 

(1.6.8) 

Слід зауважити, що точність чисельного диференціювання для обраного  буде 

істотно залежати від значень функції в багатьох вузлах, що не передбачено у 
співвідношеннях (1.6.2) – (1.6.5). 

Приклад 1.14. Для функції заданої таблично обчислити в точці  першу  і 

другу  похідні. Тут ; . 
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x y y 
2y 

3y 
4y 

5y 

0 1,2833      

0,1 1,8107 0,5274 0,0325 0,0047 0,0002 0,0000 

0,2 2,3606 0,5599 0,0372 0,0049 0,0002  

0,3 2,9577 0,5971 0,0421 0,0051   

0,4 3,5969 0,6392 0,0472    

0,5 4,2833 0,6864     

 
Попередньо обчислимо скінчені різниці для (1.6.7) і занесемо їх у таблицю. 
Використовуючи формули (1.6.8), знаходимо: 

 

 

 
Зауваження. У розрахунковій практиці чисельного диференціювання інтерполяційні 

многочлени Ньютона, Гаусса, Стірлінга і Бесселя іноді використовуються в дещо іншій 
формі, якщо формули чисельного диференціювання застосовують для знаходження 

похідних в рівнорозташованих вузлах  ( ). Тоді будь-яку 

точку сітки можна прийняти за початкову та формули чисельного диференціювання 

записати для точки . А це рівносильно підстановці в них . Тоді 

диференціювання многочленів призводить до наступних формул:для многочленів 
Ньютона 

 

 
де формули (а) застосовуються для початкових рядків таблиці, а (б) – для останніх 

рядків таблиці; 

 для многочленів Стірлінга 

 
формули використовуються для диференціювання в середині таблиці. 

Приклад 1.15. У таблиці наведені дані для функції  з кроком .  

Використовуючи формули (а) і (с), знайти  і  в точках  і . 

Скористаємося формулами чисельного диференціювання на основі інтерполяційних 
многочленів. Складемо таблицю скінчених різниць. Обмежимося різницями 4-го порядку, 
тому що різниці наступного порядку дорівнюють нулю. 

Для точки  використовуємо формули (а), вважаючи : 
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0,00 0,0000      

  10017     

0,05 0,10017  100    

  10117  101   

0,10 0,20134  201  3  

  10318  104  0 

0,15 0,30452  305  3  

  10623  107   

0,20 0,41075  412    

  11035     

0,25 0,52110      

 

Для точки  використовуємо формули (c), вважаючи : 

 

 

 
Проведемо порівняння точних значень першої та другої похідних функції  з 

чисельними: 
 

     

 2 0 0 0,008 

 2,0401 0,8052 0,0001 0,0012 

 
Інтерполяційний многочлен (1.6.7) як у формі Гауса, так і формі Стірлінга дає вираз 

для похідної через скінчені різниці. Однак на практиці вигідніше іноді виражати значення 

похідних безпосередньо через значення . Це дозволяє інтерполяційний многочлен 

Лагранжа для рівномірної сітки інтерполяційних вузлів. 
Обчислення похідних на основі многочлена Лагранжа. Запишемо 

інтерполяційний многочлен Лагранжа  і його залишковий член  для випадку 

трьох вузлів інтерполяції ( ) з урахуванням, що  

: 

 

 

 

Тут  – значення похідної третього порядку в деякій внутрішній точці 

. 

Знайдемо похідні , : 
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Запишемо вираз для похідної  при : 

 

 

 

Отримавши аналогічним образом значення ,  при , , випишемо 

всі робочі формули для похідної першого порядку для випадку трьох вузлів ( ): 

 

 

 

У довідниках з математики наведені формули Лагранжа для  Так для 

випадку чотирьох вузлів ( ) формули для похідної першого порядку мають вигляд: 

 

 

 

 

Аналізуючи (1.6.9) і (1.6.10) видно, що, використовуючи значення функції в  

вузлах, можна отриматі апроксимацію -го порядку точності для похідної. Ці формули 

можна використовувати не тільки для вузлів , , , ..., а й для будь-яких вузлів 

 з відповідною заміною індексів у (1.6.9) і (1.6.10). 

За допомогою многочлена Лагранжа можна отримати апроксимації і для старших 
похідних. Для прикладу наведемо формули для похідної другого порядку у випадку 

чотирьох вузлів ( ): 
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Зауваження: 

 порядок точності за отриманими формулами для чисельного диференціювання 
дорівнює числу вузлів інтерполяції мінус порядок похідної, тому мінімальне число вузлів 

інтерполяції, яке необхідне для обчислення -ої похідної, повинно бути рівним . 

 з практичних міркувань при обчисленні першою або другою похідних 
рекомендується використовувати не менше 4-6 інтерполяційних вузла.  

 з ростом порядку  зазвичай різко падає точність чисельного диференціювання, 

і тому ці формули для обчислення похідних вище другого порядку використовуються 
рідко. 

Формули аналогічні  – , можна отримати і для випадку довільної 

сітки розташування вузлів. Однак у цьому випадку мають місце неминучі громіздкі вирази 
для розрахунків похідних. Крім цього, порядок точності розглянутих формул прямо 
пропорційний числу вузлів інтерполяції. Проте зі збільшенням числа інтерполяційних 
точок збільшується обсяг обчислень, ускладнюється оцінка їх точності. У разі виникнення 
необхідності таких розрахунків доцільніше застосовувати простий і ефективний спосіб 
обчислення похідних першого та другого порядків при кінцевому числі вузлів на основі 
скінчено-різницевого підходу. 

Скінченно-різницевий метод чисельного диференціювання. Нехай у вузлових 

точках , які утворюють нерівномірну сітку 

 з кроками , задані дискретні значення ,   

функції  , де порядок гладкості функції . 

 Для дискретної функції ,  позначимо наближені значення першої 

похідної  через , а  другої  похідної  через . 

За допомогою розкладання функцій  та  в ряд Тейлора в окрузі точки  

 нескладно отримати співвідношення: 

 

 

 

 

 

 

 Очевидно, що ці співвідношення мають третій порядок при  і четвертий 

при . Похідні  і  входять до них 

неявно. Їх можна обчислити, знаючи , розв’язуючи системи алгебричних рівнянь із 
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тридіагональною матрицею, що за допомогою методу прогонки відбувається звичайно 
дуже ефективно (див. розділ 1.8.2).  

 Тут необхідно відзначити головну перевагу запропонованого методу апроксимації 
похідних порівняно з методами, які широко використовуваються в практиці. Оскільки 

розв’язання систем алгебричних рівнянь (1.6.12) та (1.6.13) в усіх точках i  залежить від 

значень в інших точках, то воно залежить від  глобально, а не локально, як в схемах 

скінченнорізницевих апроксимацій першого та другого порядків  – . 

У загальному вигляді як рівняння (1.6.12), так і рівняння (1.6.13) можна записати у 
вигляді 

 
де 

 

 

 

 Оскільки виконуються умови: , ,  та , то розмір 

похибок округлення у разі реалізації методу прогонки за допомогою рекурентних 
співвідношень 

      

 
не зростатиме (див. розд. 1.8.2). 

Для розв’язання рівняння (1.6.14) слід поставити граничні умови для . На 

лівій границі ставляться умови: 

 

 
де 

 

 
та 
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де 

 
На правій границі ставляться умови: 

 

 
де 

 

 
та               

 

 
де 

 

 

Запропонована постановка граничних умов дає змогу системі рівнянь для  

зберігати четвертий порядок точності та тридіагональний вигляд матриці аж до границь. 

Граничні умови на лівій границі дають змогу визначити значення  , 

а граничні умови на правій границі дають можливість визначити значення . 

Таким чином, рівняння (1.6.15) задають подвійну рекурсивну процедуру розв’язання 
тридіагональної системи рівнянь (1.6.14). За допомогою другого и третього рівнянь 

(1.6.15) сітка перебирається по , починаючи від точки   до точки , при 

цьому послідовно визначаються всі значення  на сітці (пряма прогонка). За 

знайденими значеннями  і  послідовно визначаються значення  з першого рівняння 

(1.6.15), повертаючись по вузлах сітки від  до  (обернена прогонка). 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Чому чисельне диференціювання є некоректною процедурою? 
2. Як визначається порядок точності чисельного диференціювання? 
3. Скільки вузлових точок використовується при різницевої апроксимації чисельного 

диференціювання? 
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4. Які вимоги до гладкості функції висуває чисельне диференціювання? 
5. Які переваги та недоліки мають методи чисельного диференціювання за 

допомогою многочленів над різницевої апроксимацією? 
6. Яку кількість вузлів з заданими значеннями функції необхідно задіяти, щоб 

отримати точність поліноміального чисельного диференціювання порядку ? 

 

1.7. Чисельні методи розв'язання звичайних диференціальних рівнянь 
Деякі гідрометеорологічні задачі при математичному моделюванні процесів і явищ 

зводяться до диференціальних рівнянь. 
Означення 1.1. Диференціальними рівняннями називаються такі рівняння, які, 

крім невідомих функцій однієї або декількох незалежних змінних, містять також і їх 
похідні. 

Означення 1.2. Диференціальні рівняння (ДР) називають звичайними (ЗДР), якщо 
невідомі функції є функціями одного змінного. 

Співвідношення 

 

що зв'язує змінну , невідому функцію  і її похідні до порядку ( ) включно, 

називають ЗДР -го порядку. 

Розв'язати рівняння (1.7.1) – означає знайти функціональну залежність , 

яка перетворює її в тотожність. 

Для практичної реалізації із загального запису ДР ( ) намагаються виразити 

старшу похідну, так для  співвідношення ( ) прийме вигляд   , а 

для  –  і т.д. 

Загальний розв'язок рівняння ( ) має вигляд: 

 

де   – довільні постійні. 

Якщо з якихось умов задають , то отримують частинний шуканий розв’язок: 

 
Залежно від способу завдання цих умов розрізняють дві задачі для ЗДР: 
1) задача Коші; 
2) крайова задача. 
В якості додаткових умов можуть задаватися значення шуканої функції або її 

похідних. Якщо умови задаються в одній точці відрізка визначення  і, як 

правило, на його початку  – це задача Коші з початковою умовою. Якщо 

додаткові умови задаються в точках  і  – це крайова задача з граничними 

умовами. Загальним розв’язком для ДР першого порядку буде , частинним 

розв’язком буде . 

На рис. 1.10 умовно зображено розв’язок ДР першого порядку з ( ) у вигляді 

сімейства кривих на площині : 

Нехай неявна функція , права частина рівняння ( ), визначена і 

неперервна в області  цій площині. У кожній точці площини  функція  задає 

деякий напрям. В цілому це буде поле напрямків. Для загального розв’язку потрібно 
знайти всі інтегральні криві, дотичні до яких в кожній точці збігаються з напрямом поля. А 

розв’язок  є частинним розв’язком, відповідним якоїсь постійної. Через кожну 

точку з області розв’язання проходить одна інтегральна крива. Для ДР при  через 
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кожну точку проходить не одна інтегральна крива і потрібно  додаткових умов, тобто для 

рівнянь вищих порядків геометрична інтерпретація їх розв’язків складніша. А знайти 
загальний розв’язок в аналітичному вигляді вдається навіть для ДР першого порядку 
тільки в рідкісних випадках. Частинний розв’язок теж доводитися шукати приблизно. 

 

 
Рис. 1.10 Геометричну інтерпретацію розв’язок ДР першого порядку. 

 
Чисельні методи є основним інструментом при розв'язанні гідрометеорологічних 

задач за допомогою ЕОМ. 
   Найбільш поширеними чисельними методами розв'язання диференціальних 

рівнянь є методи скінчених різниць, сутність яких полягає в заміні області безперервної 
зміни аргументу (наприклад, відрізок) дискретною множиною точок, званих вузлами. Ці 
вузли складають різницеву сітку. На ній шукана функція неперервного аргументу 
замінюється наближеною функцією дискретного аргументу, тобто розв'язання ДР 
зводитися до відшукання значень сіткової функції у вузлах сітки. Чисельні методи – це 
алгоритми обчислення наближених значень шуканої функції. Розв'язок виходить у вигляді 
таблиці. Вони не дозволяють знайти загального розв’язку у принципі. З їх допомогою 
можна визначити лише частинний розв’язок, але вони застосовні до широких класів 
рівнянь і всіх типів задач. Слід зауважити, що як у всіх задачах про наближення тут також 
потрібні дослідження на коректність і точність розв’язків. Це докладно розглядається в 
спеціальній літературі. Розглянуті нижче чисельні методи апріорі припускають 
забезпечення цих двох компонент шуканого розв’язку. 

 

1.7.1. Задача Коші для звичайних диференціальних рівнянь 

Залежно від виду ДР ( ) задача Коші формується наступним чином. 

1. Задача Коші для ЗДР -го порядку. Потрібно знайти функцію , що 

задовольняє рівнянню: 

 

і приймає при  задане значення : 

 
Для визначеності будемо вважати, що розв’язок потрібно отримати для значень 

. В якості початкового значення може бути прийняте довільне , але найчастіше 

приймають , що не впливає на розробку чисельного методу для ( ). 

Зауважимо, що всі чисельні методи розроблені для розв’язання ЗДР саме першого 
порядку. 
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2. Задача Коші для ЗДР -го порядку. Потрібно знайти функцію , що 

задовольняє рівнянню: 

 

і при  заданим значенням: 

 

де  – задані числа. 

3. Задача Коші для системи ЗДР. Потрібно знайти функції , , 

що задовольняють системі рівнянь: 

 

(1.7.7) 

 
і початковим умовам: 

 

Чисельні методи для розв'язання ЗДР ( ) і ( ) застосовуються і для 

розв'язання ( ) і ( ). 

Диференціальне рівняння -го порядку ( ) може бути приведене до системи 

( ) шляхом введення нових невідомих функцій , : 

 

Тоді ( ) запишеться наступним чином: 

 

 

 

Чисельні методи розв'язання задачі Коші. Для розв'язання задачі Коші ( ) і 

( ) за технологією різницевих методів вводиться послідовність точок  і 

кроки  ( ). У кожному вузлі  замість значень функції 

 вводяться числа , як результат апроксимації точного розв'язку  на даній 

множині точок. Функцію , задану у вигляді таблиці  називають сітковою функцією. 

Замінюючи значення похідної в рівнянні ( ) відношенням скінчених різниць 

здійснюється перехід від диференціальної задачі ( ), ( ) відносно функції  

до різницевої задачі щодо сіткової функції 
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Це різницеве рівняння представлено в загальному вигляді, конкретний вираз правої 

частини в ( ) залежить від способу апроксимації похідної. Для кожного чисельного 

методу виходить свій вид рівняння ( ). 

Якщо в правій частині рівняння ( ) відсутня , тобто значення  

обчислюється по  попереднім значенням , , ..., , то різницева схема 

називається явною. При цьому має місце -кроковий метод:  – однокроковий, 

 – двокроковий і т.д., тобто в однокрокових методах для обчислення  

використовується лише одне знайдене значення на попередньому кроці , в -кроковому 

–  з них. 

Якщо  входить в праву частину ( ), то різницева схема називається 

неявною, реалізація яких відбувається тільки ітераціями. 
До однокрокових методів розв'язання задачі Коші відносяться наступні методи: 

1. Метод Ейлера будується на основі розкладання шуканої функції   в ряд 

Тейлора в околицях вузлів системи  ( ) шляхом відкидання всіх 

членів, що містять похідні другого і вищих порядків. У разі рівномірної сітки 

  метод Ейлера записується у вигляді: 

 
Геометрична інтерпретація має вигляд: 
 

 

A  
B  

C  

0  1  2  

x  

y  

y 0  
y 1  

y 2  

x 0  x 1  x 2  
 

 

На рисунку лінія «0» – початкова умова , лінії «1» і «2» – чисельні 

розв’язки. 

Шукана інтегральна крива , яка проходить через точку ( , ), замінюється 

ламаною з вершинами в точках ( ). Кожна ланка ламаної має напрямок, що збігається 

з напрямком інтегральної кривої ( ), яка проходить через точку ( ). 

Локальна похибка методу Ейлера, як видно з ( ), оцінюється, як . Якщо 

весь інтервал  розбивається на  частин, то загальна похибка обчислюється за 

формулою: 

 

і має -й порядок. 

Приклад 1.16. За методом Ейлера розв’язати рівняння  на відрізку  

з початковою умовою y (0) = 1, вибравши крок h = 0,2. 
Результати обчислень помістимо в таблицю, яка заповнюється наступним чином. 
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У першому рядку при  записується ,  і по них обчислюється  

. Тоді за формулою ( ) отримуємо  . 

Значення  і  записуються у другому рядку при . 

Використовуючи їх можна обчислити  . Тоді 

 

Для наступних   обчислення ведуться аналогічно. В останньому стовпці 

таблиці для порівняння поміщені значення точного розв'язку. 

З таблиці видно, що абсолютна похибка для , яка дорівнює 

, що становить 5%. 

 

     

0 0 1,0000 0,2000 1,0000 

1 0,2 1,2000 0,1733 1,1832 

2 0,4 1,3733 0,1561 1,3416 

3 0,6 1,5294 0,1492 1,4832 

4 0,8 1,6786 0,1451 1,6124 

5 1,0 1,8237  1,7320 

 
Метод Ейлера легко поширюється на системи ДР і на ДР вищих порядків при їх 

попередньому приведенні до систем ДР першого порядку. 
Розглянемо систему двох рівнянь першого порядку 

 

 
з початковими умовами  і . 

Тоді наближені значення  і  обчислюються за формулами 

 

 
Приклад 1.17. За методом Ейлера розв’язати рівняння    на відрізку 

 з початковими умовами y (0) = 0,77 та , вибравши крок h = 0,1. 

Замінимо вихідне рівняння за допомогою підстановки ,  системою 

рівнянь першого порядку: 

 

 
з початковими умовами y (0) = 0,77 та . 

Результати обчислення за формулами (20) запишемо в таблиці: 
 

       

0 
1 
2 
3 
4 
5 

1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 

0,77 
0,726 
0,679 
0,629 
0,576 
0,521 

–0,044 
–0,047 
–0,050 
–0,053 
–0,055 

–0,44 
–0,473 
–0,503 
–0,529 
–0,551 

–0,033 
–0,030 
–0,026 
–0,022 

–0,33 
–0,296 
–0,260 
–0,222 

 
Таблиця заповнюється наступним чином. Записуємо в першому рядку  

, ; ; . 

Далі знаходимо 
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Використовуючи формули ( ), отримуємо: 

 

 
Таким чином, у другому рядку таблиці записуємо ; ; ; 

. За цими значеннями знаходимо: 

 

 
І, отже, 

;  

;  

Для наступних   обчислення ведуться аналогічно. 

2. Неявний метод Ейлера. Рекурентне співвідношення ( ) видозмінюється 

шляхом заміни  на середнє арифметичне  і . А саме: 

 
Геометрична інтерпретація має вигляд:  

 

 
За допомогою неявного методу Ейлера можна контролювати точність розв’язку на 

кожному кроці, порівнюючи  і , де  – номер ітерації. На підставі цього можна 

також вибирати величину кроку. Якщо   (  – задана точність), то крок 

можна збільшувати, якщо більше, то зменшувати.  

Існують і інші явні однокрокові методи. Так, розглянуті метод Ейлера ( ) і його 

модифікований варіант ( ) є окремими випадками методів першого і другого 

порядків, що відносяться до класу методів Рунге - Кутта.  
3. Методи Рунге – Кутта. Ці методи використовують для обчислення значення 

 ( ), а також значення функції  при деяких спеціальним чином 

обираних значеннях  і . На їх основі можуть бути побудовані різницеві 

схеми різного порядку точності: 

 

 

Метод називають методом Рунге-Кутта порядку  якщо він має -й порядок точності 

за кроком  на сітці. Порядок точності досягається за допомогою формул ( ) при 
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певних значеннях коефіцієнтів  і  ; коефіцієнт  завжди вважають рівним 

нулю. Ці коефіцієнти обчислюють за наступною схемою: 

 точний розв'язок  і його наближення  

представляють у вигляді розкладання за формулою Тейлора з центром  аж до доданка 

порядку ; 

 з рівностей подібних членів при однакових ступенях  у двох розкладах отримують 

рівняння, розв’язуючи які знаходять коефіцієнти  і . 

Зауважимо, що метод Ейлера можна називати методом Рунге-Кутта першого 

порядку. Дійсно, у разі  формули ( ) перетворюються на 

співвідношення ( ): 

 

 
або 

 
Метод Рунге-Кутта другого порядку називають методом Ейлера-Коші, який випливає 

з формул ( ), якщо .  

 

 

 

 
Приклад 1.18. За допомогою методу Ейлера-Коші розв'язати задачу Коші 

 

 
Знайти розв'язок в чотирьох вузлових точках на рівномірній сітці з кроком . 

Формули ( ) у цьому випадку приймають наступний вид: 

 

 
Починаючи з  послідовно знаходимо: 

 при    

 

 
 при    

 

 
Далі таким же чином отримаємо: 

 при          

 при          

Похибка отриманого розв'язку не перевищує величини  де 

точне значення розв'язку обчислювалося за формулою   
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 Метод Рунге-Кутта четвертого порядку є найбільш використовуваним, і тому його 
називають «класичним». Класичний метод Рунге-Кутта розв'язання задачі Коші виходить з 

рекурентних формул ( ) у разі 

  

і має вигляд: 

 

 

 

 

 

 

Зазначимо, що в цьому випадку похибка на кроці пропорційна . Звідси, зокрема, 

випливає, що при досить малому  і малих похибках обчислень розв'язок рівняння, 

отриманий методом Рунге-Кутта за формулами , буде близьким до точного. Але 

при використанні цього методу функцію  необхідно обчислювати чотири рази. 

Геометрична інтерпретація методу Рунге-Кутта 4-го порядку з розрахунковими 

формулами  має вигляд:  

 

 
 
Таким чином, графіком наближеного розв’язку є ламана, яка послідовно з'єднує 

точки , . З збільшенням порядку чисельного методу ланки ламаної 

наближаються до ламаної, утвореною хордами інтегральної кривої , що 

послідовно з'єднують точки  на інтегральній кривій. 

Правило Рунге практичної оцінки похибки розв’язку для чисельного методу 
четвертого порядку має вигляд: 
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Приклад 1.19. За допомогою методу Рунге-Кутта 4-го порядку розв'язати задачу 
Коші, що сформульована у прикладі 1.15. 

Так як , то відповідно до формул ( ) отримуємо: 

 

 

 

 

 
Починаючи з  послідовно знаходимо: 

 при    

 

 

 

 

 
 при    

 

 

 

 

 
Далі таким же чином отримаємо: 

 при          

 при          

Похибка отриманого розв'язку не перевищує величини   

Для порівняння результати чисельного розв'язання однієї й тієї ж задачі Коші 
методами Ейлера, Ейлера-Коші і Рунге-Кутта зведені в таблиці: 

 

  

Значення , за методом: Точний розв'язок 

 
 Ейлера Ейлера−Коші Рунге−Кутта 

0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1 0,1 1,1 1,11 1,110342 1,110342 

2 0,2 1,22 1,24205 1,242805 1,248805 

3 0,3 1,362 1,398465 1,399717 1,399718 

4 0,4 1,5282 1,581804 1,583648 1,583649 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Як називаються додаткові умови, які необхідно задати, щоб отримати єдиний 
розв'язок задачі Коші? 

2. Яка основна відмінність між явною і неявною чисельними схемами? 
3. Який порядок точності можна отримати при однокроковому чисельному 

розв'язанні задачі Коші? 
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4. Чи існують принципові труднощі застосування методів чисельного розв'язання 
одного диференціального рівняння для розв'язання системи диференціальних рівнянь? 

5. За допомогою яких додаткових перетворень можна розв'язати диференціальне 
рівняння, у якого порядок вище першого? 

 

1.8. Чисельні методи розв'язання диференціальних рівнянь з частинними 
похідними 

Чисельне розв’язання системи гідродинамічних рівнянь, які моделюють фізичні та 

динамічні процеси в атмосфері, здійснюється нині в більшості випадків за допомогою 

сіткового та спектрального методів [34 – 36]. 

При сітковому методі у досліджуваній області вводиться множина точок, які 
утворюють просторову сітку з вузлами в тих точках. Необхідно, аби розташування точок 
сітки було зафіксовано у просторі, тобто як незалежні змінні згідно з ейлеревою формою 
запису рівнянь моделі обираються просторові координати та час. На основі значень 
залежних змінних у вузлах сітки та для дискретних кроків по часу зводяться наближені 
вирази для похідних, які містяться у рівняннях. Прийняті наближення для похідних, які 
формуються за допомогою різниць залежних змінних на кінцевих просторових і часових 
кроках, використовуються відтак для побудови системи алгебричних рівнянь, яка 
апроксимує систему рівнянь, що розглядається, у частинних похідних. Тому такий підхід 
отримав назву скінченно-різницевого методу. Вважається, що ця алгебрична система 
виконується у кожному внутрішньому вузлі сітки, що покриває область розв’язання. У 
початковий момент і в точках просторової межі визначаються додаткові умови або 
рівняння, які апроксимують початкові та граничні умови, що витікають з фізичної 
постановки задачі. У процесі розв’язання отриманої таким чином системи алгебричних 
рівнянь обчислюються значення залежних змінних для наступних моментів часу у вузлах 
просторової сітки. 

У спектральному методі просторові залежні змінні представляються у вигляді рядів 
по системах функцій,  які мають певні властивості. У такому разі вихідна система рівнянь у 
частинних похідних зводиться до систем диференціальних рівнянь для коефіцієнтів 
розкладання, які залежать від часу. За такого підходу шуканими величинами стають не 
значення залежних змінних у вузлах сітки, як у разі застосування сіткових методів, а 
коефіцієнти розкладання рядів. До 1990-х років вважалося, що за своєю ефективністю 
спектральний метод неспроможний конкурувати з методом сіток. Проте використання 
швидкого перетворення Фур’є істотно змінило цю ситуацію, і спектральні методи аналізу 
наразі втілюються в оперативну практику у провідних метеорологічних центрах.  У 
більшості спектральних моделей, що використовуються, розкладання у ряди відбувається 
за системами функцій, які залежать лише від горизонтальних координат, а для похідних за 
часом і вертикальною координатою зберігається скінченно-різницеве представлення. 

 

1.8.1. Скінченно-різницеві методи 

Як уже згадувалося, сутність скінченно-різницевого методу полягає у заміні області 
безперервної зміни аргументу  областю його дискретної зміни і в заміні (апроксимації) 
диференціальних операторів різницевими. Аналогічно конструюються різницеві аналоги 
граничних умов та початкових даних. 

Як завжди, для побудови різницевої схеми насамперед слід ввести сітку в області 
зміни незалежних змінних і задати шаблон, тобто множину точок сітки, що беруть участь в 
апроксимації диференціального виразу. 

 У прямокутному паралелепіпеді 

  

з межею  введемо просторову сітку 

 

де , , , причому , 

, . Множину внутрішніх точок сітки  (коли , 
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, ) позначимо через , а межу сітки  – через 

. Таким чином,  – це множина точок сітки , що належать межі  паралелепіпеда. 

Нижче під ,  та  розуміються узагальнені координати, для яких лінійний 

елемент представлено у вигляді: 

 

де   – метричні коефіцієнти. Швидкість  має компоненти: 

 

у напрямках ,  та  відповідно. Для декартової системи координат слід 

покласти . Сферична система координат витікає з узагальненої, якщо 

покласти 

 

 

де  – радіус Землі. 

Введемо, як звичайно, сітку за часом 

 

і позначимо значення безперервної залежної змінної  у вузлах 

сітки   через  , де   та  . 

Шаром назвемо множину всіх перехресть сітки , що мають одне і те 

саме значення часової координати, а рівнем – тих, що мають одне і те саме значення 

вертикальної координати. Так, множина вузлів  зветься -м шаром при  

, , , , а -м рівнем – при  , 

, , . 

Якщо ввести позначення ,  та 

, то наближені значення перших похідних, що входять в рівняння моделі 

циркуляції атмосфери, можна взяти, наприклад, будь-яке з різницевих відношень 

 

 

 
Похибка, що виникає в результаті такої заміни, характеризується розкладеннями: 
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де  ,   – точки з інтервалу . 

Розглянемо диференціальний вираз 

 

зі змінним коефіцієнтом . Замінимо вираз (1.8.2) різницевим відношенням 

 

 

де   – функція, що визначена на сітці . Знайдемо умови, 

яким повинна задовольнити функція  для того, аби відношення   могло 

апроксимувати  у точці  з другим порядком за . Підставляючи у (1.8.3) розкладення 

 

 
отримуємо 

 
З іншого боку, 

 
тобто 

 

 

Звідси видно, що , якщо виконуються умови 

 
Умови (1.8.4) називаються достатніми умовами другого порядку апроксимації. У 

разі їх виведення припускалося, що функція  має безперервну четверту похідну і 
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 – функція, яку можна диференціювати. Можна показати, що умовам (1.8.4) 

задовольняють, наприклад, функції 

 
Зупинимось на першому виразі (1.8.5) і різницеве відношення (1.8.3) перепишемо в 

остаточному вигляді 

 

 
де введені позначення 

 
У підсумку скінченно-різницевої апроксимації похідних, які містяться в 

диференціальних рівняннях моделі циркуляції атмосфери, утворюються системи 
алгебричних рівнянь, в яких фігурують сіткові функції в деякій кількості вузлів. Вузли сітки, 
в яких можна повністю записати скінченно-різницеву схему, не виходячи за межі сіткової 
області, називаються регулярними, всі інші – нерегулярними. Нерегулярними є як граничні 
вузли, так і внутрішні, в яких при записуванні скінченно-різницевої схеми шаблон виходить 
за межу сіткової області. 

Апроксимацію диференціальної початково-крайової задачі різницевою початково-
різницевою задачею розглядають за аналогією з апроксимацією диференціального 

оператора різницевим. Нехай в області  з межею  потрібно знайти розв’язок 

задачі 

,        (1.8.8) 

яка задовольняє початковим та крайовим умовам: 

 

Тут ; ; ; 

; ; . Апроксимуємо задачу (1.8.8), (1.8.8а) на сітці 

 різницевої схеми: 

 

 

де , ,  – різницеві 

оператори, що апроксимують , ; – межові вузли сітки . 

Якщо 

 

 
то різницева схема (1.8.9), (1.8.9а) апроксимує початково-крайову задачу (1.8.8), 

(1.8.8а). Якщо виконуються умови 

 ,     (1.8.11) 

 ,   (1.8.11а) 

то кажуть, що різницева схема (1.8.9), (1.8.9а) апроксимує початково-крайову  задачу 

(1.8.8), (1.8.8а) з порядком , . При цьому для 

диференціальних рівнянь та початково-крайових умов може розглядатися своя норма. 
Якщо умови (1.8.10), (1.8.10а) виконуються лише за спеціального  закону граничного 
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переходу , то різницева схема називається умовно апроксимуючою, у 

протилежному разі – абсолютно апроксимуючою. 
Близькість розв’язання диференціальної та різницевої задач може бути визначена у 

деякій сітковій нормі. Якщо для будь-якого  та при ,  виконується умова 

, то кажуть, що розв’язання різницевої задачі збігається до 

розв’язання диференціальної задачі. Якщо  , то різницева 

схема збігається із швидкістю  або має -й за часом та  -й у просторі 

порядок точності. На практиці для доведення збіжності перевіряють стійкість схеми, тобто 
безперервну залежність розв’язання від початкових і крайових умов. Різницева схема   
(1.8.9), (1.8.9а), яка апроксимує початково-крайову задачу (1.8.8), (1.8.8а), називається 
стійкою за початковими та граничними даними, якщо 

    

де ,   – розв’язки різницевих задач ,  , а  – 

збурені вхідні дані , що включають початкові та граничні умови.  Якщо K  не залежить 

від кроків сітки  і  та від обрання   і   (але залежить від ), а умова (1.8.12) 

виконується за будь-якого співвідношення  і , то різницева схема (1.8.9), (1.8.9а) 

називається безумовно стійкою, у протилежному    випадку – умовно стійкою. Якщо 
виконуються умови апроксимації (1.8.10), (1.8.10а) та стійкості (1.8.12), то з того витікає 
збіжність розв’язання різницевої задачі до розв’язання диференціальної задачі.   

При дослідженні стійкості різницевих схем застосовуються різноманітні підходи 
(метод апріорних оцінок, метод першого диференціального наближення, спектральні 
методи та ін.). Проте дослідження стійкості схем для чисельного розв’язання рівнянь, що 
входять в модель циркуляції атмосфери, мають значні складнощі через нелінійність 
рівнянь. Тому часто аналіз стійкості проводять для системи лінійних рівнянь, які отримані 
лінеаризацією нелінійних рівнянь або «заморожуванням» їх коефіцієнтів. Певно, що такий 
аналіз є наближеним, та, як показує досвід, оцінки стійкості різницевих схем, що отримані 
для системи лінійних рівнянь, справедливі також для систем нелінійних рівнянь у 
широкому діапазоні зміни параметрів схем. Саме цей підхід і буде використано нижче.     

Якість побудованих скінченно-різницевих схем звичайно досліджується на простих 
рівняннях, для яких існують точні розв’язання. Як правило, то лінійні рівняння адвекції, 
коливань і тертя. Аналіз скінченно-різницевих схем для лінійних рівнянь дає змогу 
отримати низку результатів, які виявляються корисними при побудові скінченно-
різницевих схем для нелінійних рівнянь.  

Рівняння адвекції. Вважається, що адвективні члени є найважливішою частиною 
рівнянь, що описують атмосферні процеси. За оцінками, апроксимації горизонтальних 
адвективних членів є найбільшими джерелами хиб (близько   40 % загальної похибки) у 
разі короткотермінового чисельного прогнозування. Розглянемо рівняння 

 

Тут  є функцією двох незалежних змінних: незалежна змінна  являє 

собою просторову змінну, тому (1.8.13) називатимемо одновимірним лінійним рівнянням 
адвекції. Відомо, що його точним розв’язанням у формі однієї гармоніки є 

 
за тієї умови, що 

 

У рівнянні коливань (1.8.15) добуток  дорівнює частоті , тож  є фазовою 

швидкістю хвиль. Отже, функція  переноситься без зміни форми з постійною 
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швидкістю  уздовж осі , оскільки хвилі усіх довжин поширюються з однаковою 

швидкістю . 

Розглянемо рівняння 

 
яке отримано апроксимацією лише просторової похідної центральною різницею. 

Чисельні експерименти з атмосферними моделями доводять, що загальна точність 
розрахунків залежить здебільшого від точності просторової різницевої апроксимації, а не 
від часової апроксимації. Назвемо рівняння типу (1.8.16) диференціально-різницевим 
рівнянням. Оскільки похідна за часом залишається в ньому у диференційній формі, то всі 
хиби в (1.8.16) обумовлюватимуться просторовими різницями. Використаємо це рівняння 
для вивчення впливу саме просторових різницевих апроксимацій на властивості 
чисельного розв’язання рівняння адвекції (1.8.13). 

Розв’язання (1.8.16) має вигляд 

 
за тієї умови, що 

 
З порівняння (1.8.17) з (1.8.14) та (1.8.18) з (1.8.15) видно, що замість постійної 

фазової швидкості c  хвилі нині поширюються з фазовою швидкістю 

 

яка залежить від хвильового числа . Отже, просторова скінченно-різницева 

апроксимація рівняння адвекції породжує ефект обчислювальної дисперсії. 

У міру того, як  зростає від нуля, фазова швидкість  монотонно зменшується від 

 до нуля для найкоротшої, що припускається розділенням, хвилі  при . 

Таким чином, усі хвилі поширюються зі швидкістю, меншою, ніж точна фазова швидкість 

. Інтенсивність уповільнення зростає із зменшенням довжини хвилі, причому хвилі з 

 виявляються стаціонарними. 

Причина, за якої найкоротші двокрокові хвилі є стаціонарними, криється у тому, що в 

усіх точках сітки , а із (1.8.16) витікає . Таким чином, мають 

місце два ефекти. По-перше, швидкість адвекції виявилася меншою за точну швидкість 
адвекції. Наслідком цієї хиби є загальне уповільнення адвективного процесу. По-друге, 
швидкість адвекції змінюється  залежно від хвильового числа. Така паразитна дисперсія, 
зокрема, виявляється достатньо значущою для найкоротших хвиль. 

Якщо переноситься система, яка являє собою суперпозицію хвиль, то паразитна 
дисперсія спричинятиме деформацію цієї системи. Це стосується насамперед 
дрібномасштабних систем, таких, як фронти, циклони, що народжуються, орографічні та 
термічні збурення та інших, що представляють суперпозицію багатьох хвиль. З цієї 
причини за чисельного прогнозування такі системи, якщо вони присутні в початкових 
полях, починають стрімко деформуватися доти, доки не дійдуть до більш гладкої форми, 
ніж на початку. Оскільки ці дрібномасштабні особливості полів є досить важливими у 
подібних процесах, то ефект обчислювальної дисперсії заслуговує на пильну увагу. 

Якщо розглядати групову швидкість, то з лінійного рівняння (1.8.18) отримуємо 

 

Отже, групова швидкість постійна і дорівнює фазовій швидкості . 

Проте для диференціально-різницевого рівняння (1.8.16) з урахуванням (1.8.19) 
отримуємо групову швидкість 
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Таким чином, із зростанням  групова швидкість  зменшується монотонно від 

значення  при  до  при , тобто, для найкоротшої хвилі 

завдовжки . Від’ємна групова швидкість означає, що хвильові пакети, які 

сформовані з хвиль завдовжки, менш ніж , поширюються у напрямку, протилежному 

швидкості адвекції і поширенню окремих хвиль. 
Наведений аналіз поведінки як одиночної хвилі, так і хвильового пакета, доводить, 

що розв’язання диференціально-різницевого рівняння є зовсім незадовільним 
наближенням до точного розв’язання. Очевидно, що певні переваги порівняно з 
апроксимацією просторової похідної за допомогою центральних різниць мають такі схеми, 
які перешкоджають поширенню збурень у напрямку, протилежному фізичній адвекції. До 
них належать, наприклад, схеми:  

 

 
в яких різниці направлені проти потоку, тобто в той бік, звідки відбувається адвекція до 
центру. Цим досягається виконання основної умови, що ніякі паразитні хвилі не 
перекручуватимуть чисельне розв’язання. 

Відзначені переваги використання різниць проти потоку порівняно з центральними 

різницями та різницями униз за потоком при  проілюстровано на рис. 1.11. На ньому 

показано область впливу значення в точці сітки за умови різних схем апроксимації за 
просторовою змінною. 

 

t            constctx    

  

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

4q       3q       2q       1q        q          1q        2q  3q    4q    x  

 
 
 

Рис. 1.11. Області впливу значення 
q

u  за умови апроксимації центральними різницями, 

різницями проти потоку і різницями за потоком для . 

 

У разі використання схеми з різницями проти потоку значення  впливатиме на 

значення у вузлах сітки, які розташовані в області, що обмежена прямою 

 та характеристикою . Область впливу схеми з 

Центральні різниці 

Різниці за 

потоком 

Різниці проти 

потоку 
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центральними різницями розташована між прямими , схеми униз за 

потоком – зліва від прямої . Із цих трьох областей впливу та область, 

що відповідає схемі з різницями проти потоку, є, безумовно, найкращим наближенням до 

характеристичної прямої , що представляє область впливу в точному 

розв’язанні. 
З метою подальшого вивчення властивостей диференціально-різницевих рівнянь 

(1.8.22) введемо безрозмірний час  і, поклавши , запишемо перше з них у 

вигляді 

 
Розв’язанням цього рівняння є функція розподілення Пуассона 

 

Тут  – будь-яка ціла величина, що забезпечує довільне розташування точки  

. 

З (1.8.23) витікає, що середнє положення збурення поширюється із швидкістю, яка 

дорівнює швидкості адвекції, фізично невиправдані від’ємні значення  не з’являються 

та не виникає жодних паразитних хвиль у напрямку, протилежному напрямку адвекції. 
Проте збурення згладжується в ході адвекції значною мірою.  

Відзначені вище переваги диференціально-різницевих рівнянь (1.8.22) значно 
зменшуються через сильний згладжувальний ефект і лише перший порядок точності 
порівняно з рівнянням (1.8.16), що має другий порядок точності.  

Досі розглядалися проблеми, пов’язані з просторовою апроксимацією лінійного 
рівняння адвекції (1.8.13). Та в моделі циркуляції атмосфери трапляються випадки з 
нелінійними рівняннями гідродинаміки. Причому наявність членів, що описують саме 
адвекцію, обумовлюють їх нелінійність. Ефекти нелінійності проаналізуємо на прикладі 
рівняння 

 

Тут під   розуміється складова вектору швидкості вздовж осі . 

У разі застосування скінченно-різницевого методу виникають труднощі з 

представленням коротких хвиль на сітці точок. Так, хвилі, завдовжки менше ніж , тобто, 

хвильове число яких перевищує = , не можуть бути представлені на сітці. 

Припустимо, що функція  є синусоїдою: 

 

яку можна представити значеннями у вузлах сітки, тобто  ( , 

). Підставляємо (1.8.25) у нелінійний член рівняння (1.8.24) і отримуємо: 

 
Таким чином, якщо хвильове число в (1.8.25) перебуває в інтервалі 

, то внаслідок нелінійності може з’явитися хвиля з хвильовим 

числом, яке знаходиться за межами числа, що можна представити за допомогою сітки. 
При цьому можуть з’явитися такі хвилі, які на сітці можна сприйняти  довшими. Наприклад, 

нехай . Якщо відомі лише значення у вузлах сітки, то вона хибно може бути 
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прийнята за хвилю  (рис. 1.12). Такі хиби в літературі називають хибами 

помилкового представлення (aliasing error). 
 

 
 

Рис. 1.12. Представлення хвиль  (тонка крива) та   (жирна крива) 

 

У загальнішому випадку, якщо функція  складається з декількох хвильових 

компонент функції , то нелінійний член в (1.8.24) міститиме добутки гармонік з 

різними довжинами хвиль, як-от: . Оскільки 

 
то навіть якщо скінченно-різницеві обчислення починалися з хвиль, для яких 

виконувалися умови , дуже швидко сформуються хвилі з 

, і буде мати місце помилкове представлення хвиль. Якщо не вдіяти 

певних заходів, то явище, яке обумовлене нелінійністю рівнянь гідродинаміки та хибами 
помилкового представлення, визначає появу нелінійної нестійкості та «вибуху» 
чисельного розв’язання. 

У всіх розвинених метеорологічних центрах основні труднощі, що розбиралися вище 
(зокрема, хиби помилкового представлення, опис фазової швидкості, обчислювальна 
дисперсія), вирішуються представленням рівнянь моделі циркуляції атмосфери у 
консервативній формі та застосуванням різницевих схем вищого порядку точності для 
апроксимації адвективних членів. Як приклад наведемо апроксимацію просторових 
похідних двовимірного рівняння адвекції 

 

де  – функція двох просторових змінних; , – компоненти 

швидкості адвекції . 

Попередньо введемо символіку для позначення дискретного оператора 
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де  означає будь-яку координату  чи ;  – будь-яке ціле число 1,2,… . 

Аналогічно визначається оператор осереднення 

 
Схема, що включає просторові різниці другого та четвертого порядку і зберігає 

енергію на сітці, в якій усі змінні задані у кожному вузлі, має вигляд 

 

 
В отриманому диференціально-різницевому рівнянні апроксимація другого порядку 

відбувається при , =0, апроксимація четвертого – при  . 

У теорії скінченно-різницевих схем розглянуті вище схеми називають явними, 

оскільки в них для обчислення значень на -му шарі за часом необхідні лише 

відомі значення на  шарах. Вони виходять, коли просторові похідні 

(1.8.1) у виразах (1.8.22) належать -му шару за часом. Якщо ж  член  у рівнянні 

адвекції (1.8.13) записати  на новому -му шарі, то вийде так звана повністю 

неявна схема: 

 
При цьому, як і раніше, похибка залежатиме від різницевого представлення члена 

, проте ця схема має істотну перевагу у сенсі стійкості. Досліджуючи стійкість 

методом Неймана у разі використання різницевого співвідношення (1.8.1в) та 

припускаючи  , отримуємо 

 

 

 

 

де – величина, що є комплексно-спряженою до  . 

Таким чином, для повністю неявної схеми маємо   незалежно від величини 

. Дана схема абсолютно усталена. Це дає можливість вести обчислення з довільно 

великим кроком за часом, що є великою перевагою. Одним з очевидних недоліків неявних 

схем є необхідність одночасного розв’язання на новому кроці за часом  алгебричних 

рівнянь (де  – кількість точок різницевої сітки за просторовою змінною, в яких 

розв’язання не визначається відомими граничними умовами). Звісна річ, розв’язати 

систему  з  лінійних алгебричних рівнянь важче, ніж провести обчислення за простою 

явною схемою. Проте таке розв’язання не є винятково складним і не потребує надмірних 
витрат часу (в одновимірному випадку), і про це мова йтиме нижче. 
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Рівняння коливань. Чисельні дослідження показують, що рівняння горизонтального 
руху, що містять члени з прискоренням та кориолісові члени 

 
є хорошим наближенням моделі циркуляції атмосфери у малоградієнтному 

баричному полі вище примежового шару атмосфери. 
Якщо ввести 

 
то можна ці два рівняння записати у вигляді 

 
Рівняння (1.8.27) називається рівнянням коливань, (осциляційним чи частотним). 

Його загальний розв’язок має вигляд 

  

або для дискретних значень  

 
З (1.8.28) витікає, що аргумент розв’язання в комплексній області змінюється на кут 

 за кожен часовий крок , амплітуда лишається незмінною. 

Запишемо різницеву схему чисельного розв’язання (1.8.27) в узагальненому вигляді 

 

для якого діє умова , при цьому ,  – відповідає схемі 

Ейлера, ,   – неявній схемі та   – схемі трапецій. 

Перетворимо (1.8.28) у рекурентну формулу 

 
та введемо для зручності позначення 

 

Підставляючи у множник переходу  (1.8.30) відповідні значення  та , отримуємо 

 для схеми Ейлера     ;     (1.8.31а) 

 для неявної схеми    ;   (1.8.31б) 

 для схеми трапецій  . (1.8.31в) 

Властивості узагальненої різницевої схеми (1.8.29) стосовно рівняння  (1.8.27) 
зручно аналізувати за допомогою методу Неймана. Ідучи за ним, чисельне розв’язання 
рівняння (1.8.27) формально представляємо у вигляді 

 

звідки витікає, що  являє собою зміну аргументу (чи фази) чисельного розв’язання 

на кожному часовому кроці. 
Оскільки амплітуда точного розв’язання (1.8.28а) не змінюється, то для 

забезпечення сталості чисельного розв’язання (1.8.32) необхідне виконання умови  

. Відповідно до цього, а також до (1.8.32), будемо констатувати, що чисельна 

схема є нестійкою при , нейтральною при  та дисипативною при . 

Для перевірки стійкості схеми (1.8.29) слід визначити . Оскільки  модуль 

відношення двох комплексних чисел дорівнює відношенню їх модулів, то значення  

можна отримати безпосередньо з (1.8.30). 
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Для схеми Эйлера маємо , тобто вона завжди нестійка і веде до 

неприйнятно швидкого зростання розв’язання диференціальних рівнянь моделі циркуляції 
атмосфери.   

Неявна схема безумовно стійка за усіляких , оскільки . Та 

більше, слід відзначити, що вона є дисипативною схемою, в якій ступінь дисипації 

збільшується із зростанням частоти . Відомо, що в атмосфері існують одночасно рухи з 

різними частотами.  Здавалося би, що у чисельному розв’язанні необхідно зберегти 
амплітуди рухів різних частот у правильній пропорції. Проте при чисельному інтегруванні 
нелінійних рівнянь високочастотні рухи часто збуджуються до нереально великих 
амплітуд через помилки у початкових даних. Тому, для відфільтрування небажаних 
високочастотних рухів, може виявитися корисним використання схеми з дисипативними 
властивостями, які залежать від частоти. 

Для схеми трапецій умова стійкості має вигляд . Таким чином, ця схема 

нейтральна за будь-яких . Амплітуда чисельного розв’язання є постійною, саме так, як і 

для точного розв’язання. 
Аналіз фазових помилок у разі обрання схеми для апроксимації рівняння коливань 

не такий важливий, як аналіз множника переходу . Фазові помилки не впливають на 

стійкість. Якщо ці схеми використовувати для розв’язання рівнянь руху в частинних 
похідних, то виникне додаткова фазова помилка через просторові скінченні різниці. Як 
показують дослідження, вона значно перевищує фазову помилку апроксимації рівняння 
коливань. 

Рівняння тертя (дифузії). Приймемо умови горизонтальної однорідності полів 
метеорологічних величин та рельєфу місцевості. Тоді добрим наближенням кожному з 
рівнянь, що входять у систему рівнянь мезопроцесів в атмосфері, за додаткових умов 
квазістатичності, відсутності вертикальних рухів, ізотропності, турбулентності, а також 
відсутності безпосереднього нагріву чи охолодження повітря під впливом усіх факторів, 
крім турбулентного обміну, може слугувати рівняння   

 

де  – вертикальна координата. 

Якщо шукати розв’язок рівняння (1.8.33) у формі однієї гармонійної компоненти 

 
то отримуємо рівняння 

 
для якого загальним розв’язанням є  

 

де введено позначення . 

Розв’язок (1.8.35)  засвідчує, що обидві частини (дійсна та уявна) зменшуються 
експоненціальне з часом. 

Запишемо різницеву схему чисельного розв’язання (1.8.34) в узагальненому вигляді 

 

для якого, як і для (1.8.28), має місце умова , при цьому ,  – 

відповідає схемі Ейлера, ,   – неявній схемі та   – схемі 

трапецій. 

Позначивши  та згрупувавши члени у (1.8.35), отримуємо 
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З аналізу множника переходу    у (1.8.37) витікає, що 

схема Ейлера стійка, якщо , тобто, коли . Іншими словами, 

необхідно висунути додаткові вимоги при виборі , наприклад, покласти , аби 

виключити знакозмінні осциляції розв’язання від кроку до кроку. Неявна схема і схема 

трапецій завжди стійкі при  та їх розв’язання не змінюють знаку від кроку до кроку. 

Крім того, в схемі трапецій розв’язання не осцилює і у випадку, коли . 

Таким чином, критерії стійкості конкретних різницевих схем не залишаються 
незмінними у разі їх застосування до різноманітних рівнянь, які  як приклади наведені 
вище. Виникає природне питання, як потрібно  діяти, якщо у рівнянні містяться і 
осциляційний і фрикційний члени. Певно, в таких ситуаціях можливе використання різних 
схем апроксимації цих членів. Адже для систем повних рівнянь, що описують адвекцію, 
хвильові та фрикційні процеси, важко вибудувати єдину скінченно-різницеву схему та 
метод інтегрування за часом, які повною мірою враховували би відмінності у властивостях 
тих процесів. 

У неявних різницевих схемах залежні змінні пов’язані між собою, вони присутні у 
нелінійних членах. Певна річ, що відокремити ці змінні одну від одної і отримати їх точні 
значення фактично неможливо. Ця задача стає ще складнішою при моделюванні 
циркуляції атмосфери у тривимірному просторі, коли трапляється до десяти невідомих і 
рівнянь. Реалізувати систему нелінійних рівнянь можливо лише за допомогою ітераційних 
процедур. Проте знайти схему, яка забезпечує збіжність до точного розв’язання, досить 
складно. У деяких випадках збіжність може бути умовною чи надто повільною. Переваги 
використання великих часових кроків при розв’язанні нелінійної системи рівнянь, як 
показують дослідження, губляться через великі витрати машинного часу. 

Прикладами подолання зазначених труднощів при чисельному розв’язанні повних 
рівнянь моделі циркуляції атмосфери є: напівнеявні схеми з неявною апроксимацією 
лінійних членів, які запропоновані в [38]; схеми інтегрування методом розщеплення [29]. 

Напівнеявні різницеві схеми. Властивості напівнеявних схем вивчимо на 
найпростішій системі рівнянь 

 

 

 
Перші два рівняння системи (1.8.38) перетворимо, замінивши компоненти швидкості 

вітру новими невідомими – вихором  і дивергенцією . Для цього здійснимо перехресне 

диференціювання цих рівнянь по  та . Підсумовування та обчислення отриманих 

результатів дає 

 

 

 
де 
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Систему диференціальних рівнянь (1.8.39) замінимо системою скінченно-різницевих 

рівнянь 

 

 

 

Тут  – середнє значення функції  та прийняті позначення: 

 
Звернемо увагу на те, що перше рівняння системи (1.8.40) повністю явне. 

Виключивши дивергенцію із двох рівнянь, які залишилися, отримуємо 

 
де 

 
Лінійні рівняння (1.8.40) припускають частинні розв’язки вигляду 

 

де  – довільна константа, що визначається  крайовими умовами;  – колова 

частота. Підставляючи (1.8.42) у (1.8.41), отримуємо 

 

де  та  – хвильові числа за осями  та  відповідно. Ліва частина отриманої 

рівності є повним квадратом, тому може бути надана у вигляді 

 
Вводячи визначення 

 
з (1.8.43) отримуємо 

 
Визначення (1.8.43) на основі відомих тригонометричних формул можна переписати 

в іншому вигляді 

 
Помножуючи на отриману рівність обидві частини рівняння (1.8.45), отримаємо 

очевидний ланцюжок перетворень 
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Останній вираз для частоти  чисельного розв’язання дає комплексне значення тоді 

і лише тоді, коли аргумент арксинуса більший за одиницю. Отже, інтегрування буде 

стійким за будь-яких часових кроків ,  якщо виконується умова  

і буде стійким для будь-яких хвильових чисел за умови . З цих співвідношень 

витікає, що на розрахунок двох гравітаційних хвиль не накладаються обчислювальні 
обмеження. Третя ж мода, що визначається із першого рівняння системи (1.8.39), має 

задовольняти критерій Куранта – Фридриха – Леві (КФЛ) . Оскільки ця 

мода повільно рухається, то часовий крок , що застосовується у розрахунку, не буде 

надто малим. 
З метою продемонструвати алгоритм поділу внесків частот в реальній ситуації, 

звернемося до наступної простої системи рівнянь 

 

 

 
Напівнеявна різницева схема для неї матиме вигляд  

 

 

 

Вводячи позначення ,   та  , цю 

систему можна переписати: 

 

 

 
де 
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Розв’язання системи рівнянь (1.8.46) – (1.8.48) починається з визначення  і , 

оскільки змінні, що входять у праві частини формул (1.8.48), відомі. Потім, виключивши за 

допомогою (1.8.47а) і (1.8.47 )  і   у рівнянні (1.8.47 ), отримаємо рівняння (типу 

рівняння Гельмгольца) для   

 
можна розв’язати відомими прямими чи високоефективними ітераційними методами. 

І, нарешті, використовуючи знайдене значення , обчислюються  і   на основі 

(1.8.47а) та (1.8.47 ). 

Чисельні експерименти показали, що наведена напівнеявна схема дійсно досить 
ефективна, оскільки дає змогу вживати часові кроки, довжина яких у  4 – 6 разів більша 
тих, що в явних схемах. 

Наведемо приклад використання напівнеявної схеми для повної моделі циркуляції 

атмосфери у тривимірному просторі у -системі координат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
де хвиляста крива над змінною означає осереднення за вертикаллю 
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 – приземний тиск; ,  – сили в’язкості;  – зовнішні джерела;  – стандартна 

температура, яка залежить лише від вертикальної координати . 

Схеми типу (1.8.49) досить успішно застосовуються у низці метеорологічних центрів. 
Обчислювальна неточність породжується лише тоді, коли порушується статична сталість. 
Ця проблема вирішується шляхом введення конвективного пристосування. Тестування 
схеми (1.8.49) багатьма дослідниками довели, що за великих часових кроків середні 
квадратичні відхилення геопотенційних висот від відповідних висот, що отримані в 
результаті розрахунку з використанням малих кроків, становили менше ніж 4 м після 5 діб 
інтегрування і залишалися неістотними у разі подовження інтегрування до 30 діб.  

Поза всяким сумнівом, можливе створення ще ефективніших напівнеявних схем. 
Дослідження у цьому напрямі були би дуже корисними. 

Метод розщеплення. Значне поширення в оперативній прогностичній практиці 
отримав метод розщеплення, запропонований у [29]. Основною ідеєю цього методу є те, 
що складне рівняння чи система рівнянь спочатку лінеаризується, а потім розщеплюється 
на декілька простих рівнянь чи підсистем рівнянь. Після того вони розв’язуються 
послідовно на часових інтервалах, які в сумі складають сітковий крок за часом. Такий 
підхід дає змогу представити складну задачу у вигляді конечного числа елементарних 
алгоритмів, що ефективно реалізуються з використанням добре зарекомендованих 
скінченно-різницевих схем. 

Розглянемо застосування методу розщеплення на прикладі розв’язання системи 

рівнянь моделі циркуляції атмосфери у  системі координат вигляду: 

 

 

 

 

 

де  – середнє значення функції , що визначається виразом 

 
інші позначення наведені вище. 
Не зупиняючись на формулюванні початкових та граничних умов, виконаємо 

розщеплення системи рівнянь (1.8.50) з урахуванням основних факторів, які визначають 
еволюцію полів метеорологічних величин. Насамперед виділимо адвекцію 
(горизонтальний переніс) повітряних мас, унаслідок якої відбувається перебудова полів 
метеорологічних величин, що зумовлює порушення квазігеострофічної рівноваги 
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Наведені рівняння записані без похідних по , оскільки для перших двох рівнянь ці 

члени малі, а в третьому рівнянні цей член відсутній. Рівновагу відновлюватимемо за 
допомогою механізму адаптації. Для реалізації цього механізму слід розв’язати рівняння 
адаптації: 

 

 

 

 

 

де , використовуючи як початкові дані значення 

метеорологічних величин, що отримані в результаті розв’язання рівнянь адвекції  (1.8.51). 
Адаптація полів досягається за рахунок дисперсії хвиль, які генеруються у разі порушення 
квазігеострофічної рівноваги. 

Після адаптації полів слід згладити дрібномасштабні збурення за допомогою 
механізму турбулентного обміну. Цей механізм описується рівняннями, в яких містяться 
в’язкі та дифузійні члени: 

 

 

 
Як початкові умови для розв’язання цих рівнянь використовуються значення 

метеорологічних величин, що отримані в результаті розв’язання рівнянь адаптації (1.8.52). 
Таким чином, метод розщеплення, замість безперервної еволюції полів 

метеорологічних величин відтинку часу , передбачає послідовний дискретний опис 

цього процесу на дробових кроках за часом ,  і 

. Припускаючи для простоти , введемо 

позначення номера дробового кроку: 

 
Рівняння підсистеми (1.8.51) розв’язуються за допомогою схеми предиктор-коректор  

в інтервалі часу  від  до   (від  до ). При цьому використовуються 

однорідні бічні граничні умови другого роду 

 

На першому дробовому кроці  реалізується схема предиктора, а відтак 

отримані розв’язки уточнюються за допомогою схеми коректора. У підсумку виходять 



101 

 

розв’язки  ,  та  , які застосовують як початкові умови для 

розв’язання рівнянь підсистеми (1.8.52). 

Підсистема (1.8.52) розв’язується на інтервалі часу від  до    

 (від  до  +1). Похідні за часом замінимо скінченними 

різницями і отримаємо неявну схему вигляду: 

 

 

 

 

 
З перших двох рівнянь отриманої системи знаходимо 

 

 

де введено позначення . Третє рівняння цієї системи із залученням 

рівняння статики дає 

 
Підставляючи отримані вирази для всіх трьох складових швидкості у рівняння 

нерозривності та враховуючи, що , , , отримаємо 

 
де 

 

 

 

Це рівняння відносно  є лінійним диференціальним рівнянням другого порядку 

еліптичного типу. Апроксимуючи просторові похідні скінченними різницями, отримаємо 
для нього різницеву схему 
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де , – різницевий аналог правої частини рівняння. 

Система лінійних алгебричних рівнянь (1.8.56) для невідомих  може бути 

розв’язана ітераційним методом. За допомогою рівнянь (1.8.55), використовуючи отримані 

значення , обчислюються  та  . Відтак за допомогою рівнянь 

нерозривності та статики системи (1.8.54) знаходяться  і . 

Рівняння підсистеми згладжування (1.8.53) однотипні, тож їх можна записати у 
вигляді одного рівняння: 

 

Позначаючи розв’язання , що отримане після адаптації, через , застосуємо 

явну скінченно-різницеву схему для апроксимації рівняння (1.8.57) у вигляді 

 

 

 

де   – залежить лише від . 

Чисельні експерименти, що були використані з метою оцінки явної схеми (1.8.58), 
довели, що вона дає досить точні результати. Це відбувається, напевно, внаслідок 
незначного впливу ефектів турбулентної в’язкості та дифузії. Обчислені  на основі 

різницевої схеми (1.8.58) значення ,   і  дають змогу обчислювати  і 

 знову за допомогою рівнянь нерозривності та статики системи (1.8.54). 

 

1.8.2. Метод прогонки для розв’язання рівнянь з тридіагональною матрицею 

Наведені вище неявні різницеві схеми для простих рівнянь адвекції і тертя можна 
узагальнити для одновимірних крайових задач зі скалярними диференціальними 
рівняннями у частинних похідних другого порядку типу рівнянь конвективної дифузії: 

 

 

 
де , , ,  – задані відомі функції;  , , , , , , , 

 – задані числа. Граничні умови в задачі (1.8.58) записані у загальній диференціальній 

формі. Якщо , то в точці  задано значення невідомої функції  (перша 
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крайова задача), а якщо , то задано значення її похідної (друга крайова задача). 

Аналогічно і на межі . 

При чисельному розв’язанні задачі (1.8.58) за допомогою неявних різницевих схем 
приходимо до системи триточкових різницевих рівнянь із змінними коефіцієнтами 

  

 

 
Перше та третє рівняння системи (1.8.59) отримані апроксимацією граничних умов 

(1.8.58) різницевими виразами 

 
де  ,   – кроки  різницевої сітки на осі , у загальному 

випадку – нерівномірної. 
У другому рівнянні системи (1.8.59) введені наступні позначення: 

 

 

 

 

Тут  – крок за часом; ,  – для неявної чотириточкової 

схеми з похибкою ;  ,  містить апроксимовані члени рівняння (1.8.58) 

на явному шарі  – для неявної шеститочкової схеми з похибкою . 

Друге рівняння системи (1.8.59) стосується всіх внутрішніх точок різницевої сітки 

, а граничні умови накладаються у крайових точках  (тобто ) та 

 (тобто ). 

Матриця системи триточкових різницевих рівнянь (1.8.59) належить до класу 

виряджених матриць, в яких з  елементів ненульовими є не більше ніж  

елементів. Крім того, вона має стрічкову структуру (є тридіагональною матрицею). Таке 
регулярне розташування ненульових елементів матриці дає змогу отримати досить прості 
рекурентні формули для обчислення розв’язань. У літературі по чисельних методах 
алгоритм, що реалізує ці рекурентні формули, має назву метод прогонки. Він являє 
собою модифікований метод виключення Гауса.  

Суть метода прогонки полягає в такому: слід знайти розв’язання задачі (1.8.59) в 
рекурентній формі 

 
де  та  – допоміжні коефіцієнти, значення яких залежать від коефіцієнтів 

різницевого рівняння та крайових умов (1.8.59). 

Певна річ, що якщо формула (1.8.60) справедлива в точці , то в силу 

несуперечності вона має бути справедлива і в будь-якій іншій точці . Зокрема, 

якщо підставити вираз для  (1.8.60) у вихідне рівняння (1.8.59), можна показати, що 

ця формула справедлива і в точці : 

 
або 

 
Порівнюючи отриманий вираз з (1.8.60) можна побачити, що вони мають одну й ту ж 

форму. Дійсно, якщо покласти 
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то отримаємо рекурентне співвідношення , яке пов’язує 

значення  у точках  та . 

Оскільки співвідношення (1.8.61) дають змогу визначити всі шукані значення  та 

, то разом з (1.8.60) вони завдають подвійну рекурсивну процедуру розв’язання 

тридіагональної системи рівнянь за нижче наведеним алгоритмом.  
Гранична умова (1.8.58)  

 
в різницевій формі 

 
третє рівняння системи (1.8.59)  та загальне рекурентне 

співвідношення (1.8.60) визначають початкові значення  та  у вигляді 

 
Після обчислення початкових значень  та , за формулами (1.8.61) 

послідовно ( ) визначаються та запам’ятовуються прогоночні 

коефіцієнти  та   (пряма прогонка). 

Гранична умова (1.8.58)  

 
в різницевій формі 

 
та загальне рекурентне співвідношення (1.8.60) при  визначають перше 

значення  у вигляді 

 
Після обчислення початкового значення  за формулою (1.8.60) послідовно 

( ) шукається розв’язки  (обернена  прогонка). Оскільки значення  

шукаються тут послідовно у разі росту індексу  (зліва направо), то формули (1.8.60) – 

(1.8.63) іноді називають формулами лівої прогонки. 
Для розв’язання системи (1.8.58) аналогічно виводяться формули правої прогонки: 

 
 

 
Перша умова на нижній межі (1.8.58) дає змогу визначити ,  наступним чином. 

Записуючи рівняння (1.8.64) при  та розв’язуючи першу умову (1.8.59) відносно , 

отримуємо 

 

 
Порівнюючи ці рівняння, знаходимо 

 
Певно, має виконуватися умова , тобто , інакше, з першого 

рівняння (1.8.59) витікало би, що  , а  не визначено. 
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Умови при  слугують для визначення  таким чином. Запишемо рівняння 

(1.8.64) при , а другу умову (1.8.59) розв’яжемо відносно : 

 

 
Рівність лівих частин двох отриманих виразів (1.8.68) дає рівність їх правих частин, 

звідки 

 
Таким чином, співвідношення (1.8.64), (1.8.65) задають подвійну рекурсивну 

процедуру розв’язання тридіагональної системи алгебричних рівнянь. За допомогою 

(1.8.65) проходимо сітку вгору за , починаючи від точки  до точки . При 

цьому послідовно визначаємо всі значення  та  на сітці (пряма прогонка). Потім 

проходимо сітку вниз від  до   та послідовно знаходимо значення  з 

рівняння (1.8.64) (обернена прогонка). Гранична умова в точці  визначає початкові 

значення  та  за (1.8.67), а гранична умова в  править для обчислення 

значення  за (1.8.69). 

На прикладі методу правої прогонки покажемо, що постановка крайових умов 

(1.8.58) може привести до випадку, коли знаменник у (1.8.68) стане малим  залежно від  

та . Так, якщо при  у першій умові (1.8.59) реалізується умова Неймана (тобто 

 та ), то з (1.8.67) витікає . Тоді, підставляючи у рекурентне 

співвідношення (1.8.65) відповідні коефіцієнти , які входять у друге рівняння 

системи (1.8.59) при , отримуємо . Це веде до 

того, що у разі завдання умови Неймана на межі , тобто  та , із 

рівності (1.8.69) отримаємо , якщо не виконуватиметься умова . 

Звідси витікає, що при розв’язанні крайової задачі (1.8.58) методом прогонки не можна 
задавати нульові умови градієнтного типу на обох межах. Ця вимога продиктована також 
коректністю постановки крайової задачі, оскільки завдання на обох межах умов Неймана 

веде до невизначеності: дійсно, якщо  є розв’язанням рівняння (1.8.58), то і   

теж буде його розв’язанням. 
У наступних розділах цієї книги просторові конвективно-дифузійні моделі розсіяння 

домішки у примежовому шарі атмосфери шляхом покоординатного розщеплення будуть 
зведені до одновимірних крайових задач з нульовими умовами градієнтного типу на обох 
межах. Коректність постановки цих одновимірних задач досягається завданням 

додаткової умови  в точці , причому , . У разі 

чисельної реалізації таких задач виявляється зручною комбінація правої та лівої прогонки, 
тобто застосовується так званий метод зустрічних прогонок.  

Наведемо алгоритм методу зустрічних прогонок для задачі 

  

 

 

 
Позначимо прогоночні коефіцієнти для  через  і , а для  – через 

 і . Тоді формули методу зустрічних прогонок набувають вигляду 
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Поза всяким сумнівом, що число дій, які потрібні для розв’язання задачі  (1.8.59) за 

методом зустрічних прогонок таке ж, як і у разі розв’язання лише лівою чи правою 
прогонкою. 

Вище наведені формули методу прогонки без усіляких апріорних вимог до 
коефіцієнтів системи (1.8.59), що забезпечують обчислювальну сталість методу. 
Сформулюємо умови, що звичайно висуваються до алгоритму методу прогонки, не 
вважаючи за потрібне детальніше зупинятися на механізмі утворення його несталості. Для 
визначеності зупинимося на прикладі правої прогонки. Будемо вимагати, аби коефіцієнти 

 не перевищували за модулем одиницю. Ця достатня умова гарантує незбільшення 

похибки, тобто забезпечує сталість алгоритму правої прогонки. Існує і доведена лема, яка 
формулює достатні умови коректності та сталості алгоритму правої прогонки.  

Лема. Нехай коефіцієнти системи різницевих рівнянь (1.8.69) дійсні і 

задовольняють умовам ,  та , , ,   

, 

, ,       (1.8.71) 

     

причому хоч би в одній із нерівностей (1.8.71) чи (1.8.72) виконується строга 
нерівність, тобто матриця системи рівнянь (1.8.59) має діагональну перевагу. Тоді для 
алгоритму (1.8.64), (1.8.65), (1.8.67), (1.8.69) методу прогонки мають місце нерівності 

, , , які гарантують коректність та сталість 

методу. 
Доведення леми можна знайти, наприклад в [11]. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Чим відрізняються початкові умови від крайових умов? 
2. При яких умовах різницева схема  апроксимує початково-крайову задачу? 
3. Коли різницева схема називається умовно апроксимуючою? 
4. Коли різницева схема називається абсолютно апроксимуючою? 
5. При яких умовах розв’язання різницевої задачі збігається до розв’язання 

диференціальної задачі? 
6. Коли різницева схема , яка апроксимує початково-крайову задачу, називається 

безумовно стійкою? 
7. Коли різницева схема , яка апроксимує початково-крайову задачу, називається 

умовно стійкою? 
8. Коли різницева схема , яка апроксимує початково-крайову задачу, називається 

стійкою за початковими та граничними даними? 
9. Як проводиться аналіз стійкості для системи нелінійних рівнянь? 
10. Яка скінченно-різницева схема апроксимації рівняння адвекції породжує ефект 

обчислювальної дисперсії? 
11. Які переваги порівняно з апроксимацією просторової похідної за допомогою 

центральних різниць мають схеми, в яких різниці направлені проти потоку? 
12. Які процеси називаються хибами помилкового представлення? 
13. До яких проблем приводить нелінійність рівнянь гідродинаміки та хиби 

помилкового представлення? 
14. Якими способами вирішуються хиби помилкового представлення, опис фазової 

швидкості, обчислювальна дисперсія? 
15. Які основні особливості апроксимації рівняння тертя (дифузії)? 
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16. Назвіть позитивні та негативні чинники явних схем апроксимації рівняння тертя 
(дифузії). 

17. Назвіть позитивні та негативні чинники неявних схем апроксимації рівняння 
тертя (дифузії). 

18. Назвіть приклади подолання існуючих труднощів при чисельному розв’язанні 
повних рівнянь моделі циркуляції атмосфери. 

19. Чим обумовлена ефективність напівнеявнюї схемі? 
20. В чому полягає ідея методу розщеплення математичної моделі загальної 

циркуляції атмосфери? 
21. Апроксимація яких диференціальних рівнянь і якими  різницевими схемами 

приводить для системи алгебраїчних рівнянь з тридіагональною  матрицею? 
22. Від чого залежить порядок тридіагональної  матриці? 
23. Назвіть етапи методу прогонки. 
24. Перелічите умови коректності та сталості методу прогонки. 
 

1.8.3. Спектральні методи 
Нині спектральні методи застосовуються здебільшого у макромасштабних 

глобальних чи напівсферних моделях циркуляції атмосфери.   У них звичайно 
комбінується дискретне представлення за часом і вертикальним напрямком з 
розкладанням у ряди за горизонтальними напрямками. При цьому будь-яка функція 

, що обирається для представлення горизонтальних полів та залежить від 

широти  та довготи , представляється рядами 

 

 
Тут верхній рядок представляє собою ряд Фур’є для певного кола широти, а другий – 

розкладання  в ряд за сферичними функціями; функції  – приєднані функції 

Лежандра першого роду, порядку   і степеня . 

Якщо ввести комплексні сферичні функції 

 
то наведене вище розкладання можна записати так: 

 

 

де комплексні коефіцієнти при  мають вигляд 

 

 

(за визначенням  та ), а коефіцієнти для від’ємних та 

позитивних значень  задовольняють співвідношенням 
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де зірочкою позначені комплексно-сполучені функції. 

Для будь-якої залежної функції  нескінченний ряд (1.8.73) має бути 

усіченим. А тому, якщо комплексні компоненти  входять в усічені ряди, то 

компоненти   також повинні входити у ці ряди. Таким чином, достатньо 

розглянути усічення при . Ставимо вимогу, аби при усіченні (1.8.73) всі, що 

містяться, дійсні компоненти 

 
можна було би зрушувати у зональному напрямку. Звідси витікає, що комплексні 

компоненти повинні мати як дійсну, так і уявну частину. Комплексні компоненти при 

 в нескінченних рядах можуть бути представлені як точки на  – діаграмі, 

згідно з рис. 1.13. Нескінченне число компонент представляється точками у півплощині 

 з цілими значеннями  та , що розташовані на і над прямою . 

 

 
 

Рис. 1.13. Межі можливих усічень 
 
Звичайно застосовують два різних типи усічення: трикутне усічення, коли всі 

компоненти при  дорівнюють нулю, та паралелограмне усічення, коли всі 

компоненти при  чи  дорівнюють нулю. Тут ,  та  – додатні 

цілі сталі. Якщо використовується трикутне усічення, то усічений ряд має вигляд 

 
Трикутне усічення має властивість рівномірності розділення по всій сфері. Це витікає 

з наступного. Якщо ввести  нову сферичну систему координат, що утворюється із 
звичайної системи координат довільним поворотом довкола деякої осі, що проходить 

через центр сфери, то сферична функція ступеня  у звичайній системі координат може 

бути представлена у новій системі як лінійна комбінація сферичних функцій, кожна з яких 

має ступінь . 
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Звідси випливає, що усічення розкладання ступеня  залишається усіченням 

ступеня  у будь-якій іншій сферичній системі координат. Тому розділення у деякій 

області на поверхні сфери не може залежати ані від напрямку, ані від розташування 
області. Якщо застосувати трикутне усічення для всіх змінних, то для нелінійних членів 

отримуємо усічені ряди при . Отже, кількість гаусових широт  та 

просторово-однорідних довгот  мають задовольняти нерівностям 

 
Усічений ряд у разі застосування паралелограмного усічення має вигляд 

 
Паралелограмне усічення інваріантне відносно довільного повороту довкола земної 

вісі, таким чином, це представлення може бути однаковим лише в зональному напрямку. 

Кількість гаусових широт  та просторово-однорідних довгот  при паралелограмному 

усіченні мають задовольняти нерівностям 

 
У разі однакової кількості ступенів вільності паралелограмне усічення порівняно з 

трикутним усіченням дає підвищене розділення для високих широт та гірше для низьких 
широт. 

У методах розкладання у ряди залежність прогностичних змінних від часу 

визначається коефіцієнтами розкладання, тобто значеннями . Отже, ці методи дають 

змогу перетворювати диференціальні рівняння моделі у частинних похідних у систему 
звичайних диференціальних рівнянь, які визначають похідні за часом від коефіцієнтів 
розкладання у кінцевих рядах. Назва спектральний метод означає те, що множина 
коефіцієнтів розкладання деякої змінної розглядається як спектр цієї змінної. 

 Перед апроксимацією полів деякої залежної змінної у визначений момент часу 
кінцевим розкладенням в ряд за лінійно незалежними сферичними функціями виконується 
дискретизація за вертикаллю. Це відбувається в результаті використання рівнянь 
атмосферної моделі на певних рівнях і апроксимацією вертикальних похідних та 
інтегралів скінченими різницями та квадратурними формулами. У підсумку вихідна 
система рівнянь моделі циркуляції атмосфери зводиться до системи  типу рівнянь малої 
води: 

 

 

 
де прогностичні змінні є функціями лише географічного розташування (географічних 

координат  та ) і часу . 

Застосування спектрального метода до системи рівнянь (1.8.77), в якій залежними 

змінними фігурують проекції швидкості , обумовлює проблеми, які пов’язані з 

тим, що  та  у загальному випадку розривні на полюсах (якщо  на полюсах). 

Добре відомо, що розкладання за сферичними функціями надто швидко збігаються лише 
для досить гладких функцій. Вони можуть збігатися навіть тоді, коли загалом гладка 
функція має розриви в окремих точках. Проте збіжність буде повільнішою, особливо на 

периферії точок розриву.  Отже, коли залежні змінні  та  представляються рядами 
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сферичних функцій, то ці ряди у загальному випадку збігаються досить повільно, та 
більше, як і усілякі ряди сферичних функцій, вони безперервні повсюди, зокрема на 

полюсах. Тому у разі використання усічених рядів для   та  неможливо описати навіть 

найпростіше безперервне векторне поле вітру з ненульовим значенням вітру в точці 
полюсу. Звідси витікає, що при використанні спектрального методу зі сферичними 
функціями як координатні, найбільше придатні для представлення горизонтального 

векторного поля вітру є скалярні поля функції току  та потенціалу швидкості . З цією 

метою є слушним використання диференційованих форм рівнянь руху (наприклад, 

рівняння вихору  та дивергенції ) замість (1.8.77). Нижче буде показано, що це 

відповідає використанню (1.8.77) із застосуванням спеціальних спектральних рядів  та . 

Проте, спочатку припустимо, що як залежні змінні обрані  та . Здійснимо перехресне 

диференціювання перших двох рівнянь (1.8.77). У підсумку отримаємо систему рівнянь, 
яка в операторній формі має вигляд 

 

 

 

де  – абсолютний вихор;  – дивергенція; 

– геопотенціал на вільній поверхні, причому  – незалежне від часу 

глобальне середнє, а  – відхилення від цього середнього. 

Вводячи позначення ,  V ,    та оператор , який 

визначається рівністю 

 

та враховуючи, що вихор  та дивергенція  за допомогою 

оператора  представляються співвідношеннями 

 

 
рівняння (1.8.78) перепишемо у вигляді 

 

 

 
Застосовуючи трикутне усічення (1.8.76а), введемо розкладання 
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Тоді еквівалентні представлення  та , що визначаються згідно з рівностями 

 

 
отримуємо у вигляді 

 

 

де коефіцієнти  та  визначаються за коефіцієнтами  та  із 

співвідношень 

 

 

Функції  є повною системою ортогональних функцій на сфері і 

задовольняють рівнянню 

 

Беручи до уваги останній вираз і враховуючи, що  та , приходимо 

до співвідношень 

 

Коефіцієнти  для відносного вихору ідентичні з коефіцієнтами  для 

абсолютного вихору, за винятком випадку, коли . Це витікає із 

співвідношення , яке 

приводить до рівностей 
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Підставимо у (1.8.79) усічені розкладання ,  та  (1.8.80) для основних змінних і 

такі ж розкладання ,  (1.8.82) для допоміжних змінних. Застосувавши оператор 

кратного інтеграла 

 
до обох частин кожного рівняння з використанням ортнормування сферичних 

функцій, отримуємо усічені спектральні рівняння в остаточному вигляді 

 

 

 
де нелінійні члени визначаються згідно з формулами 

 

 

 
Ці члени можна легко обчислити за допомогою методу перетворень з використанням 

виразів (1.8.80), (1.8.83) і перетворень 

 

 

де  – деякі поля, які обертаються в нуль на полюсах; ,  – коефіцієнти 

Фур’є: 

 

 

Функції , що визначаються рівністю 

 

можна обчислити за допомогою функцій Лежандра , використовуючи 

формули 
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де 

 
Для чисельного розв’язання системи (1.8.84) застосуємо напівнеявну схему за 

часом. Введемо представлення дискретного часу з постійним кроком   та використаємо 

стандартне позначення 

 
Здійснивши у (1.8.84) усереднення за часом членів, що пов’язані з гравітаційними 

хвилями, та дискретизацію за часом для похідних за часом, отримуємо 

 

 

 
Оскільки рівняння вихору не містить членів, які пов’язані з гравітаційними хвилями, 

то значення  визначаються явно з першого рівняння (1.8.87). Використовуючи 

співвідношення   та виключаючи  з двох останніх рівнянь 

(1.8.87), отримуємо вираз 

 

який дає змогу всі спектральні компоненти  обчислити явно через величини, 

які відомі у поточний момент часу. Значення  визначаються за допомогою другої 

формули (1.8.86), а  – з другого рівняння (1.8.87). 

Лінійний аналіз напівнеявної схеми (1.8.87) показує, що для реальних атмосферних 

умов максимальний крок за часом надається формулою , де  – 

максимальна частота хвиль Россбі. Для отримання виразу для фазової швидкості хвиль 
Россбі, що відповідають більш загальним моделям, потрібно врахувати ефект дивергенції. 
Врахування дивергенції перешкоджає швидкому зсуву ультрадовгих хвиль проти 
основного потоку.  В результаті у моделі з не зовсім зрізаним спектральним 
представленням найвищі частоти відповідають руху хвиль Россбі з максимальним 
зональним хвильовим числом. Численні експерименти інтегрування спектральної 

десятирівневої моделі у -системі координат по півсфері із застосуванням трикутного 

усічення довели, що оцінка максимального кроку за часом  (хв.) наближено визначається 

зі співвідношення , де  – максимальне значення  у спектральному 

представленні. 

 Для спектральних моделей зі спрощеними рівняннями (1.8.77) коефіцієнти  та 

, що входять до (1.8.82), визначаються за коефіцієнтами  та  із 

співвідношень 
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З (1.8.82) видно, що  та  можна представити усіченими рядами сферичних 

функцій  та , поділеними на . Зауважимо, що ступінь рядів  та  на одиницю 

вищий від ступеню рядів  та  . За заданими  та  легко обчислити ряди  та  по 

співвідношеннях (1.8.88). Тоді поле швидкості, що визначається згідно з (1.8.82), буде 
автоматично гладким безперервним полем по всій сфері, включаючи полюси. 

Напевно, що між коефіцієнтами   та  повинно задовольнятися деяке 

співвідношення, оскільки кількість таких коефіцієнтів перебільшує кількість коефіцієнтів 

 та , із яких вони визначаються. Припустимо, що  та  можна представити 

нескінченними рядами 

 

 

Тоді поля , , що визначаються згідно з (1.8.81), мають 

бути також гладкими функціями, які можна представити відповідними нескінченними 

рядами. Підставимо розкладання (1.8.89) у (1.8.81), помноживши на , та 

застосуємо до обох рівнянь оператор 

 
У підсумку отримаємо 

 

 

Помножуючи потім друге рівняння на  і додаючи добуток до першого рівняння, 

отримуємо 

 
Це рівняння після підстановки розкладань для коефіцієнтів Фур’є набуває вигляду 

 

 
Підставляючи у (1.8.90) функцію Лежандра 

 

де  – поліном від  степеня , та похідну від неї за  
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після множення на , отримуємо: 

 

 

Це рівняння, якщо взяти верхній знак, у границі при  набуває вигляду 

 

а якщо взяти нижній знак, у границі при   набуває вигляду 

 
де 

 

та  при деякому фіксованому  – довільна постійна. Отже, розкладання 

коефіцієнтів  та  повинні задовольняти умовам (1.8.91) та (1.8.92) на полюсі, аби 

бути еквівалентними розкладанням (1.8.89). 
Дійсно, візьмемо арифметичне середнє та піврізницю виразів (1.8.91) і (1.8.92), в 

результаті отримуємо 

 

 
де 

 для непарного ; 

 для парного . 

Перша умова (1.8.94) пов’язує коефіцієнти, які описують симетричну частину поля 

швидкості (тобто  симетричне і  – антисиметричне відносно екватора). Друга умова 

(1.8.94) пов’язує коефіцієнти, які описують антисиметрію поля швидкості. Звідси витікає, 
що ці співвідношення мають виконуватися також і в окремому випадку, коли   та   

представлені усіченими рядами, таким же чином, як у виразах (1.8.76а) та (1.8.76.в). У 
такому разі              з (1.8.94) витікають співвідношення між коефіцієнтами у виразі (1.8.82) 
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Оскільки  та  є дійсними полями, то достатньо розглянути отримані 

співвідношення при . При  коефіцієнти  та  є дійсними. А оскільки 

дійсна і уявна частини у лівій частині рівності (1.8.95) мають обертатися у нуль, то 
справедливі співвідношення 

 

 

Обираємо довільні постійні  у (1.8.93) таким чином, аби виконувалася рівність 

 при . Отримуємо 

 
Вище були здобуті всі передумови для того, аби врешті сформулювати спектральну 

форму моделі циркуляції атмосфери для рівнянь з найпростішими залежними змінними. 
Проілюструємо цю процедуру на прикладі моделі малої води (1.8.77). Обмежимося 
системою однорідних рівнянь (1.8.77), оскільки представлення членів, що описують 
турбулентну в’язкість та дифузію, в усіченій спектральній формі не викликають проблем, а 
головні труднощі пов’язані з нелінійними членами.  

Вводячи оператори 

 

позначення , ,  і користуючись представленням 

(1.8.82) для  та ,  запишемо ці рівняння у вигляді 

 

 

 
де 

 

 

 

Підставляючи ряди для , що задані згідно з 
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відповідно для  в кожне з рівнянь (1.8.96), і застосовуючи оператор , 

визначений рівністю (1.8.83), отримуємо систему спектральних рівнянь 

 

 

 

 
де були застосовані співвідношення 

 

 

 
  та умови ортогональності 

 
Нелінійні члени можна обчислити за допомогою методу перетворень. Наприклад, 

для   отримуємо 

 
де 

 

 
Диференціюючи (1.8.88) за часом, отримуємо співвідношення 
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Для кожного  слід зробити усічення похідних за часом у лівій частині таким чином, 

аби всі внески від похідних  та  при  не враховувались. Тоді 

всі похідні за часом від  та  при  не будуть враховані. Похідні за 

часом  та , які включають внески похідних за часом  та 

, можна обчислити явно лише при . Чотири похідних за часом від 

 та  при  і , які включають внески похідних за часом від  

та  при  та , слід відкинути. Таким чином, значення цих 

похідних за часом, що обчислені на підставі рівнянь з найпростішими змінними, потрібно 
скоригувати. Певно, що таке коригування тенденцій має задовольняти полярним умовам, 

які аналогічні (1.8.95а). У підсумку при  отримуємо чотири співвідношення, 

відповідних до (1.8.95в). З них чотири скоригованих тенденції визначаються за похідними 

за часом  та  при . Проте при  отримаємо лише два 

співвідношення і тому слід скоригувати дві похідні за часом іншим способом. З (1.8.98) 

видно, що скориговані тенденції   і  можуть бути задані рівностями 

 

 

в яких не скориговані значення  та  можна визначити з рівнянь 

з найпростішими змінними. Отже, слід знайти метод визначення похідних за часом 

 та . Тоді скориговані коефіцієнти в (1.8.98) можуть бути 

обчислені із співвідношень, що відповідні (1.8.95а). Метод для обчислення  

та  ґрунтується на співвідношеннях: 

 

 

де ,  – деякі поля, які обертаються в нуль на полюсах; ,  – коефіцієнти 

Фур’є: 
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а оператор  визначається згідно з рівністю 

 
При виведенні (1.8.100) було застосовано інтегрування по частинах та враховано, 

що коефіцієнти ,  рівні на полюсах. Вихор  та дивергенція  за 

допомогою оператора  представлені співвідношеннями 

 

 
Диференціюючи ці вирази за часом та використовуючи (1.8.100), отримуємо 

співвідношення: 

 

 

Оскільки підінтегральні вирази являють собою поліноми за , то інтеграли можна 

обчислити, застосовуючи гаусову квадратуру. Вона дає точне значення, якщо використана 

достатня кількість широт. Значення коефіцієнтів Фур’є  та , що 

вживаються під час обчислень, легко отримати, якщо застосувати ті ж гаусові широти, що 
бралися при оцінці нелінійних членів рівнянь з найпростішими змінними (1.8.97). 

З чисельних експериментів витікає, що кількість довгот  і кількість широт , що 

використовуються в сітковому перетворенні, мають задовольняти нерівностям: 

 
якщо застосовується трикутне усічення, та нерівностям 

 
якщо застосовується паралелограмне усічення. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає основний сенс спектрального методу? 
2. Для яких масштабів в гідродинамічних моделях атмосфери здебільшого 

застосовуються спектральні методи? 
3. Для яких координат застосовуються спектральні методи? 
4. Чим відрізняються між собою ряд Фур’є для певного кола широти ряд за 

сферичними функціями? 
5. З якої причини нескінченний ряд за сферичними функціями замінюється 

усіченим? 
6. Які типи усічення звичайно застосовують в чисельних прогнозах погоди? 
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7. Яку властивість розділення по всій сфері має трикутне усічення? 
8. Чим обумовлена незалежність розділення від напрямку та розташування 

області у разі трикутного усічення? 

9. Яким нерівностям мають задовольняти кількість гаусових широт  та 

просторово-однорідних довгот  у разі трикутного усічення? 

10. Яким нерівностям мають задовольняти кількість гаусових широт  та 

просторово-однорідних довгот  у разі паралелограмного усічення? 

11. Чим обумовлена залежність розділення від широти у разі паралелограмного 
усічення? 

12. Чому спектральний метод не застосовується в гідродинамічних моделях 
атмосфери для вертикальної координати? 
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РОЗДІЛ II.  ТЕОРІЯ  ЙМОВІРНОСТЕЙ 

 
У своїй практичній діяльності метеорологи часто зустрічаються з природними 

явищами, настання яких залежить від випадку і їх прогнозування представляє певні 
труднощі. Наприклад, те, що з конкретної хмари в строго визначеному місці випадуть 
опади – справа випадку. Чим же тоді синоптики керуються у своїй оперативній роботі і чи 
можна передбачити настання випадкових явищ? Виявляється, що якщо про майбутнє 
певної хмари сказати нічого не можна, то про випадання опадів з великого числа подібних 
хмар можна говорити майже напевно. 

Висота паводків на окремо взятій річці неоднакова. Тому природоохоронні заходи 
повинні визначатися можливою висотою цих паводків. Але ніхто ніколи не будував захисні 
дамби залежно від паводку конкретного року. На чому ж тоді ґрунтується висота 
проектованої греблі? Виявляється, що для кожного року висота паводку – справа випадку, 
а за багато років частки паводків допустимих висот практично постійні. Пізнавши цю 
закономірність, проектування природоохоронних заходів можна поставити на міцну 
наукову основу. 

Випадкові явища можна майже завжди охарактеризувати повторюваністю, тобто 
відношенням числа наступів його до числа спостережень, в кожному з яких при однакових 
умовах всіх спостережень воно могло наступити або не наступити. Прикладами 
повторюваності можуть служити: фазовий стан хмари при негативних температурах; 
траєкторії переміщення вихрових утворень на території України і т. п. 

Випадковість природного явища не означає його безпричинність. Атмосферні 
процеси органічно пов'язані, залежать і обумовлюють одна одну. Жодне явище в природі 
не може бути осмислене, якщо його розглядати в ізольованому вигляді і, навпаки, будь-
яке явище може бути обґрунтовано, якщо воно аналізується в нерозривному зв'язку з 
навколишнім середовищем. 

Місце випадання граду з хмари є випадковим, але це не означає, що воно не має 
причинного обґрунтування. Навпаки, вертикальне формування хмари і його напрямок 
переміщення є результатом впливу на повітряні маси дуже великого числа факторів. 
Справа лише в тому, що кожен фактор кількісно по-різному проявляється в різні моменти 
часу, і точно оцінити дію кожного з них у певний момент часу і сумарна дія їх на 
формування хмари не представляється можливим. У результаті факт утворення і місце 
випадіння граду стають випадковими. 

Всі наведені приклади розглянуті тут під одним і тим же кутом зору: підкреслені 
випадкові варіації, неоднакові результати ряду спостережень, основні умови яких 
залишаються незмінними. Ці варіації завжди пов'язані з наявністю якихось другорядних 
чинників, що впливають на результат явища, але не заданих в числі його основних умов. 
Основні умови спостережень, що визначають в загальних і грубих рисах їх протікання, 
зберігаються незмінними. Другорядні умови – міняються від спостереження до 
спостереження і вносять випадкові відмінності в їх результати. 

Цілком очевидно, що в природі немає жодного фізичного явища, в якому не були б 
присутні в тій чи іншій мірі елементи випадковості. За будь яких точних і детальних 
фіксованих умовах спостережень, неможливо досягти того, щоб при повторенні 
спостереження результати повністю і в точності збігалися. Випадкові відхилення неминуче 
супроводжують будь які закономірного явища. Проте, у ряді практичних завдань цими 
випадковими елементами можна знехтувати, розглядаючи замість реального явища його 
спрощену схему, «модель», і припускаючи, що в даних умовах спостереження явище 
протікає цілком певним чином. При цьому з незліченної множині факторів, що впливають 
на дане явище, виділяються найголовніші, вирішальні. Впливом інших, другорядних 
чинників просто нехтують. Така схема вивчення явищ постійно застосовується також у 
фізиці, механіці, техніці. При використанні цієї схеми для вирішення будь-якої задачі, 
насамперед, виділяється основне коло врахованих умов і з'ясовується, на які параметри 
задачі вони впливають; потім застосовується той чи інший математичний апарат 
(наприклад, формулюються і інтегруються диференціальні рівняння, що описують явище); 
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таким чином виявляється основна закономірність, властива даному явищу і що дає 
можливість передбачити результат спостереження залежно від заданих умов. 

У міру розвитку науки число враховуючих чинників стає все більше, явище 
досліджується докладніше; науковий прогноз стає точніше. Однак для вирішення ряду 
питань описана схема – класична схема так званих «точних наук» – виявляється погано 
пристосованою. Існують такі завдання, де нас цікавить результат спостереження, що 
залежить від настільки великого числа факторів, що практично неможливо зареєструвати і 
врахувати всі ці фактори. Це задачі, в яких численні другорядні, тісно переплетені між 
собою, випадкові фактори відіграють помітну роль, а разом з тим число їх таке велике і 
вплив настільки складний, що застосування класичних методів дослідження себе не 
виправдовує. 

Дуже важливо дослідити природу і структуру випадкових збурень, які впливають на 
систему, вивчити реакцію системи на такі збурення, з'ясувати вплив фізичних параметрів 
системи на вид цієї реакції. Всі подібні завдання, число яких в гідрометеорології 
надзвичайно велике, потребують вивчення не тільки основних, головних закономірностей, 
що визначають явище в загальних рисах, але й аналізу випадкових збурень і спотворень, 
пов'язаних з наявністю другорядних факторів і додають результату спостереження при 
заданих умовах елемент невизначеності. 

Які ж існують шляхи і методи для дослідження випадкових явищ? З чисто 
теоретичної точки зору ті фактори, які умовно називають «випадковими», в принципі нічим 
не відрізняються від інших, які виділяються в якості «основних». Теоретично можна 
необмежено підвищувати точність розв’язання кожної задачі, враховуючи всі нові й нові 
групи факторів, від самих суттєвих до самих незначних. Однак практично така спроба 
однаково докладно і ретельно проаналізувати вплив рішуче усіх факторів, від яких 
залежить явище, привела б тільки до того, що розв’язання задачі, в силу непомірної 
громіздкості та складності, виявилося б практично нездійсненним і до того ж не мало б 
ніякої пізнавальної цінності. Очевидно, має існувати принципова різниця в методах обліку 
основних, вирішальних факторів, що визначають в головних рисах перебіг явища, і 
вторинних, другорядних чинників, що впливають на перебіг явища як «похибок» або 
«збурень». Елемент невизначеності, складності, багатопричинності, властивий 
випадковим явищам, вимагає створення спеціальних методів для вивчення цих явищ. Такі 
методи і розробляються в теорії ймовірностей. Її предметом є специфічні закономірності, 
які спостерігаються у випадкових явищах. 

 Практика показує, що, спостерігаючи в сукупності маси однорідних випадкових 
явищ, ми зазвичай виявляємо в них цілком певні закономірності, свого роду стійкості, 
властиві саме масовим випадковим явищам. Така властивість «стійкості частот» 
виявляється і при багаторазовому повторенні будь-якого спостереження, результат якого 
видається заздалегідь не визначеним, випадковим. Зазначимо, що саме масовість 
випадкових явищ забезпечує виконання цієї закономірності. 

Подібного роду закономірності (їх називають «статистичними») виникають, коли 
спостерігаються в сукупності масиви однорідних випадкових явищ. Вони виявляються 
практично незалежними від індивідуальних особливостей окремих випадкових явищ, що 
входять в масив. Ці особливості як би взаємно погашаються, нівелюються. 
Висловлюючись образно, можна сказати, що «з безлічі непорядків виникає порядок». 
Середній масовий результат безлічі випадкових явищ виявляється практично вже не 
випадковим, а передбачуваним. Це і є базою для практичного застосування ймовірнісно-
статистичних методів дослідження. 

Методи теорії ймовірностей не скасовують і не усувають випадковості, 
непередбачуваності результату окремого явища, дають можливість передбачити, з 
якимось наближенням, середній сумарний результат маси однорідних випадкових явищ. 

Мета ймовірнісно-статистичних методів – в тому, щоб, минаючи занадто складне (і 
найчастіше практично неможливе) дослідження окремого випадкового явища, звернутися 
безпосередньо до законів, керуючих масами таких явищ. Вивчення цих законів дозволяє 
не тільки здійснювати прогноз в області випадкових явищ, а й цілеспрямовано впливати 
на хід цих явищ, контролювати їх, обмежувати сферу дії випадковості, звужувати її вплив. 
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В даний час немає практично жодної галузі науки, в якій в тій чи іншій мірі не 
застосовувалися б імовірнісні методи. Сьогодні ці методи поширюються все ширше і 
ширше. Цілі розділи сучасної фізики (у тому числі гідрометеорології) базуються на 
математичному апараті теорії ймовірностей. Знайомство з методами теорії ймовірностей 
та математичної статистики необхідно сьогодні кожному грамотному фахівцеві. 

Дана глава присвячена розгляду основних понять теорії ймовірностей і 
математичних властивостей імовірнісних моделей. 

Для перевірки адекватності імовірнісних моделей і їх підгонки до реально 
спостережуваним даними служать методи математичної статистики, які 
розглядаються в наступному розділі. 

 

2.1. Випадкові події 
Вихідним поняттям теорії ймовірностей є поняття випадкового випробування 

(досліду, експерименту, спостереження), тобто дії, що призводить до деякого 
результату, який, як правило, не можна однозначно передбачити, знаючи комплекс умов 
проведення спостереження. Передбачається, що випадкове спостереження в принципі 
можна повторювати необмежену кількість разів, зберігаючи комплекс умов, але 
отримуючи, взагалі кажучи, різні результати. 

Нашою метою є познайомити читача з імовірнісними (ймовірнісно-статистичними, 
статистичними, стохастичними) моделями і математичними методами, що 
використовуються в гідрометеорології, або, іншими словами, побудові та аналізу 
математичних моделей гідрометеорологічних об'єктів, які часто називають 
гідрометеорологічними системами, щоб підкреслити їх складність. 

Кожна імовірнісна модель включає в себе наступні об’єкти. 
Означення 2.1.1. Дослідом називається відтворювана сукупність умов, в яких 

фіксується той чи інший результат. 
Означення 2.1.2. Випадковим явищем називається явище, яке при 

неодноразовості відтворення одного і того ж досліду протікає кожен раз по-іншому, 
непередбачуваним чином. 

Перший крок при побудові ймовірнісної моделі реального явища або процесу – 
виділення можливих результатів досліду. Їх називають випадковими (елементарними) 
подіями. 

Означення 2.1.3. Випадковим подією називається всякий факт, який у досліді з 
випадковим результатом може відбутися або не відбутися. 

Випадкові події прийнято позначати першими великими літерами латинського 

алфавіту:  

Той чи інший результат досліду може бути отриманий з різним ступенем можливості. 
Тобто в деяких випадках можна сказати, що одна подія відбудеться практично напевно, 
інше практично ніколи. У відношенні один до одного події також мають особливості, тобто 

в одному випадку подія  може відбутися спільно з подією , в іншому – ні. 

 

2.1.1. Основні поняття 
Розглянемо деякий дослід. Кожен результат досліду позначимо елементарним 

подією , , де  – число випадків даного досліду. Безліч всіх можливих 

результатів досліду утворюють  – універсальна множина 

дослідів або простір елементарних подій. Тоді будь-яка випадкова подія , можлива в 

даному досліді, є деяка підмножина універсальної множини : 

, , де  – число випадків, сприятливих події 

. 

Кожна імовірнісна модель описує деякий ідеалізоване випробування (або дослід), 
яке володіє такою властивістю, що для його можливих подій мають сенс такі Означення. 
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Означення 2.1.4. Подія  називається достовірною, якщо , тобто 

відбувається в кожному досліді. 

Означення 2.1.5. Подія називається неможливою, якщо  тобто ніколи 

не відбувається в даному досліді. 

Приклад 2.1. Подія, що полягає в тому, що з хмари типу  випадуть опади, є  

(достовірною), а при відсутності хмар випадання опадів є  (неможливою). 

Приклад 2.2. В результаті випробування випадковим чином вийняли дві кулі з ящика, 

в якому знаходяться 1 біла куля і 3 чорних кулі. Тоді подія  (вийняли хоча б одну чорну 

кулю) є достовірною, тому що двох білих куль в ящику немає, подія  (вийняли червону 

кулю) – неможлива, а подія  (вийняли дві різних за кольором кулі) – випадковим. 

Означення 2.1.6. Події називаються рівноможливими, якщо немає підстав 
вважати, що одне з них з'явиться в результаті досліду з більшою ймовірністю. 

Приклад 2.4. В результаті випробування випадковим чином вийняли з коробки дві 
кулі: червоного і зеленого кольору. Події є рівноможливими, якщо в коробці знаходиться 
однакова кількість червоних і зелених куль. Якщо ж у коробці червоних куль більше, ніж 
зелених, то поява зеленої кулі – подія менш імовірна, ніж поява червоного. 

Означення 2.1.7. Події  і  називаються рівними, якщо здійснення події  тягне 

за собою здійснення події  і навпаки. 

Означення 2.1.8. Протилежною до події  називають подію , що складається в 

невиконанні , тобто вона відбувається завжди, коли не відбувається . 

Приклад 2.4. Події «відсутність хмарності сприяє 
ранковому вихолодженню» і «наявність хмарності виключає 
ранкове вихолодження» – протилежні. 

Означення 2.1.9. Подія  називається сумою подій 

 і , , якщо вона відбувається 

тоді, коли відбувається або A, або B, або обидві 
одночасно (хоча б одна подія). 

Означення 2.1.10. Подія  називається добутком 

подій  і , , якщо  

відбувається тоді, коли відбуваються і , і  одночасно. 

Означення 2.1.11. Події  і  несумісні, якщо вони 

не можуть відбутися одночасно, тобто  

Приклад 2.5. Класичним прикладом несумісних подій є 
результат підкидання монети – випадання лицьової 
сторони монети виключає випадання зворотного боку (в 
одному і тому ж досліді). 

Приклад 2.6. Нехай небо над деякою територією затягнуте хмарами типу . Тоді 

подія , яка полягає у тому, що з них випадуть опади, і подія , яка полягає у тому, що 

опадів не буде, є несумісними. Для хмари типу , події  і , які полягають в тому, що з 

хмари випадуть опади у вигляді дощу і граду, є сумісними, так як наступ події  

(випадання опадів у вигляді дощу) не виключає можливість настання події  (випадання 

опадів у вигляді граду). 

Означення 2.1.12. Відніманням подій  і  називається подія , яка 

означає, що відбувається подія  але не відбувається подія . 
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При перетворенні виразів можна користуватися наступними тотожностями: 

Означення 2.1.13. Події  утворюють повну групу, якщо вони попарно 

несумісні і в сумі утворюють достовірну подію 

 
Приклад 2.7. При прогнозі загальної кількості опадів за 12 г повну групу утворюють 

події, що складаються в випаданні слабких ( ), помірних ( ) і сильних ( ) опадів. 

Приклад 2.8. Якщо з коробки, що містить червоні та зелені кулі, навмання виймають 
одну кулю, то поява червоної і поява зеленої куль утворюють повну групу подій. 

Приклад 2.9. Проведемо випробування, підкинувши гральну кістку. В результаті 
цього випробування може статися одне з чотирьох елементарних подій: 

 – випало парне число очок; 

випало парне число очок; 

 випало три очки; 

 випало п'ять очок. 

При результаті «випало три очки» події і  є сумісними, так як вони можуть 

відбутися одночасно. Події  і  – несумісні. Події ,  і  – попарно несумісні. 

Події ,  і  не є попарно несумісними, оскільки, наприклад,  і  можуть відбутися 

одночасно. Події , ,  і  утворюють повну групу, так як  

. Події  утворюють повну групу несумісних подій, оскільки 

, проте . Події  ,  і   не утворюють повну групу, так як 

  і в зв'язку з тим, що може випасти одне очко. 

Сукупність усіх можливих результатів досліду, тобто всіх елементарних подій, 
називається простором елементарних подій. З математичної точки зору простір 
(сукупність) всіх елементарних подій, можливих в досліді – це деяка множина, а 
елементарні події – її елементи. Проте в теорії ймовірностей для позначення 
використовуваних понять за традицією використовуються свої терміни, що відрізняються 
від термінів теорії множин. Очевидно, корисною може бути наведена нижче таблиця, в 
якій демонструється зв'язок термінологій в теорії множин з термінологією в теорії 
ймовірностей. 

Прийнятий в даний час аксіоматичний підхід до теорії ймовірностей, розроблений 
О.М. Колмогоровим, дав можливість розвивати цю дисципліну на базі теорії множин і 
теорії міри. Цей підхід дозволив розглядати теорію ймовірностей і математичну статистику 
як частину математики, проводити розмірковування на математичному рівні строгості. За 
основу методів статистичного аналізу даних стало можливим брати ймовірнісно-
статистичні моделі, сформульовані в математичних термінах. В результаті вдалося чітко 
відокремити строгі твердження від обговорення філософських питань випадковості. 

 
2.1.2. Елементи комбінаторики 

Комбінаторика – розділ математики, присвячений вирішенню завдань вибору і 

розташування  елементів з деякої множини  елементів відповідно до заданих правил. 

Нехай є множина , що складається з  різних елементів. 

Означення 2.1.14. Множина , що складається з  елементів, узятих з 

множини , називається вибіркою. 



126 

 

Означення 2.1.15. Вибірка, для якої важливий порядок наступності елементів, 
називається впорядкованою. 

 

Позначення Термінологія в теорії 
множин 

Термінологія 
в теорії ймовірностей 

 Простір (основна 
множина)  

Простір елементарних 
наслідків, достовірна 

подія  

 Пуста множина Неможлива подія 

  Елемент  простору  Елементарна подія 

(або наслідок досліду)  

 Множина  Подія  

 Додаткова множина Протилежна подія 

   

    

Об’єднання 

множин  і  

Об’єднання або 

сума подій  і  

 

 

Перетин 

множин  і  

Перетин або добуток 

подій  і  

 

 

 і  

не перетинаються 

 і  

несумісні 

  міститься в   тягне  

  і  співпадають  и  рівні 

 
Означення 2.1.16. Вибіркою з повтореннями називається вибірка, в якій кожен 

елемент множини  може вилучатись кілька разів. 

Означення 2.1.17. Перестановками називаються сполуки, що складаються з  

елементів і відрізняються тільки порядком їх розташування. 

Число всіх перестановок з  різних елементів обчислюється за формулою 

 

Пусту множину можна впорядкувати лише одним способом: . 

Число різних розбиттів множини з  елементів на  непересічних підмножин, в 

першому з яких елементів, у другому  елементів і т.д., дорівнює 

 

при цьому . 

 Означення 2.1.18. Сполученнями з  різних елементів по називаються такі їх 

поєднання, які різняться одне від одного тільки самими елементами. 

Число всіх сполучень з повтореннями  і без повторень  

обчислюються за формулами: 

 

 

Означення 2.1.19. Розміщеннями з  різних елементів по  називаються їх 

поєднання, які відрізняються одне від одного самими елементами або їх порядком. 
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Число всіх розміщень з повтореннями  і без повторень  

обчислюються за формулами: 

 

 

 
Приклад 2.10. Нехай є множина, що складається з трьох елементів {1,2,3}. 

Визначити, скільки з цих цифр можна скласти тризначних і двозначних поєднань з 
неповторюваними цифрами. 

Різні сполуки з трьох цифр відносяться до перестановок і мають вигляд: 123, 132, 
213, 231, 312, 321. Отже, маємо шість тризначних чисел. Визначаючи число всіх 
перестановок з трьох цифр по формулі (2.1.1), приходимо до того ж результату 

. 

В комбінаціях з трьох цифр по дві утворюються поєднання, що відрізняються одне від 
одного не тільки самими елементами, але і їх порядком: 12, 13, 21, 23, 31, 32 (всього шість 
чисел). Отже, розглянуті поєднання відносяться до розміщень, і їх кількість визначається 

за формулою (2.1.4б). Звідки маємо . 

Приклад 2.11. Визначити, скільки існує випадків виходу на територію України трьох 
типів циклонів з десяти можливих. У цьому варіанті порядок у виборі трьох елементів з 
десяти не важливий, так як комбінація, що складається, наприклад, з «пірнаючого», 
«західного» і «південного» циклонів не відрізняється від комбінації, що складається з 
«південного», «західного» і « пірнаючого »циклонів. Тому кількість випадків визначається 
за формулою (2.1.3б), тобто дорівнює числу сполучень із десяти по три: 

. 

Нижче будемо припускати, що події  попарно несумісні, єдино 

можливі і рівноможливі, тобто не існує жодних об'єктивних причин, внаслідок яких одна з 
елементарних подій могло б наступати частіше, ніж будь-яке інше. 

 

2.1.3. Означення ймовірності 
В гідрометеорології, зважаючи на складність досліджуваних нею явищ і процесів, 

особливо часто доводиться користуватися імовірнісними моделями. Наприклад, у такій 
задачі, як Означення розмірів кристалів і крапель деякого виду змішаних хмар, ми 
зустрічаємося з тією трудністю, що окремі частки, як кристали, так і краплі, мають різні 
розміри, причому деякі краплі крупніше деяких кристалів. Вихід полягає в розгляді даної 
ситуації з імовірнісної точки зору, згідно якої розміри окремих частинок представляють 
собою випадково вибрані значення з двох потенційно нескінченних множин (генеральних 
сукупностей) крапель і кристалів даного виду змішаних хмар. 

Завдання теорії ймовірностей полягає в побудові та аналізі імовірнісних 
математичних моделей реальних явищ, які враховують недетерміновані, випадкові 
аспекти цих явищ. Теорія ймовірностей вивчає усереднені характеристики подій або 
спостережень, які можуть бути описані математично. Основне положення теорії полягає в 
тому, що деякі з цих середніх величин наближаються до детермінованих величин, коли 
число випробувань або спостережень зростає. Наприклад, при киданні монети герб 
випадає приблизно в половині випадків, якщо кидати монету досить велике число разів. 

Для того щоб чітко визначити сферу застосування теорії ймовірностей, необхідно 
бути точним при описі спостережень, що містять елемент випадковості. Будемо називати 
результат спостереження просто подією. Набір усіх можливих подій даного 

спостереження являє собою вибірковий простір . Події можуть бути простими (що не 

розкладаються), а також складовими (що розкладаються). Наприклад, випадання опадів є 
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складовою подією, так як її можна розкласти на три простих події: поява мряки, зливи та 
граду. 

Множина можливих результатів, які можуть статися при проведенні спостереження із 
заданим комплексом умов, називається простором (множиною) елементарних подій 
(іноді використовують термін – простір елементарних наслідків). 

Нехай має місце подія , яка настає при появі деяких з елементарних подій 

 і не настає при появі інших. Тоді ті з елементарних подій , при яких 

настає також подія , будемо називати подіями, сприятливими події . 

Припустимо, що із загального числа  розглянутих подій   події  

сприяє  з них. Тоді має місце наступне Означення: 

Означення 2.1.20. Відносною частотою  події  називається відношення 

числа дослідів , в результаті яких відбулася подія  до загального числа дослідів , 

тобто 

 

Коли число дослідів  необмежено зростає, відносна частота прагне до 

безрозмірної величини, званої ймовірністю появи події. Тобто, кожному елементарному 

результату  поставлено у відповідність число , яке називається ймовірністю події 

 і дорівнює: 

 
Таким чином, імовірність випадкової події є кількісною мірою об'єктивної можливості 

здійснення випадкової події. Зі змістовної точки зору ймовірність випадкової події 
визначається відносними шансами появи цієї події в порівнянні з іншими подіями. 
Експериментально ці шанси реалізуються при багаторазовому повторенні подій. Частота 
появи події в довгому ряду досліджень є природною оцінкою ймовірності події. 

Пояснимо сформульоване Означення на найпростіших прикладах з області 
«кидання гральної кістки», які стали класичними в теорії ймовірності. 

Приклад 2.12. Позначимо через  при  події, що 

складаються в випаданні відповідно одного, двох, ..., шести очок. Тоді за Означенням 

маємо , оскільки кожній з розглянутих 

елементарних подій сприяє тільки вона сама, так що в цьому випадку і . 

Приклад 2.13. Повторимо дослідження для випадку, коли подія  означає появу 

парного числа очок. Тоді події  сприяють елементарні події  і , відповідні появі 

двох, чотирьох і шести очок. Отже, в цьому досліджені маємо  і, як і раніше, 

, так що . 

Приклад 2.14. Ускладнимо попереднє дослідження, припустивши, що одночасно 
випадають дві гральні кістки, на гранях яких нанесені очки 1, 2, ..., 6. Необхідно визначити 
ймовірність суми очок, що випадуть на двох кістках, яка дорівнює восьми. Очевидно, що 
будь-яке з можливого числа очок на одній кістці може поєднуватися з будь-яким числом 

очок на інший. Тому загальне число різних випадків дорівнює . При 

цьому всі ці випадки попарно несумісні, рівноможливі і утворюють повну групу подій. 
Підрахуємо кількість випадків, коли сума очок на кинутих кістках дорівнює восьми, 

розташовуючи очки відповідно номеру кістки: 2 +6, 3 +5, 4 +4, 5 +3, 6 +2. Тобто події , що 

складається в тому, що сума очок, яка випала на двох кістках, дорівнює восьми, сприяє 

 випадків. Тому . 
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З наведених прикладів легко помітити, що для будь-якої події  число 

благоприятствующих елементарних подій  задовольняють нерівностям . 

Тому ймовірність будь-якої події  приймає значення: 

  

 Нехай  – деяка достовірна подія. Тоді, очевидно, їй повинні сприяти всі 

елементарні події , так що для події  має бути . Тому 

ймовірність достовірної події . Для неможливої події  повинно бути 

, так що ймовірність неможливої події . 

Відмінність відносної частоти від імовірності полягає в тому, що ймовірність 
обчислюється безпосередньо під час дослідів, а відносна частота – після дослідження. Цю 
відмінність пояснимо на наступному прикладі. 

Приклад 2.15. У коробці знаходиться 10 куль. Три з них червоні, два – зелені, інші 
білі. Треба знайти ймовірність того, що вийнята навмання куля буде червоною. 

Імовірність  появи червоної кулі дорівнює . Якщо з коробки 

навмання вилучено 5 куль і 2 з них виявилися червоними, то відносна частота появи 

червоної кулі дорівнює . Як видно, величина знайденої відносної частоти 

 не збігається з імовірністю  

При досить великому числі проведених дослідів відносна частота змінюється мало, 
коливаючись близько одного числа. Це число може бути прийнято за ймовірність події, 
однак, не в звичайному детермінованому сенсі, а в імовірнісному. При цьому в принципі 
не виключається можливість того, що навіть при дуже великому числі випробувань може 
вийти значення частоти, що сильно відрізняється від імовірності, однак імовірність цієї 
події дуже мала. Наприклад, не виключено, що при 100 викиданнях симетричної монети 
вона 100 разів впаде на одну і ту ж сторону, тобто частота 
буде дорівнювати такому числу, яке сильно відрізняється 
від імовірності; однак імовірність такого великого 
відхилення частоти від імовірності дорівнює мізерно малої 
величини. 

Отже, класичне означення ймовірності значно звужує 
смислову суть самого поняття ймовірності. Дуже часто 
досить важко уявити результат досліду у вигляді сукупності елементарних подій, довести, 
що події рівноймовірні. Наприклад, при проведенні досліду з підкиданням монети на 
результат досліду можуть впливати такі фактори як неоднаковість способу підкидання, 
несиметричність монети, вплив її форми на аеродинамічні характеристики польоту, 
динамічні умови навколишнього середовища і т.д. 

Щоб подолати недолік класичного означення ймовірності, вводять геометричну 

ймовірність події , яка особливо широко використовується в гідрометеорології. 

Геометрична ймовірність є розширенням поняття класичної ймовірності на випадок 

незліченої множини елементарних подій. У випадку, коли  – незлічена множина, 

ймовірність визначається не на елементарних подіях, а на їх множинах. 

Нехай у деяку область випадковим чином поміщається точка , причому всі точки 

області  рівноправні щодо потрапляння точки . Тоді за геометричну ймовірність 

попадання точки  в область  приймається відношення 

 

де  і  – геометрична міра (довжина, площа, обсяг і т.д.) областей  і  

відповідно. 
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Геометрична ймовірність має всі властивості класичної ймовірності і задовольняє всі 
аксіоми теорії ймовірностей. 

Проілюструємо використання геометричної ймовірності на наступному прикладі. 
Приклад 2.16. Нехай територія деякої адміністративної області являє собою коло з 

радіусом  км. Усередині цієї області знаходиться обласне місто, територія якого 

також представляє собою коло з радіусом  км. Потрібно знайти ймовірність того, 

що точка в адміністративній області, в яку випадковим чином випали опади, виявиться в 
місті. 

Для розв’язання поставленої задачі позначимо через  подію попадання точки на 

територію міста. Площа круга радіусом  дорівнює . Тоді . 

Зауваження. За класичного означення ймовірності  лише для . За 

геометричного це не так. 

 Справді, нехай  – плоска область,  – точка або лінія, розміщена в . Тоді за 

формулою геометричної ймовірності , хоча подія  є можливою – точка в разі її 

розміщення на  може потрапити на . 

 

2.1.4. Теореми додавання і множення ймовірностей 
Іноді два спостереження проводяться одночасно і необхідно визначити ймовірність 

появи події  в першому експерименті та події  у другому. З рівняння (2.1.5) 

безпосередньо випливає 

 

де ,  – число випадків появи подій A і  відповідно;  – 

загальне число спостережень. Тут  і  належать до подій, а  і  – до значень цих подій. 

Дві ймовірності (2.1.8) не повністю описують можливі результати спостереження, 

тому що іноді являє інтерес також імовірність спільної появи подій  і . 

Якщо припустити, що події з'являються спільно  раз, то ймовірність того, що 

 і  дорівнює 

 

Нехай у формулі (2.1.9) представляє інтерес тільки одна величина, наприклад, . 

Тоді число появ події  визначається, як 

 

де  – число незалежних подій, пов'язаних з Ω, тобто . 

Об'єднуючи формули (2.1.8) і (2.1.10), отримуємо 

 
Подібним же чином знаходимо 
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де  – число незалежних подій у просторі Ω, тобто . Функції  

і  в формулах (2.1.11) і (2.1.12) називаються маргінальними (індивідуальними) 

ймовірностями. 

Іноді може викликати інтерес імовірність появи як події  або події , 

так і обох подій. При  випробуваннях подія  з'являється  раз, подія 

 з'являється  раз, події  і  спільно з'являються  

раз. Число появи будь-якого з подій  і  дорівнює числу появ події  

плюс число появ події  мінус число спільних появ цих подій. Таким чином, 

 
 

 

Член  треба віднімати, так як його врахували двічі, один раз в і 

один раз в . 

Коли поява одної з подій виключає появу іншої, події називаються взаємно 

несумісними і . Отже, ймовірність об'єднання двох несумісних подій  і  

дорівнює: 

 
Наслідком (2.1.14) є формула для обчислення ймовірності об'єднання кінцевого 

числа попарно несумісних подій : 

 

Якщо події  утворюють повну групу попарно несумісних подій, то 

 

Як наслідок, маємо: . 

Справедливість складання ймовірностей для несумісних  і сумісних 

 подій очевидно, так як перетин несумісних подій є неможлива подія, ймовірність 

якого дорівнює нулю. Наведемо формулу для обчислення ймовірності об'єднання 
кінцевого числа спільних подій: 
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Вище випадкова подія визначалося як подія, що при здійсненні сукупності умов може 

відбутися або не відбутися. Якщо при обчисленні ймовірності події ніяких інших обмежень, 

окрім цих умов, не накладається, то таку ймовірність  називають безумовною. 

Типовим синоптичним завданням є Означення оцінки (прогноз) передбачуваного 
атмосферного явища або процесу за відомим значенням вимірюваної метеорологічної 
величини. Для вирішення цього завдання необхідно знати або мати можливість обчислити 
вірогідність того, що атмосферне явище чи процес залежить від вимірюваної 
метеорологічної величини. Таким чином, бажано мати можливість визначити ймовірність 

появи події  за умови, що подія  настала. У серії з  спостережень подія 

 з'являється  раз, а події ,  спільно з'являються  

раз. При визначенні умовної ймовірності, тобто ймовірності того, що  за умови, що 

, необхідно розглядати тільки ті події, в яких , так як ми знаємо, що подія 

 настала. Якщо число спільних появ подій поділити на число появ події  і 

перейти до межі, отримаємо умовну ймовірність появи події  за умови, що подія 

 настала. Це твердження відоме як теорема про спільні ймовірності. Аналітично 

воно записується у вигляді 

 

 
 

де  називається умовною ймовірністю появи події , за умови, що 

подія  настала. Аналогічно маємо 

 

При цьому під суміщенням подій  і  розуміється наступ кожного з них, тобто 

наступ, як події , так і події . Зауважимо, що ймовірність  в (2.1.18) або 

ймовірність  в (2.1.19) не визначена, якщо  або  , 

відповідно. 
Звідси випливає можливість отримання теореми множення ймовірностей в такій 

формі: 
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Приклад 2.17. У виході південних циклонів визнається природним «північний 

напрямок» (подія ) 96% циклонів. До циклонів «північно-східного напрямку» (подія ) 

виявляється належать 75 циклонів з кожної сотні циклонів «північного напрямку». 
Визначити ймовірність того, що довільно спостережуваний циклон буде південним і 
належить до циклонів «північно-східного напрямку». Шукана ймовірність є ймовірність 
поєднання подій  і . За умовою маємо  і . Тому теорема 

множення дає  

Таким чином, теорема множення ймовірностей нерозривно пов'язана з поняттям 
умовної ймовірності. Наслідком цієї теореми є формула для Означення ймовірності 
перетину кінцевого числа подій. Можливість спільної появи кількох подій (тобто їх 
перетину) дорівнює добутку ймовірності однієї з них на умовні ймовірності всіх інших, 
причому ймовірності кожної наступної події обчислюються в припущенні, що всі попередні 
події вже наступили: 

 

 

 

де  – імовірність події  за умови, що події  

вже відбулися. 

Означення 2.1.21. Подія  називається незалежною від події , якщо ймовірність 

події  не залежить від того, відбулася подія  чи ні. Подія  називається залежною 

від події , якщо ймовірність події  змінюється в залежності від того, відбулася подія 

 чи ні. 

Якщо спільна ймовірність  є простим добутком індивідуальних 

імовірностей  і , тобто 

 

для всіх можливих  і , то події  та  відносяться до незалежних подій. З формули 

(2.1.18) легко отримати, що якщо  і  незалежні, то ймовірність події  за умови 

 не залежить від , так що 

 
і аналогічно 

 

Таким чином, залежність і незалежність подій завжди взаємні, тобто якщо подія  не 

залежить від події  то і подія  не залежить від події . 

Приклад 2.18. Прикладом незалежних подій є ймовірність вийняти вдруге білу куля з 
ящика з білими і чорними кулями, якщо вийнята перша куля попередньо повернута. 
Очевидно, подія не залежить від того, білу або чорну кулю було вийнято в перший раз. 
Тому результати першого і другого вилучення незалежні між собою. Навпаки, якщо куля, 
вийнята першою, не повертається в ящик, то результат другого вилучення залежить від 
першого, так як склад куль, що знаходяться в ящику після першого вилучення змінюється 
в залежності від його результату. 

У разі кількох подій, незалежних в сукупності, ймовірність їх спільної появи дорівнює 
добутку цих подій: 
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З теореми добутку ймовірностей можна зробити висновок про ймовірність появи 

хоча б однієї події. 

Якщо в результаті випробування може з'явитися  подій, незалежних в сукупності, 

то ймовірність появи хоча б однієї з них дорівнює 

 

де подія  означає наступ хоча б однієї з подій , , а  – імовірність 

протилежних подій . 

Алгоритм використання теорем додавання і множення ймовірностей простежимо на 
наступному прикладі. 

Приклад 2.19. З колоди, яка містить 52 гральні карти, одночасно виймають чотири 
карти. Знайти ймовірність того, що серед цих чотирьох карт буде хоча б одна трефова або 
одна пікова карта. Для розв’язання поставленої задачі позначимо появу хоча б однієї 

трефової карти – подія , появу хоча б однієї пікової карти – подія . Таким чином, 

необхідно визначити ймовірність події . Відзначимо, що події  і  сумісні, тому 

що поява одної з них не виключає появи іншої. Всього в колоді 13 трефовий і 13 пікових 
карт. При витягуванні першої карти ймовірність того, що не з'явиться ні трефової, ні 
пікової карти дорівнює 26/52, при витягуванні другої карти – 25/51, третьої – 24/50 і, 
нарешті, четвертої – 23/49. 

Тоді ймовірність того, що серед вийнятих карт не буде ні бубнових, ні червоних 
дорівнює 

 
і, отже, ймовірність протилежної події  буде дорівнювати  

У метеорології припущення про незалежність зазвичай не виконується. 

Приклад 2.20. Нехай в Києві ймовірність температури нижче  в жовтні дорівнює 

1/10. Потрібно визначити ймовірність негативних температур в Києві в двох наступних 
місяцях (листопаді та грудні). Припущення про незалежність дає значення . Але 

якщо виходити з того, що негативна температура в розглянутий день вказує на певний 
режим погоди, який, можливо, буде мати місце і в наступний день, то, очевидно, 
ймовірність двох послідовних днів з негативною температурою буде значно більше, ніж 

. 

Представляє інтерес скомбінувати формули (2.1.18) і (2.1.19) так, щоб виключити 
ймовірність спільної появи. В результаті отримаємо формулу Байєса 

 
Узагальнимо формулу Байєса на випадок повної групи попарно несумісних подій 

, які в подальшому будемо називати гіпотезами. Для гіпотез 

зажадаємо виконання наступних співвідношень: 

1. ,  при  ;       

2. . 

Подію  можна представити як 

. 

Так як несумісність окремих гіпотез призводить до несумісних подій , , 

то за теоремою додавання ймовірностей одержимо 
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Подія  може з'являтися спільно з кожної з гіпотез. Використовуючи теорему добутку 

ймовірностей, ймовірність події  можна обчислити за формулою повної ймовірності: 

 

 

Кожен член у формулі повної ймовірності ,  дає ймовірність 

відповідної частини  розбиття події . Використовуючи формулу повної 

ймовірності, можна отримати ще одну важливу формулу, яка знаходить широке 
застосування в теорії помилок. Ця формула називається формулою ймовірностей гіпотез. 

Якщо до досліду ймовірності гіпотез були , ,…, , а в результаті 

досліду з'явилася подія , то з урахуванням цієї події, "нові", тобто умовні ймовірності 

гіпотез, можна обчислити за формулою Байеса: 

 

 

Загальна схема використання формули Байєса така. Нехай подія  може протікати 

в різних умовах, відносно яких може бути зроблено  гіпотез . Апріорні 

(від a priori (лат.) – до досліду) ймовірності цих гіпотез є , ,…, . Відомо 

також, що при справедливості гіпотези  ймовірність здійснення події  

дорівнює . Зроблено дослід, в результаті якого подія  настала. Природно після 

цього уточнити оцінки ймовірностей гіпотез. Апостеріорні (від a posteriori (лат.) – на основі 

досліду) оцінки ймовірностей гіпотез ,  даються формулами 

Байєса. У прикладній статистиці існує напрям «байєсівська статистика», в якій, зокрема, 
на основі апріорного розподілу параметрів після проведення вимірювань, спостережень, 
випробувань, дослідів аналізів обчислюють уточнені оцінки параметрів. Таким чином, 
формула Байєса дає можливість "переоцінити" ймовірності гіпотез з урахуванням 
результатів спостереження. 

Приклад 2.21. Спостереженнями на західному кордоні України з імовірністю 0,2 
реєструється здвоєне вихрове утворення (циклон і антициклон), а з імовірністю 0,8 – 
тільки антициклон. Якщо з'являється циклон з антициклоном, то спостереження 
реєструють наявність якогось вихрового утворення з імовірністю 0,95, а якщо тільки 
антициклон – з імовірністю 0,02. Відомо, що спостереження зареєструвало наявність 
якогось вихрового утворення. Знайти ймовірність того, що в складі здвоєного вихрового 
утворення є циклон. 

З умови задачі випливає, що можна ввести наступну повну групу несумісних гіпотез: 
 – має місце циклон на західному кордоні України,  – циклону на кордоні немає. 

Імовірність цих подій дорівнює    і їх сума дає одиницю. Подія  

настає тоді, коли спостереження реєструють наявність якогось вихрового утворення. 

Умовна ймовірність події  за умови, що подія  відбулася, дорівнює 
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Умовна ймовірність події  за умови, що подія  відбулася, дорівнює 

 

За умовою задачі потрібно визначити ймовірність появи на кордоні циклону, якщо 
спостереження зареєстрували якесь вихрове утворення, тобто умовну ймовірність . 

Ця ймовірність визначається за формулою Байеса: 

 

 
У цьому розділі були розглянуті основні поняття теорії ймовірностей, що базуються 

на понятті відносної частоти появи події. Ми залишили в стороні більш строгий 
аксіоматичний підхід до теорії ймовірностей з тим, щоб підкреслити фізичну природу 
ймовірності та її зв'язок з даними спостережень. 

 

2.1.5. Повторення випробувань 
При досить великій кількості випробувань обчислення ймовірності, використовуючи 

теореми додавання і множення ймовірностей, як це робилося в розглянутих вище 
прикладах, призводить до дуже громіздким обчислень. Отже, виникає необхідність у 

використанні формул, що підвищують ефективність обчислень при великих значеннях . 

Означення 2.1.22. Якщо проводиться певна кількість випробувань, в результаті 

яких може відбутися або не відбутися подія , і ймовірність появи цієї події в кожному з 

випробувань не залежить від результатів інших випробувань, то такі випробування 

називаються незалежними щодо події . 

Нехай проводиться кінцеве число  послідовних незалежних випробувань, в 

кожному з яких при деякому випробуванні подія  може наступити або не наступити. 

Позначимо ймовірність настання події  через  і вірогідність зворотного 

результату – через . 

Розглянемо можливі результати двох послідовних незалежних випробувань. Вони 
можуть бути представлені у вигляді таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 
 

Результати двох послідовних 
незалежних випробувань 

        

Імовірності різних результатів двох 
послідовних незалежних випробувань 

 
    

 

 

З таблиці випливає, що ймовірність дворазового настання події  дорівнює , 

імовірність її одноразового настання (при двох випробуваннях один раз настане подія  і 

один раз настане подія ) дорівнює , а ймовірність того, що подія  не настане 

ніколи, дорівнює . Отже, ці результати єдино можливі і можуть бути підраховані за 

формулою: 

 

Наведені міркування перенесемо на випадок  випробувань, в кожному з яких 

можливо тільки два результати: або успіх, або протилежна подія – невдача. Така 
послідовність випробувань називається схемою Бернуллі, якщо ймовірності успіху в 
кожному досліді однакові. 
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У схемі Бернуллі одному випробуванню відповідає множина елементарних 

результатів, що складається з двох елементарних подій: ,  = 0 (невдача) і 

 (успіх). Якщо задані ймовірності успіху і невдачі в окремому 

випробуванні ; , то можна за формулою множення 

визначити ймовірність будь-якого елементарного результату , що включає  успіхів і 

 невдач в певній послідовності: 

. 

Якщо потрібно підрахувати ймовірність  того, що в  випробуваннях сталося 

рівно  успіхів (не важливо, в якій послідовності), то її можна визначити як суму 

ймовірностей таких елементарних подій за формулою складання ймовірностей. В 
результаті отримаємо формулу Бернуллі: 

 

де  – число сполучень по  елементів з . 

Властивості формули Бернуллі: 
1. Права частина формули (2.2.29) є загальний член розкладання бінома Ньютона 

 

2. Рекурентна формула має вигляд 

 

3. Число , якому відповідає максимальна ймовірність , називається 

найімовірнішим числом появи події  і визначається нерівностями 

 

4. Імовірність  того, що в  дослідах за схемою Бернуллі подія 

 з'явиться від  до  раз , дорівнює 

 

5. Імовірність  того, що в  дослідах подія  з'явиться хоча б 

один раз, дорівнює 

 

6. Імовірність того, що із серії  незалежних дослідів результат  настане  раз, 

результат  настане  рази, ..., результат  настане  раз 

( ), дорівнює 

 

Найімовірніше число успіхів  має такі властивості: 

 якщо  – дробове, то існує одне найімовірніше число , що дорівнює 

; 



138 

 

 якщо  – ціле, то існує два найімовірніші числа ; 

 якщо  – ціле, то . 

Проілюструємо ці досить абстрактні міркування конкретним прикладом. 
Приклад 2.22. Відповідно до кліматичних даних в певний регіон протягом квітня 

виходять 5 циклонів. Імовірність виходу південного циклону дорівнює 1/2. Знайти 
ймовірність того, що у розглянутий регіон в квітні вийде рівно 3 південних циклонів. 
Визначити найбільш імовірну кількість південних циклонів, що вийшли в цей регіон 
протягом квітня. 

У відповідності зі схемою Бернуллі (2.1.29) маємо , ,  Тоді 

 
За формулою (2.1.30) знайдемо найімовірнішу кількість південних циклонів з 5 

можливих циклонів, які можуть вийти в даний регіон протягом квітня: 

 
тобто найімовірніше число дорівнює 2 або 3. 

Обчислення ймовірностей  при великих значеннях  за формулою 

Бернуллі може виявитися досить обтяжливим процесом. Тому обчислення відповідних 
імовірностей проводиться за допомогою наближених формул, наведених нижче. 

Якщо кількість випробувань велике , а ймовірність події мала , так 

що ,  і , то використовується формула Пуассона: 

 

Імовірності  існують для значень  і  у вигляді таблиць розподілу 

Пуассона. 

Якщо кількість випробувань  велике, ймовірності  і  такі, що виконуються умови 

  , то застосовуються наближені формули Муавра-

Лапласа: 
локальна 

 
де 

 
інтегральна 

 

де  

 
Функція  в (2.1.33), значення якої наведено у Додатку має такі властивості: 

1) вона парна і має максимум при ; 

2)  – точки перегину; 
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3) при значеннях  має місце , тому функція  представлена у 

Додатку тільки для  5. 

Приклад 2.23. Визначити ймовірність того, що подія  (ранкова негативна 

температура) настане 70 разів протягом 365 днів, якщо ймовірність щоденних ранкових 
негативних температур дорівнює 0,25. 

Відповідно до прийнятих позначень маємо: , , , . 

Тоді згідно з локальною формулою Муавра-Лапласа (2.1.32) – (2.1.33) отримуємо: 

 
  

 
Функція  називається щільністю ймовірності нормального розподілу, її графік 

наведено на рис. 2.1. 

Площа , обмежена цією кривою і віссю , дорівнює 

 

 
Функцію Лапласа  в (2.1.35), представлену в Додатку  та графічно на рис. 2.2, 

називають також нормальною функцією розподілу або інтегралом ймовірності. 
 

 
                             рис. 2.1         рис. 2.2 
 
Відзначимо основні властивості функції Лапласа: 

1. Непарна, тобто ; 

2. Зростаюча на всій числовій осі; 
3. Симетрична відносно початку координат; 

4. , тому можна вважати  для всіх значень . 

Проілюструємо застосування теореми Муавра-Лапласа на конкретному прикладі. 

Приклад 2.24. Нехай імовірність того, що при температурі  хмарні краплі не 

кристалізувалися, становить . Знайти ймовірність того, що в відібраної випадкової 

пробі серед 400 хмарних частинок виявиться від 70 до 100 в рідкому стані. 
Відповідно до постановкою завдання маємо: 



140 

 

. 

Для знаходження шуканої величини будемо використовувати формулу (2.1.34), 
попередньо обчисливши значення 

 

 
Тоді, використовуючи таблицю Додатку , знайдемо 

 

 

Імовірність відхилення відносної частоти  від постійної ймовірності  в 

незалежних випробуваннях не більше ніж на деяке число , обчислюється за 

формулою 

 
Приклад 2.25. Завод з виробництва метеорологічних термометрів поставив свою 

продукцію на 2000 метеостанцій. Ймовірність того, що придбаний термометр не виявиться 
бракованим, дорівнює 0,3. Припускаючи, що подія, ймовірність якої 0,9973, вірогідна, 
знайти кордони числа термометрів, які виявляться бракованими. Позначимо 

. За формулою (2.1.36) отримаємо 

 
тоді 

 
По таблиці Додатку знайдемо аргумент , при якому . Отримаємо 

. Звідки . Отже,  і . 

Зауваження. Точність наближених формул  –  істотно 

залежить від взаємовідношення величин  і . Очевидно, що припустимі наближення ці 

формули дають при . Тому їх використовують, коли . З  

формул  –  видно, що чим ближче одне з чисел  або  до нуля, тим 

більшим слід вибирати . Тому в разі близькості однієї з величин  або  до нуля 

формулами  –  зазвичай не користуються. Для цього випадку значно 

точнішими є наближені формули Пуассона. 
 

Контрольні питання 
1. Чим відрізняються комбінації розміщення та комбінації поєднання? 
2. Дайте визначення суми і добутку випадкових подій. 
3. Сформулюйте класичне визначення ймовірності. 
4. Сформулюйте геометричне визначення ймовірності. 
5. Запишіть формули додавання ймовірностей для спільних і несумісних подій. 

Чим вони відрізняються і чому? 
6. Чому дорівнює ймовірність суми подій, що утворюють повну групу? 
7. Що таке умовна ймовірність події? 
8. Які події називаються статистично незалежними? 
9. Запишіть формули множення ймовірностей для залежних та незалежних подій. 

Чим вони відрізняються і чому? 
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10. Запишіть формулу повної ймовірності та формулу Байєса. 
11. Яким умовам повинні задовольняти гіпотези у формулі повної ймовірності та в 

формулі Байєса? 
12. Що називається послідовністю незалежних випробувань? В якому сенсі 

розуміється тут незалежність? 
13. Запишіть формулу Бернуллі і поясніть, як вона отримується. 
14. За яких умов застосовуються граничні теореми Муавра-Лапласа для наближеної 

заміни формули Бернуллі? 
15. За яких умов застосовуються граничні теореми Пуассона для наближеної заміни 

формули Бернуллі? 
16. Що таке найімовірніше число появ події в послідовності незалежних 

випробувань і як воно визначається? 
 

2.2. Випадкові величини 
Поряд з поняттям випадкової події, що є якісною характеристикою випадкового 

результату досліду, для отримання кількісної характеристики вводиться поняття 
випадкової величини, яка є найважливішою в теорії ймовірностей. 

Означення 2.2.1. Випадковою величиною називається величина, яка в 
результаті досліду з випадковим результатом приймає те чи інше значення, причому 
заздалегідь, до досліду, невідомо, яке саме. 

Іншими словами, випадкова величина – це величина, значення якої залежить від 

випадку, тобто від елементарного події . Таким чином, випадкова величина – це 

функція, визначена на просторі елементарних подій . Приклади випадкових величин: 

кількість добових опадів в деякому регіоні в теплу пору року; число днів з позитивною 
температурою в січні в деякому регіоні; кількість лавини, що зійшли в Карпатах в деякому 
році і т.д. Випадкові величини зазвичай позначають заголовними останніми літерами 

латинського алфавіту:  і т.д. 

 Означення випадкової величини  як функції від елементарного події , тобто 

функції , що відображає простір елементарних подій  в деяку множину , 

іноді у читача викликає питання:  – що це величина або функція? Спостерігається 

«реалізація випадкової величини», тобто її значення, відповідне елементарному 
результату досліду (елементарній події), який здійснився в конкретній реальній ситуації. 

Отже, спостерігається випадкова величина . А функція від елементарного події – це 

теоретичне поняття, основа ймовірнісної моделі реального явища або процесу. 
Незалежність випадкових величин – одне з базових понять теорії ймовірностей, що 

лежить в основі практично всіх імовірнісно-статистичних методів прийняття рішень. 

Означення 2.2.2. Випадкові величини  і , визначені на одному і тому ж просторі 

елементарних подій, називаються незалежними, якщо для будь-яких чисел  і  

незалежні події  і . 

Твердження 2.2.1. Якщо випадкові величини  і  незалежні,  і  – деякі числа, 

то випадкові величини  і  також незалежні. 

Дійсно, події  і  збігаються з подіями  і 

 відповідно, а тому незалежні. 

 Приклад 2.26. Випадкові величини, визначені за результатами різних випробувань 
у схемі незалежних випробувань, самі незалежні. Це випливає з того, що події, за 
допомогою яких визначається незалежність випадкових величин, визначаються за 
результатами різних випробувань, а тому незалежні по визначенню незалежних 
випробувань. 
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В імовірнісно-статистичних методах прийняття рішень постійно використовується 

наступний факт: якщо  і  – незалежні випадкові величини,  і  – випадкові 

величини, отримані з  і  за допомогою деяких функцій  і , то  і  – також 

незалежні випадкові величини. 

Приклад 2.27. Якщо  і  незалежні випадкові величини, то  і ; X і  – 

також незалежні. 
Переважна більшість імовірнісно-статистичних моделей, що використовуються в 

гідрометеорологічної практиці, ґрунтується на понятті незалежних випадкових величин. 
Так, результати спостережень, вимірювань, випробувань, аналізів, зазвичай моделюються 
незалежними випадковими величинами. Часто вважають, що спостереження проводяться 
відповідно до схеми незалежних випробувань. Причина такої популярності поняття 
незалежності випадкових величин полягає в тому, що до теперішнього часу теорія для 
незалежних випадкових величин розвинена значно більше, ніж для залежних випадкових 
величин. 

Як зазначалося вище, елементи  – це не обов'язково числа. Ними можуть бути і 

послідовності чисел (вектора), і функції, і математичні об'єкти іншої природи, зокрема, 
нечислової (упорядкування та інші бінарні відносини, множини, нечіткі множини і ін.) Однак 

найбільш часто розглядаються ймовірнісні моделі, в яких елементи  – числа, 

тобто . В інших випадках зазвичай використовують терміни «випадковий вектор», 

«випадкова множина», «випадкове впорядкування», «випадковий елемент» та ін. 
Зупинимося на випадкових величинах з числовими значеннями. 

Випадковими величинами, наприклад, є:  – кількість південних циклонів, що виходять на 

територію Україну у теплий період року;  – число сонячних днів в липні в Ялті;  – 

висота снігового покриву, паводку і т.д. 
Таким чином, за теоретико-множинним трактуванням основних понять теорії 

ймовірностей випадкова величина  є функція елементарної події: , де  − 

елементарна подія, яка належить простору . При цьому множина можливих 

значень випадкової величини  складається з усіх значень, яких набуває функція . 

Якщо ця множина скінченна або зліченна, то випадкова величина  називається 

дискретною, якщо незліченна – неперервною. 
 

2.2.1. Дискретні випадкові величини 
Означення 2.2.4. Дискретною випадковою величиною називається така 

величина, яка в результаті досліду може приймати певні числові значення з певною 
ймовірністю, що утворюють рахункову множину (множину, елементи якої можуть бути 
пронумеровані). 

Ця множина може бути як скінченною, так і нескінченною. 
Приклад 2.28. Випадкова величина  – число днів у році – дискретна (вона приймає 

два значення: 365 і 366). Випадкова величина  – число наступів події  при  незалежних 

випробуваннях, яка в результаті  випробувань може прийняти одне із значень . 

Отже,  є дискретною випадковою величиною, тому що ця величина може приймати 

скінченну і нескінченну, хоча і рахункову, кількість значень. 
Щоб охарактеризувати дискретну випадкову величину, перш за все, необхідно 

вказати її можливі значення. Крім цього потрібно також знати наскільки часто 
приймаються різні значення цієї величини, що найкраще характеризується ймовірністю 

окремих її значень. Іншими словами, для випадкової величини  слід вказувати не тільки 

її значення , але і ймовірності подій  
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обумовлюючих той факт, що випадкова величина  прийняла значення . 

Розглянемо дискретну випадкову величину , приймаючу можливі 

значення ,. В результаті досліду випадкова величина прийме тільки одне з 

цих значень. Введемо події , , які утворюють повну групу 

попарно несумісних подій. Імовірність того, що подія  настане, позначимо як 

. 

Якщо перераховані всі можливі значення , то події  не тільки несумісні, а й 

єдино можливі, так що, як випливає з формули (2.1.16), сума заданих імовірностей  

повинна дорівнювати одиниці. 

 Якщо випадкова величина приймає нескінченне число значень  то 

 

Означення 2.2.4. Законом розподілу дискретної випадкової величини  

називається співвідношення між її можливими значеннями  та їх імовірностями . 

 Закон розподілу найчастіше задається у вигляді табл. 2.4, у верхньому рядку якої 

перераховані всі можливі значення випадкової величини  ( ), а 

в нижній – ймовірності їх появи ,  де  . 

Таблиця 2.4.  
Закон розподілу дискретної випадкової величини 

 

   
… 

 

   
… 

 
 

Іноді зручно зображувати закон розподілу графічно. Для цієї мети відкладають на осі 

абсцис можливі значення випадкової величини , а на осі ординат – відповідні значення 

ймовірностей (рис. 2.3). 

 
Рис.2.4. Розподіл імовірностей дискретної 

випадкової величини. 
 

Ламану, що сполучає отримані точки, називають багатокутником розподілу. При 
побудові багатокутника розподілу треба пам'ятати, що з'єднання отриманих точок носить 
умовний характер. У проміжках між значеннями випадкової величини ймовірність не 
приймає ніякого значення. Точки з'єднані тільки для наочності. Багатокутник розподілу, так 



144 

 

само як і ряд розподілу, повністю характеризує випадкову величину і є однією з форм 
закону розподілу. 

Приклад 2.29. В районі Ісландського мінімуму (область зниженого атмосферного 
тиску та постійного виникнення циклонів на півночі Атлантичного океану) послідовно 
зародилося чотири циклону. Імовірність проходження кожного циклону територією Україні 
однакова і дорівнює 0,1. Скласти закон розподілу випадкової величини  – число циклонів 

з чотирьох виниклих, що потрапили  на територію Україну, побудувати многокутник 
розподілу ймовірностей. 

Можливими значеннями випадкової величини будуть тут натуральні числа 0, 1, 2, 3 і 

4. Маємо , , імовірність того, що циклон не вийде на територію України, 

дорівнює . Вірогідність  будемо шукати за формулою Бернуллі 

(2.1.29): 

 

 

 

 

 
Отже, закон розподілу випадкової величини  має вигляд: 

 

 0 1 2 3 4 

 0,0001 0,0036 0,0486 0,2916 0,6561 

 
За отриманими даними побудуємо багатокутник розподілу ймовірностей (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4 

 
Закон розподілу дискретної випадкової величини можна задати функцією розподілу 

 

Означення 2.2.5. Функцією розподілу випадкової величини  називають функцію 

, яка для будь-якого дійсного числа x дорівнює ймовірності того, що випадкова 

величина  прийме значення, менше ніж : 

 
Для дискретної випадкової величини виконується ланцюжок рівностей 
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де підсумовування поширюється на значення , що задовольняє нерівності . У 

проміжку між двома послідовними значеннями  функція  постійна. При переході ж 

аргументу  через можливе значення випадкової величини  функція  стрибком 

зростає на величину , так що  є точкою розриву першого роду функції 

. Таким чином, функція розподілу для дискретної випадкової величини є 

ступінчастою функцією, визначеною на всій числовій осі. 
Властивості функції розподілу: 

 приймає значення тільки з інтервалу ; 

  – не спадна функція, тобто якщо , то ; 

 імовірність того, що випадкова величина прийме значення з інтервалу  

дорівнює ; 

 ; 

  неперервна зліва, тобто . 

Так як  монотонна і укладена між  і , то графік функції  має дві 

горизонтальні асимптоти: 

 
Приклад 2.30. За умовами попереднього прикладу складемо функцію розподілу  

і побудуємо її графік. 
Очевидно, що ймовірність того, що випадкова величина прийме значення менше 0, 

дорівнює нулю: . Знайдемо значення функції  при , , 

 і : 

 

 

 
                             

 
                             

Отже, функція  задається наступним чином: 

 
а її графік функції розподілу зображений на рис. 2.5. 

Особливо слід відзначити наступний факт. Відомо, що ймовірність неможливої події 
дорівнює нулю. За Означенням ймовірності, коли повна група подій складається з 
кінцевого їх числа, вірно і зворотне: подія, ймовірність якої дорівнює нулю, неможлива. 

Дії над випадковими дискретними величинами. Нехай закони розподілу двох 

незалежних випадкових величин  і  відомі. Випадкова величина  приймає значення 
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 з імовірностями , а випадкова величина  приймає значення  з 

імовірностями . 
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Рис. 2.5 
 

Означення 2.2.6. Добутком випадкової величини  на постійне число  

називається така випадкова величина , значення якої виходять в результаті 

множення всіх значень випадкової величини  на число , імовірності при цьому не 

змінюються. 

Означення 2.2.7. Сумою двох випадкових величин  і , називається така 

випадкова величина Z, значення якої виходять в результаті складання всіх можливих 

значень випадкової величини  і всіх можливих значень випадкової величини , тобто 

, відповідні ймовірності при цьому перемножуються, тобто 

. 

Означення 2.2.8. Добутком двох випадкових величин  і  називається така 

випадкова величина , значення якої виходять в результаті множення всіх можливих 

значень випадкової величини  і всіх можливих значень випадкової величини , тобто 

, відповідні ймовірності при цьому перемножуються, тобто 

. 

Зауваження. Якщо при обчисленні виходять однакові значення , то в таблиці 

записують тільки одне, відповідні ймовірності при цьому підсумовуються. 
Приклад 2.31. Нехай над деякою територією послідовно пропливають дві хмари. 

Нехай з першої хмари (табл. 2.5) може випасти  мм опадів з імовірностями  , 

а з другого хмари (табл. 2.6) може випасти  мм опадів з імовірностями  . 

Кількість опадів, що випала з першої хмари не впливає на результати випадання опадів з 
другої хмари. Необхідно скласти закон розподілу загальної кількості опадів, що випали з 
цих двох хмар, якщо з кожної хмари випаде тільки одна, зазначена в таблицях 2.5 і 2.6, 
можлива кількість опадів. 
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Таблиця 2.5         Таблиця 2.6 
 

 8 9 10   9 10 

 0,1 0,4 0,5  0,4 0,6 

 
З умови задачі відомо, що кількість опадів що випали з першої хмари не впливає на 

результати випадання опадів з другої хмари. Отже,  і  – незалежні випадкові величини. 

Тоді за Означенням суми двох незалежних випадкових величин маємо закон розподілу 
випадкової величини  (табл. 2.7): 

      Таблиця 2.7 
 

 17 18 18 19 19 20 

 0,04 0,06 0,16 0,24 0,20 0,30 

 

У таблиці 2.7 значення  зустрічається два рази з вірогідністю  або , 

тому в ній необхідно залишити одне значення , імовірності при цьому складаються. 

Аналогічно слід вчинити і для . Остаточно отримуємо закон розподілу випадкової 

величини Z у вигляді: 
Таблица 2.8 

 

 17 18 19 20 

 0,04 0,22 0,44 0,30 

 
Числові характеристики дискретних випадкових величин. Закон розподілу 

повністю характеризує випадкову величину. Однак, коли неможливо знайти закон 
розподілу або цього не потрібно, можна обмежитися знаходженням значень, що носять 
назву числові характеристики випадкової величини. Ці величини визначають деяке 
середнє значення, навколо якого групуються значення випадкової величини, і ступінь їх 
розкиданості навколо цього середнього значення. 

Означення 2.2.9. Математичним сподіванням випадкової величини  

називається число 

 
Твердження 2.2.2. Математичним сподіванням дискретної випадкової 

величини  називається невипадкова величина , що дорівнює сумі добутків усіх 

можливих значень випадкової величини  на їх імовірності . 

 
Математичне сподівання існує, якщо ряд, що стоїть в правій частині рівності, 

сходиться абсолютно. З точки зору ймовірності можна сказати, що математичне 
сподівання визначає середнє значення випадкової величини, тобто математичне 
сподівання випадкової величини – це зважена сума значень випадкової величини з 
вагами, рівними ймовірностям відповідних елементарних подій. Розмірність 

математичного сподівання збігається з розмірністю випадкової величини . 

На відміну від (2.2.4а), де підсумовування проводиться безпосередньо по 

елементарним подіям, випадкова подія  може складатися з 

декількох елементарних подій. Іноді співвідношення (2.2.4б) приймають як Означення 
математичного сподівання. Однак за допомогою означення 2.2.9, як буде показано далі, 
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більш легко встановити властивості математичного сподівання, потрібні для побудови 
ймовірнісних моделей реальних явищ, ніж за допомогою співвідношення (2.2.4б). 

Поняття математичного сподівання в імовірнісно-статистичної теорії відповідає 

поняттю центру ваги в механіці. Помістимо в точки  на числовій осі маси 

, , …,  відповідно. Тоді рівність 

(2.2.4б) показує, що центр ваги цієї системи матеріальних точок збігається з 
математичним сподіванням, що показує природність означення 2.2.9. 

Властивості математичного сподівання. Нехай  – випадкова величина, 

 – її математичне сподівання,  – деяке число. Тоді: 

1. Математичне сподівання постійної величини  дорівнює самій постійній 

; 

2. Постійний множник  можна виносити за знак математичного 

сподівання ; 

3. Справедливі рівності , 

. 

З третьої рівності випливає, що  досягає мінімуму по , 

рівного , при . Дійсно, завжди  і 

дорівнює  тільки при вказаному значенні . 

Нехай  і  – випадкові величини, визначені на одному і тому ж просторі 

елементарних подій,  і  – деякі числа. Тоді: 

4. Математичне сподівання суми двох випадкових величин дорівнює сумі 

математичних сподівань доданків   і на основі пункту 2 – 

. Ця властивість справедлива для будь-якого набору 

числових випадкових величин (не тільки незалежних); 
5. Математичне сподівання добутку двох незалежних випадкових величин 

дорівнює добутку їх математичних сподівань . Ця властивість 

також справедлива для довільного числа випадкових величин. Однак з рівності 

 не випливає незалежність випадкових величин  і . Дійсно, 

нехай ймовірнісний простір складається з трьох рівноймовірних елементів  і 

, , , , , . Тоді 

, . Отже, . При 

цьому , в той час як 

ймовірність події  в разі незалежних випадкових величин  і  повинна 

була дорівнювати . 

6. Математичне сподівання  числа появ випадкової події  в  незалежних 

випробуваннях дорівнює добутку числа випробувань на ймовірність  появи події в 

кожному випробуванні . 

Нехай випадкова величина  приймає значення , а  – деяка функція 

числового аргументу. Тоді 
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Пункти 1, 2 і 4 властивостей математичного сподівання показують, як залежить 

математичне сподівання від переходу до іншого початку відліку і до іншої одиниці виміру 

(перехід ), а також до функцій від випадкових величин. Розглянуті результати 

дозволяють застосовувати одні і ті ж розрахункові формули при різних параметрах 
масштабу і зсуву. 

Математичне сподівання показує, навколо якої точки групуються значення 
випадкової величини. Необхідно також вміти виміряти мінливість випадкової величини 

щодо математичного сподівання. Вище показано, що  досягає мінімуму по 

при . Тому за показник мінливості випадкової величини природно взяти 

саме . 

Означення 2.2.10. Дисперсією випадкової величини  називається невипадкова 

величина , що дорівнює математичному очікуванню квадрата відхилення 

випадкової величини від її математичного сподівання: 

 
Дисперсія визначає середній квадрат відхилень випадкової величини від їх 

середнього значення. Розмірність дисперсії дорівнює квадрату розмірності випадкової 

величини . 

З формули (2.2.5) можна вивести більш зручну формулу для обчислення дисперсії 

 
Властивості дисперсії: 

1. Дисперсія постійної випадкової величини дорівнює нулю ; 

2. Постійний множник можна виносити за знак дисперсії, попередньо звівши його в 

квадрат ; 

3. Дисперсія суми незалежних випадкових величин дорівнює сумі їх дисперсій 

; 

4. Дисперсія різниці двох незалежних випадкових величин дорівнює сумі дисперсій 

цих величин . Справедливість цієї рівності випливає з 

властивості 2; 

5. Дисперсія числа появи події  в  незалежних випробуваннях, в кожному з яких 

імовірність  появи події постійна, дорівнює добутку числа випробувань на ймовірності 

появи і не появи події в кожному випробуванні ; 

6. Нехай . Тоді 

. 
Остання властивість показує, зокрема, як змінюється дисперсія результату спостережень 
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при зміні початку відліку та одиниці виміру. Воно дає правило перетворення 
розрахункових формул при переході до інших значень параметрів зсуву і масштабу. 

Приклад 2.32. Розглянемо подію  і випадкову величину таку, що , якщо 

, і  в іншому випадку, тобто якщо . Покажемо, що 

. 

Скористаємося формулою (2.2.4) для математичного сподівання. Випадкова 

величина X приймає два значення:  і , значення  з імовірністю  і значення  з 

імовірністю , а тому  Аналогічно 

з імовірністю  і  з імовірністю 

, а тому  . Виносячи загальний множник, 

отримуємо, що . 

Нехай  – попарно незалежні випадкові величини (тобто  і 

незалежні, якщо ). Нехай також . Тоді 

, 

. 

Ці співвідношення є основними при вивченні вибіркових характеристик, оскільки 
результати спостережень або вимірювань, включені до вибірки, зазвичай розглядаються в 
математичній статистиці як реалізації незалежних випадкових величин. 

 Наведені фундаментальні властивості таких характеристик випадкових величин, як 
математичне сподівання і дисперсія, постійно використовуються практично у всіх 
імовірнісно-статистичних моделях реальних явищ і процесів. 

Приклад 2.33. Знайти дисперсію дискретної випадкової величини  – числа появ 

події  в двох незалежних випробуваннях, якщо ймовірність появи цієї події в кожному 

випробуванні рівні і відомо, що . 

Відповідно до п'ятих властивостей, що відносяться до математичного сподівання і 
до дисперсії, маємо 

; 

звідки  і, отже, дисперсія дорівнює: 

 
Приклад 2.34. Розглянемо  незалежних випробувань, в кожному з яких деяка подія 

 може настати, а може і не настати. Введемо випадкові величини  наступним 

чином: , якщо в -му випробуванні подія  настала, і  в іншому випадку. 

Тоді випадкові величини  попарно незалежні (див. передостанній приклад). Як 

показано в попередньому прикладі, , , де . Іноді  

називають «імовірністю успіху» – у випадку, якщо наступ події  розглядається як «успіх». 

Для того щоб розмірність ступеня розсіювання випадкової величини щодо 
середнього значення збігалася з розмірністю самої випадкової величини, вводять середнє 
квадратичне відхилення 

 
Означення 2.2.11. Середнє квадратичне відхилення суми кінцевого числа 

взаємно незалежних випадкових величин дорівнює квадратному кореню з суми 
квадратів середніх квадратичних відхилень цих величин 

 
Приклад 2.35. Для розглянутого вище прикладу, в якому закон розподілу випадкової 

величини  заданий таблицею 2.8, знайдемо математичне сподівання і дисперсію цієї 

випадкової величини. 
Математичне сподівання випадкової величини  обчислюємо за формулою (2.2.4): 
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Знайдемо можливі значення квадрата відхилення: 

 

 

 

 
Тоді 

 

 
4 1 0 1 

 0,04 0,22 0,44 0,30 

 
Дисперсію обчислимо за формулою (2.2.5) 

 
Імовірнісний сенс  і  полягає в тому, що математичне сподівання дає 

середнє значення випадкової величини, а дисперсія (і середнє квадратичне відхилення) 
характеризує ступінь її відхилення від середнього значення. 

Означення 2.2.12. Початковим моментом -го порядку випадкової величини  

називається величина, що дорівнює математичному очікуванню випадкової 

величини , тобто 

 
З формули (2.2.9) випливає, що математичне сподівання – це початковий момент 

першого порядку. 

Означення 2.2.13. Центральним моментом -го порядку випадкової величини 

 називається величина, що дорівнює математичному очікуванню центрованої 

випадкової величини , тобто 

 
З формули (2.2.10) випливає, що дисперсія – це центральний момент другого 

порядку. 
Основні закони розподілу дискретних випадкових величин. У всіх розглянутих 

вище випадках випадкова величина визначалася шляхом завдання значень самої 
величини і ймовірностей цих значень. Однак такий метод може бути застосовано далеко 

не завжди, особливо при великих значеннях . Тому постає завдання по можливості 

відмовитися від індивідуального підходу до кожного завдання і знайти по можливості 
найбільш загальний спосіб завдання дискретних випадкових величин. Розглянемо 
найбільш вживані способи завдання дискретних випадкових величин. 

Дискретний рівномірний закон розподілу. Випадкова величина, що приймає   

 значень з імовірностями, називається випадковою величиною, розподіленою за 

дискретним рівномірним законом. Отже, цей закон є моделлю подій з рівноймовірними 

наслідками. На рис. 2.6 розглянута випадкова величина (для ) представлена в 

графічній формі. 
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імовірність 

 
 

Рис. 2.6. Розподіл імовірностей 

дискретного рівномірного розподілу ( ). 

 

Біноміальний закон розподілу. Нехай проводиться  незалежних випробувань, в 

кожному з яких подія  може статися з однієї і тієї ж імовірністю . Імовірність того, що 

подія  не настане в кожному випробуванні, також однакова і дорівнює . 

Випадкова величина  – це число випробувань, в яких подія  настала. Імовірність того, 

що подія  настане рівно  раз в  випробуваннях, обчислюється за формулою Бернуллі 

(2.1.29). Біноміальний закон розподілу ймовірностей випадкової величини  має вигляд: 

 в табличній формі 
 

 
0 1 … 

 
… 

 

   
… 

 
… 

 
 

 в графічній формі 
 
імовірність 
 

 
 

Рис.2.7. Біноміальний закон розподілу 

випадкової величини ( 10n  и 2,0p ) 

 
Числові характеристики біноміального закону розподілу: 

 математичне сподівання ; 

 дисперсія D ; 
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 середнє квадратичне відхилення . 

Біноміальний закон розподілу – однопараметричний розподіл, що задається 

параметром . Це найбільш часто використовувана модель для опису багатьох 

конкретних випробувань, які мають два результати. 
Закон розподілу Пуассона. Розглянемо часову вісь, на якій будемо відзначати 

моменти виникнення випадкових подій. Послідовність таких моментів називається 
потоком випадкових подій. Потік випадкових подій називається стаціонарним, якщо число 

подій, що припадають на інтервал , в загальному випадку не залежить від розташування 

цієї ділянки на часовій осі і визначається тільки його тривалістю, тобто середнє число 

подій в одиниці часу (інтенсивність потоку ) постійно. 

Потік випадкових подій називається ординарним, якщо ймовірність попадання в 

деяку ділянку  двох і більше випадкових подій значно менше, ніж імовірність попадання 

однієї події. 

У потоці відсутня післядія, якщо ймовірність попадання подій на ділянку  не 

залежить від того, скільки подій потрапило на інші ділянки, що не перетинаються з даною 
ділянкою. 

Потік випадкових подій називається пуассонівським або найпростішим, якщо він є 
стаціонарним, ординарним і без післядії. 

Нехай проводиться велика кількість  незалежних випробувань, в кожному з яких 

поява події  однаково і малоймовірно ( ). Випадкова величина  – це число 

випробувань, в яких подія  настала. Імовірність того, що подія  настане рівно  раз в 

 випробуваннях, обчислюється за формулою Пуассона (2.1.31). Закон розподілу 

Пуассона має вигляд: 
 

 
0 1 … 

 
… 

   
… 

 
… 

 
Числові характеристики закону розподілу Пуассона: 

 математичне сподівання ; 

 дисперсія ; 

 середнє квадратичне відхилення . 

Закон розподілу Пуассона задається одним параметром . 

Умови виникнення: 

Розподіл Пуассона є граничним випадком біноміального, коли число дослідів  

необмежено збільшується, а ймовірність  події  в одному досвіді прагне до 0, так що 

існує межа 

 
 (див. формулу (2.1.28)). 

Випадкова величина  – число подій пуассонівського потоку, що надійшли протягом 

інтервалу , причому параметр , де  – інтенсивність потоку. 

На рис. 2.8 випадкова величина, що розподілена за законом Пуассона, 
представлена в графічній формі. Вона служить моделлю числа появи деякої події за 
одиницю часу, кількість кристалів в одиниці об'єму хмари, кількість опадів за 12 г на 
одиниці площі, і т.д. 
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імовірність 

 
 

Рис. 2.8. Закон Пуассона розподілу 

випадкової величини ( ) 

 
Розподіл Пуассона іноді називають «розподілом імовірностей рідкісних подій» 

оскільки він добре описує ситуацію, коли випадково і незалежно один від одного 
з'являються події протягом заданого періоду часу (південні циклони в теплий період року, 
весняні заморозки, пилові бурі тощо). Істотна саме незалежність подій, а їх "рідкість" 
потрібна лише для того, щоб можна було знехтувати ймовірністю одночасної появи двох 

подій. Якщо параметр  відноситься до одиниці часу, то періоду часу тривалістю  буде 

відповідати пуассонівської розподіл з параметром . Відповідно, ймовірність того, що 

протягом періоду  не відбудеться жодної події, дорівнює 

 
 Якщо, наприклад, засуха призводить до загибелі посівів озимих, то 

 можна інтерпретувати як імовірність того, що посіви загинуть до терміну 

 («імовірність збереження»). Параметр   в цьому випадку відіграє роль інтенсивності 

в'янення. З наведеної формули видно, що чим більше , тим менше ймовірність посівам 

дожити до заданого терміну  і, звичайно, чим більше цей заданий термін, тим менше 

ймовірність до нього дожити. 

Геометричний закон розподілу. Нехай імовірність появи події  в кожному 

випробуванні однакова і дорівнює  і . Випробування проводяться до 

першої появи події . Випадкова величина  – це кількість проведених випробувань. 

Імовірність того, що подія  настане з першого разу, дорівнює ; з другого –  і т.д. 

Геометричний закон розподілу має вигляд: 
 

 
1 2 3 … 

 
… 

    
… 

 
… 

 
Числові характеристики геометричного закону розподілу: 

 математичне сподівання ; 

 дисперсія ; 

 середнє квадратичне відхилення . 

Геометричний закон розподілу задається одним параметром . 
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2.2.2. Неперервні випадкові величини 

Випадкова величина  являє собою дійсну функцію, значення якої визначається 

результатом  довільного спостереження (експерименту). Інакше кажучи, випадкова 

величина присвоює дійсне значення кожній точці вибіркового простору. Вище були 
визначені ймовірності скінченних сукупностей подій, обчислюючи відносну частоту появи 
кожної події. Для Означення щільності ймовірності та функції розподілу неперервних 
випадкових величин, визначених на нескінченних множинах подій, використовується 
граничний перехід. Важливими для подальшого викладу будуть поняття ймовірності за 
часом і ймовірності по ансамблю, які безпосередньо призводять до Означення 
випадкового процесу як вибіркового простору, що складається з подій, які є функціями 
часу. Таким чином, випадковий процес можна представити як сукупність функцій часу. 

Нижче буде дано огляд теорії випадкових процесів. Тут обмежимося тільки 
випадковими величинами. 

Закон розподілу випадкової величини задається або інтегральною, або 

диференціальною функцією розподілу. Інтегральна функція розподілу  неперервної 

випадкової величини визначається так само, як і для дискретної випадкової величини – за 
формулою (2.2.1). 

Для неперервної функції розподілу  імовірність будь-якого окремого значення 

випадкової величини повинна дорівнювати нулю, тобто не повинно бути стрибків ні в одній 
точці. Такі події – можливі, але з нульовою ймовірністю – з'являються тільки при розгляді 
дослідів, що не зводяться до схеми випадків. Це аналогічно об’єму, що має певну масу, 
але ні одна з точок всередині об’єму кінцевою масою не володіє. Малий об’єм має 
скінчену масу, але вона наближається до нуля в міру зменшення об’єму і в межі дорівнює 
нулю для точки. Тобто при неперервному розподілі ймовірностей ймовірність попадання 
на як завгодно малу ділянку відмінна від нуля в той час, як імовірність попадання в строго 

певну точку в точності дорівнює нулю. Таким чином, якщо в точці  функція 

розподілу  неперервна, то 

 

Означення 2.2.14. Випадкова величина  називається неперервною, якщо її 

функція розподілу  неперервна і диференційована при всіх значеннях . 

Для будь-якого з можливих значень  неперервної випадкової величини  

виконується умова (2.2.11). Тому має сенс лише обчислення ймовірностей , де  

 – скінчений інтервал (або об'єднання таких інтервалів). Іншими словами, 

вірогідність того, що неперервна випадкова величина прийме яке-небудь конкретне 

значення дорівнює нулю. Відмінною від нуля є ймовірність потрапляння  в якийсь 

кінцевий інтервал. 
Для обчислення зазначеної ймовірності використовується загальна формула 

 

Імовірність попадання випадкової величини  на ділянку від  до  згідно 

(2.2.12) дорівнює приросту функції розподілу на цій ділянці: 

P . Тоді щільність імовірності на цій ділянці 

дорівнює . Переходячи до межі при , отримаємо 

щільність імовірності в точці  
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Отримана функція  є однією з форм закону розподілу неперервних випадкових 

величин. 
Означення 2.2.15. Випадкова величина X називається абсолютно неперервною 

(розподіленою з деякою щільністю), якщо існує така інтегрована, невід'ємна функція 

, що за будь-яких  визначається за формулою: 

 
Формула (2.2.13) з урахуванням інтерпретації величини інтеграла як площі 

представлена графічно на рис. 2.9. 
 

 
Рис. 2.9. Зв'язок між функцією розподілу  і 

функцією щільності  

 

Диференціальна функція розподілу , яка називається щільністю розподілу 

ймовірностей, пов'язана з інтегральною рівністю 

 
і задовольняє умовам, що випливають з властивостей ): 

1. , так як  – не спадна; 

2. , так як ; 

3. . 

Сенс щільності розподілу полягає в тому, що вона показує, як часто з'являється 

випадкова величина  в деякій околиці точки  при повторенні дослідів. 

Зазвичай неперервною називають абсолютно неперервну випадкову величину. 
Знаючи щільність розподілу, можна обчислити вірогідність того, що деяка випадкова 

величина  прийме значення, що належить заданому інтервалу. Відповідно до формул 

(2.2.1) і (2.2.13) для ймовірності попадання випадкової величини в інтервал  має 

місце рівність 

 

У геометричній інтерпретації ймовірність  дорівнює площі 

криволінійної трапеції (рис. 2.10), обмеженої ділянкою  осі  і кривою 

розподілу . 
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Рис. 2.10. Імовірність попадання випадкової величини  

в інтервал  

 

Приклад 2.36. Випадкова величина  задана інтегральною функцією розподілу: 

 
Знайти ймовірність того, що в результаті випробування величина  прийме значення, що 

належить інтервалу . За формулою (2.2.12) маємо: 

 
Приклад 2.37. Випадкова величина  підпорядкована закону розподілу з щільністю 

 
Потрібно знайти коефіцієнт , визначити ймовірність того, що випадкова величина 

потрапить в інтервал . 

Для знаходження коефіцієнта  скористаємося другою властивістю інтегральної 

функції розподілу  

 

 
Звідки маємо . Далі за формулою (2.2.14) знаходимо ймовірність попадання 

випадкової величини в заданий інтервал 

 
Числові характеристики неперервних випадкових величин. Нехай неперервна 

випадкова величина  задана функцією розподілу . Припустимо, що всі можливі 

значення випадкової величини належать відрізку . 

Означення 2.2.16. Математичним сподіванням неперервної випадкової 

величини , можливі значення якої належать відрізку , називається визначений 

інтеграл 
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де  – оператор математичного сподівання,  – число, отримане після 

обчислень за формулою (2.2.16). 
Якщо можливі значення випадкової величини розглядаються на всій числовій осі, то 

математичне сподівання знаходиться за формулою: 

 
При цьому, звичайно, передбачається, що невизначений інтеграл сходиться. 
Як видно з (2.2.16), в якості математичного сподівання використовується «середнє 

зважене значення», причому кожне із значень випадкової величини враховується з 
«вагою», пропорційною ймовірності цього значення. 

Фізичний сенс математичного сподівання – середнє значення випадкової величини, 
тобто те значення, яке може бути використане замість випадкової величини в приблизних 
розрахунках або оцінках. 

Математичне сподівання має такі властивості: 

1.  

2.  

3.  

Поняття математичне сподівання є окремим випадком більш загального поняття для 
числових характеристик випадкових величин – моментів розподілу. Моменти розподілу 
випадкової величини вводяться як математичні сподівання деяких найпростіших функцій 

від випадкової величини. Так, моментом порядку  відносно точки  називається 

математичне сподівання . Моменти щодо початку координат  

називаються початковими моментами. 

Означення 2.2.17. Початковим моментом -го порядку випадкової величини  

називається величина, що дорівнює математичному очікуванню випадкової величини 

, тобто 

 
 

При: 

      

     – математичне сподівання; 

      . 

Звідки випливає, що математичне сподівання – це початковий момент першого 
порядку. 

Означення 2.2.18. Центрованої випадкової величиною  називається 

випадкова величина, математичне сподівання якої знаходиться у початку координат (в 

центрі числової осі), тобто . 

Операція центрування (перехід від не центрованої величини  до центрованої ) 

має вигляд . 
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Означення 2.2.19. Центральним моментом -го порядку випадкової величини  

називається величина, що дорівнює математичному очікуванню центрованої 

випадкової величини , тобто 

 
 

При:        

               ;  

             

 

    – дисперсія. 

Центральні моменти не залежать від початку відліку значень випадкової величини, 

так як при зсуві на постійне значення  її центр розподілу зсувається на те ж значення , 

а відхилення від центру не змінюється: . 

З (2.2.18) при  випливає, що дисперсія – це центральний момент другого 

порядку. 
Означення 2.2.20. Дисперсією випадкової величини називається математичне 

сподівання квадрата її відхилення 

 
Іншими словами дисперсія неперервної випадкової величини характеризує ступінь 

розсіювання (розкиду) значень випадкової величини щодо її математичного сподівання. 
За аналогією з дисперсією дискретної випадкової величини, для практичного 

обчислення дисперсії використовується формула: 

 
Властивості дисперсії: 

1. . 

2. . 

3. . 

Дисперсія випадкової величини має розмірність квадрата випадкової величини, тому 

для аналізу діапазону значень величини  дисперсія не зовсім зручна. Цього недоліку 

позбавлене середнє квадратичне відхилення, розмірність якого збігається з розмірністю 
випадкової величини. 

Означення 2.2.21. Середнім квадратичним відхиленням називається 
квадратний корінь з дисперсії: 

 

Середнє квадратичне відхилення випадкової величини  характеризує ширину 

діапазону значень  і вимірюється в тих же фізичних одиницях, що і випадкова величина. 
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Означення 2.2.22. Коефіцієнтом варіації випадкової величини  називається 

число , яке дорівнює 

 
 якщо . 

Таким чином, коефіцієнт варіації є, як і дисперсія, і середнє квадратичне відхилення, 
мірою розсіювання розподілу, але служить для вимірювання середнього квадратичного 
відхилення в частках математичного сподівання. 

Приклад 2.38. Випадкова величина  задана інтегральною функцією розподілу  

 
Потрібно знайти щільність розподілу ймовірностей  і математичне сподівання 

. 

Користуючись формулою (2.2.13), тобто диференціюючи , знаходимо 

 
Для другої частини завдання використовуємо формулу (2.2.15). В результаті маємо 

 

Асиметрія. Центральний момент третього порядку  

служить для оцінки асиметрії розподілу. Якщо розподіл симетричний відносно 

точки , то центральний момент третього порядку буде дорівнювати нулю (як і всі 

центральні моменти непарних порядків). Тому, якщо центральний момент третього 
порядку відмінний від нуля, то розподіл не може бути симетричним. Величину асиметрії 
оцінюють за допомогою безрозмірного коефіцієнта асиметрії 

 
Знак коефіцієнта асиметрії (2.2.21) вказує на правосторонню або лівосторонню 

асиметрію (рис. 2.11). 

Ексцес. Центральний момент четвертого порядку  служить 

для оцінки так званого ексцесу, що визначає ступінь крутості («гостроти» вершини) кривої 
розподілу поблизу центру розподілу по відношенню до кривої нормального розподілу. Так 

як для нормального розподілу , то в якості ексцесу приймається величина 
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Рис. 2.11. Види асиметрії розподілів. 
 

На рис. 2.12 наведені приклади кривих розподілу з різними значеннями ексцесу. Для 
нормального розподілу E = 0. 

 

 
 

Рис. 2.12. Криві розподілу з різним ексцесом. 
 

Моменти вищих порядків в гідрометеорологічних додатках теорії ймовірностей та 
математичної статистики зазвичай не застосовуються. 

Означення 2.2.23. Мода  неперервної випадкової величини  дорівнює її 

найбільш імовірного значенням, тобто те значення, для якого  досягає максимуму: 

 
Мода – «центр згущення» випадкової величини в сенсі значень, що найбільш часто 

зустрічаються. Розподіл з одним максимумом густини розподілу називається 
«унімодальним». На рис. 2.13а і 2.13б показана мода відповідно для дискретної і 
неперервної випадкових величин. 
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Рис. 2.13. Мода для дискретної (а) і неперервної (б) випадкових величин. 

Якщо крива розподілу мають більше одного максимуму, розподіл називають 
«полімодальним» (рис. 2.14а, 2.14б) 

 

 
Рис. 2.14. Полімодальний розподіл дискретної (а) і неперервної (б) 

випадкових величин. 
Якщо розподіл має посередині не максимум, а мінімум, то він називається 

«антімодальним» (рис. 2.15а, 2.15б) 
 

 
Рис. 2.15. Антімодальний розподіл дискретної (а) і неперервної (б) 

випадкових величин. 
 

Означення 2.2.24. Медіана  неперервної випадкової величини дорівнює 

такому її значенню, для якого виконується умова . 

 Значення  може бути визначено як розв’язок одного з наступних рівнянь: 

 

У точці  площа, що обмежена кривою розподілу, ділиться навпіл (рис. 2.16). Для 

симетричного унімодального розподілу мода збігається з математичним сподіванням і, 
отже, з медіаною. Для несиметричних розподілів математичне сподівання, медіана і мода, 
взагалі кажучи, не збігаються (рис. 2.11). 

а б 

а б 

а б 
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Рис. 2.16. Геометрична інтерпретація медіани. 

 
Можна ввести ще характеристики розподілу, що визначаються аналогічно медіані. 

Означення 2.2.25. Квантиллю порядку p випадкової величини  називається 

таке число , для якого виконується наступне рівність: 

   или   .     (2.2.23) 

Квантилі зручні для порівняння різних законів розподілу ймовірностей. В деяких 

випадках користуються децілямі: , , , …,  і 

процентилями: . Однак найбільше поширення отримали квартилі. 

Означення 2.2.26. Квартиллю називаються квантилі  порядків  = 0,25; 0,5 і 

0,75. 

Будемо їх позначати відповідно як , , . Квартилі  і  називають зазвичай 

нижньої і верхньої квартиллю. Друга квартиль  збігається, очевидно, з розглянутої 

раніше медіаною розподілу. На рис. 2.17 показані квартилі на числовій осі. 

 
Рис. 2.17. Ілюстрація до поняття квартилей. 

 
За допомогою квантилів зручно порівнювати розподіл за величиною розсіювання 

можливих значень випадкових величин. Зокрема, якщо дисперсії випадкової величини не 

існує, то в якості міри розсіювання можна застосувати величину , яку 

називають імовірним відхиленням або серединним відхиленням. 
Для симетричних розподілів імовірне відхилення можна визначити з наступного 

рівняння: 

  

Чим більше відомо квантилів, тим більш повне уявлення можна скласти про 
характер закону розподілу випадкової величини. Однак, опис випадкових величин за 
допомогою квантилів застосовується лише до неперервних випадкових величин. Для 
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дискретних випадкових величин функція розподілу ймовірностей має ступінчастий 

характер. Тому рівняння (2.2.23) матиме розв’язання тільки для деяких значень . 

Приклад 2.39. Дана функція розподілу ймовірностей випадкової величини  

(розподіл Релея): 

 
Визначити квартилі і ймовірне відхилення цієї випадкової величини. 

Квантилі будь-якого порядку  визначаються рівнянням (2.2.23), тобто 

 
або 

 
Розв’язуючи це рівняння щодо , отримаємо квантиль порядку : 

 
Другий корінь рівняння не потрапляє в область Означення випадкової величини. 
Відзначимо також, що підкореневий вираз в отриманій формулі не може бути негативним, 

так як  і, отже, завжди . Підставляючи в отриману формулу  = 0,25; 

0, 5 і 0, 75 і проводячи перетворення, отримаємо три квартилі: 

 
Отже, . 

Імовірність того, що випадкова величина набуде значення в проміжку , 

дорівнює . 

Різниця  називається інтерквартільним розмахом і може служити, 

аналогічно середньоквадратичним відхиленням, мірою розсіювання значень випадкової 
величини. 

Основні закони розподілу неперервних випадкових величин. При вирішенні 
практичних завдань іноді точно знайти закон розподілу випадкової величини досить 
складно. Однак, всі процеси, що відбуваються, пов'язані з випадковими величинами, 
можна розділити на кілька типів, кожному з яких можна поставити у відповідність певний 
закон розподілу. 

Означення 2.2.27. Неперервна випадкова величина  має рівномірний закон 

розподілу на відрізку , якщо її щільність імовірності  постійна на цьому 

відрізку і дорівнює нулю поза ним (рис. 2.18): 

 

 Значення постійної  визначимо з умови рівності одиниці площі, що обмежена 

. В результаті отримаємо: 

 
Знайдемо інтегральну функцію розподілу  на відрізку : 

 
Отже, 
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Рис. 2.18. Рівномірний закон розподілу неперервної випадкової величини. 
 

Числові характеристики рівномірного закону розподілу: 

 математичне сподівання ; 

 дисперсія ; 

 середнє квадратичне відхилення ; 

 імовірність попадання випадкової величини в заданий інтервал  

 

Таким чином, рівномірний закон розподілу задається двома параметрами:  і . Для 

того щоб неперервна випадкова величина підпорядковувалася закону рівномірного 
розподілу необхідно, щоб її значення лежали усередині деякого певного інтервалу, і 
всередині цього інтервалу значення цієї випадкової величини були б рівноймовірними. 

Приклад 2.40. Ціна поділення шкали вимірювального приладу дорівнює 0,2. 
Показання приладу округлюють до найближчого значення ціни поділення шкали. Знайти 
ймовірність того, що при відліку буде зроблена помилка: а) менша 0,04; б) більша 0,05. 

Помилку округлення відліку можна розглядати як випадкову величину , яка 

розподілена рівномірно між двома сусідніми цільними поділами. Всі значення випадкової 
величини знаходяться в інтервалі , де 0 і . Використовуючи формули 

(2.2.25) і (2.2.26), отримаємо при  функцію щільності ймовірності 

 
Тоді для помилки, меншою 0,04, маємо 
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0 0,04 0,16 0,2

 
 

 

 
За формулою ймовірності об'єднання двох несумісних подій (2.1.14) остаточно 

отримуємо 

 
Для помилки, більшою 0,05, маємо 

0 0,05 0,15 0,2

 
 

 
Означення 2.2.28. Неперервна випадкова величина X має показниковий 

(експоненціальний) закон розподілу (рис. 2.19) з позитивним параметром , якщо 

щільність імовірності  задана функцією: 

 
Інтегральна функція розподілу випадкової величини, розподіленої за показниковим 

законом, задається наступним чином: 

 
так як 
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Рис. 2.19. Показниковий закон розподілу неперервної випадкової величини. 
 
Числові характеристики показникового розподілу: 

 математичне сподівання ; 

 дисперсія D ; 

 середнє квадратичне відхилення ; 

 імовірність попадання випадкової величини в інтервал  

. 

З перерахованих характеристик видно, що в разі показникового закону розподілу 

випадкової величини, який задається одним параметром , математичне сподівання і 

середнє квадратичне відхилення рівні. 

Приклад 2.41. Математичне сподівання показникової випадкової величини  

дорівнює 5. Знайти ймовірність  

Так як , то . Тоді з рівності (2.2.1) та інтегральної функції 

розподілу випадкової величини (2.2.28) для  

маємо  

Показниковому закону зазвичай підпорядковується величина проміжку часу між 
появами двох послідовних рідкісних подій. Серед усіх законів розподілу неперервних 
випадкових величин лише показниковому притаманна властивість відсутності післядії, а 
саме: якщо випадкову величину пов’язати з часом, то для показникового закону розподілу 
минуле не впливає на передбачення подій у майбутньому. Наприклад, якщо випадкова 

величина  – тривалість танення сніжного покриву має показниковий розподіл, то час 

танення сніжного покриву впродовж інтервалу часу  не впливає на величину 

ймовірності його танення впродовж наступного інтервалу часу  , а залежить 

лише від довжини  цього інтервалу. 

Означення 2.2.29. Неперервна випадкова величина  має нормальний закон 

розподілу (рис. 2.20), якщо щільність імовірності  задана функцією: 

 

0 

0 
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де  і  – параметри, які є відповідно математичним сподіванням 

і середнім квадратичним відхиленням випадкової величини . 

 

 
 

Рис. 2.20. Нормальний закон розподілу неперервної випадкової величини. 
 
Нормальний закон розподілу також називається законом Гаусса, він займає 

центральне місце в теорії ймовірностей. Це обумовлено тим, що нормальний закон 

розподілу проявляється у всіх випадках, коли неперервна випадкова величина  є 

результатом дії великої кількості різних факторів. До нормального закону наближаються 
всі інші закони розподілу. 

Для обчислення значень функції  можна використовувати таблицю Додатку 

Для цього функції  слід виразити через функцію  наступним чином: 

 
Інтегральна функція нормального закону розподілу має вигляд: 

 
Для обчислення значень функції  з використанням таблиць 2.3 її слід записати 

через функцію Лапласа : 

 
Числові характеристики нормального розподілу: 

 математичне сподівання ; 

 дисперсія D ; 

 середнє квадратичне відхилення ; 

 імовірність попадання випадкової величини в інтервал  

 
Якщо інтервал є симетричним щодо математичного сподівання, то формула 

спрощується: 
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Імовірність того, що відхилення нормально розподіленої випадкової величини  від 

математичного сподівання по модулю менше заданого числа дорівнює 

 
Нормальна крива має такі властивості: 
1. Функція визначена на всій числовій осі; 

2. При всіх  функція розподілу приймає тільки позитивні значення; 

3. Вісь  є горизонтальною асимптотой графіка щільності ймовірності, так як при 

необмеженому зростанні по абсолютній величині аргументу , значення функції прагне до 

нуля; 
4. Екстремум функції дорівнює 

 

5. Функція є симетричною відносно прямої , так як різниця   входить 

у функцію щільності розподілу в квадраті; 

6. У точках перегину графіка  значення функції дорівнює 

 
Перераховані властивості графіка функції щільності розподілу  показані на 

рис. 2.21. 
 

xa a

 2

1

 2

1

e

y

a
 

 
Рис. 2.21. 

 

Графіки при різних значеннях  і мають вигляд: 

xO
1a 2a 3a

 xf

     

xO

 xf 1

2

3

 
 

Рис. 2.22.      Рис. 2.23 
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На рис. 2.22 і 2.23 видно, що параметр  характеризує положення кривої, а 

параметр  – форму кривої нормального розподілу. 

При  і  розподіл називається стандартним нормальним, а його графік, 

наведений на рис. 2.24, називається нормованою кривою. 
 

xO

 xf

 
 

Рис. 2.24   і  

 
Приклад 2.42. Випадкова величина  розподілена за нормальним законом з 

параметром . Вірогідність потрапляння  в інтервал  дорівнює . Знайти 

ймовірність попадання  в інтервал . 

За формулою (2.2.33) маємо 

 
Звідси отримуємо . По таблиці Додатку знаходимо, що для функції 

Лапласа  аргумент  дорівнює . Отже, . Тоді ймовірність 

потрапляння в інтервал ) дорівнює 

 
Нормально розподілені випадкові величини відіграють найважливішу роль у 

багатьох галузях знань тому, що фізичні величини часто підкоряються нормальному 
закону розподілу, коли вони підпадають під вплив значного числа випадкових перешкод. У 
природі з усіх розподілів найчастіше зустрічається саме нормальне – звідси і відбулася 
його назва. Виявляється, що якщо значення, які приймає випадкова величина, залежать 
від великої кількості різних факторів, кожен з яких, взятий окремо, впливає на розглянуту 
величину порівняно мало, то можна приблизно вважати, що ця величина 
підпорядковується нормальному закону розподілу. Точне формулювання всіх умов, при 
яких це дійсно буде так, становить дуже важливу граничну теорему Ляпунова, розгляд 
якої, однак, виходить за рамки даного курсу. Відповідно до цієї теореми розподіл суми 
незалежних випадкових величин, жодна з яких не домінує, при збільшенні числа доданків 
сходиться до нормального розподілу. 

Проробимо деякі числові розрахунки. Покладемо, що в (2.2.33) виконуються рівності: 

 і . Тоді 

 
Цей результат означає, що з імовірністю, близькою до одиниці, випадкова величина, 

що підкоряється нормальному закону розподілу, не виходить за межі інтервалу 

. Це твердження носить назву «правило трьох сигм». Теоретично 

нормальна щільність імовірності відмінна від нуля при будь-яких значеннях , однак 

практично значення випадкової величини  зосереджені на відрізку  (див. рис. 

2.25). Вірогідність потрапляння поза цього відрізка всього 0,0027. 
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Рис. 2.25. Крива нормального закону розподілу. 
 
На практиці «правило трьох сигм» використовують таким чином: якщо розподіл 

випадкової величини  невідомий, але правило трьох сигм виконується, то приймається 

припущення, що випадкова величина  розподілена нормально. Користуючись таблицею 

функції Лапласа, визначається  з умови . Потім будується інтервал, що 

задовольняє заданій умові: 

 
Приклад 2.43. Випадкова величина  має нормальний розподіл з математичним 

сподіванням  і середньоквадратичним відхиленням . Знайти інтервал, 

симетричний щодо математичного сподівання, ймовірність попадання в який дорівнює 
. 

Задаємо інтервал у вигляді . Тоді по (2.2.30) – (2.2.33) маємо: 

 
В таблиці Додатку значень функції Лапласа знаходимо значення аргументу, при 

якому функція . В результаті отримуємо . Отже, шуканий інтервал 

визначається з наступного ланцюжка обчислень: 

 

 
У наступному розділі, присвяченому статистиці, ми познайомимося з часто 

використовуваними розподілами, пов'язаними з нормальним законом розподілу. До них в 

першу чергу відносяться: розподіл  (xі-квадрат), розподіл Стьюдента (часто 

застосовують позначення -розподіл) F-розподіл. Щільності цих розподілів виражаються 

через стандартні математичні функції у вигляді деяких (досить громіздких) формул, які й 
служать означенням розподілів. 

 

2.2.3. Ступінь невизначеності розподілу 
випадкових величин. Ентропія. 

Розглянемо дискретну випадкову величину  і будемо розуміти під випробуванням 

отримання її чергового значення. Спробуємо прогнозувати результат випробування, тобто 
передбачити значення, яке прийме випадкова величина. Звичайно, в силу випадковості 
розглянутої величини результат випробування несе в собі деяку невизначеність, але, 
знаючи закон розподілу, ми можемо намагатися в якійсь мірі оцінити надійність прогнозу. 
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Природно намагатися використовувати для цієї мети відомі з попереднього 
матеріалу числові характеристики, наприклад для дискретних випадкових величин, – 

математичне сподівання  за формулою (2.2.3) і дисперсію  за формулою 

(2.2.5): 

 

 
Однак виявляється, що для прогнозування значення випадкової величини ці 

характеристики іноді можуть виявитися марними. У цьому можна переконатися на такому 
прикладі. 

Приклад 2.44. Нехай задано дві випадкові величини  і , які мають наступними 

законами розподілу: 
 

 0 1   1/3 2 

 0,5 0,5   0,9 0,1 

 
Знайдемо їх математичні сподівання і дисперсії: 

,    ; 

 

 
Таким чином, математичні сподівання і дисперсії цих випадкових величин 

збігаються. Проте інтуїтивно ясно, що закон розподілу  несе в собі значно меншу 

невизначеність і дозволяє з досить великою надійністю передбачити, що результатом 

випробування буде значення . Отже, ні математичне сподівання, ні дисперсія в 

якості міри невизначеності розподілу використані бути не можуть. 
Числовою характеристикою дискретного розподілу випадкової величини, яка може 

служити мірою невизначеності розподілу, є ентропія закону розподілу. Вона визначається 
формулою: 

 
у припущенні, що 

 
тобто хоч один зі станів буде мати місце. 
Вибір основи логарифма a в (2.2.33) не має принципового значення. Зазвичай 

обирають . В цьому випадку одиниця кількості інформації називається двійковою 

(або бітом). Нижче ми будемо опускати основу логарифма . 

Ступінь невизначеності залежить, насамперед, від числа можливих результатів 

спостереження, тобто від числа  різних можливих значень випадкової величини. При 

вибраному значенні  природно вважати, що найбільша ступінь невизначеності відповідає 

такому розподілу, при якому всі результати спостереження рівноймовірні. Іншими 
словами, ймовірності всіх можливих значень випадкової величини рівні між собою, а 

саме   . 
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Теорема єдиності. Нехай функція  визначена при будь-якому n 

на системі , для якої  і  , неперервна за сукупністю своїх 

аргументів і задовольняє умовам: 

1. При даному  функція  досягає найбільшого значення при 

  ; 

2. Якщо  і  – дві незалежні дискретні випадкові величини, що 

характеризуються наборами ймовірностей  і , то 

;          (2.2.34) 

3. Приєднання до значень випадкової величини одного (або будь-якого 

скінченого числа) неможливих значень не змінює значення функції , тобто 

 
Тоді 

 

де  – постійне позитивне число. Очевидно, що значення  можна змінювати довільно за 

рахунок основи системи логарифмів або, навпаки, можна вибирати систему логарифмів з 

будь-яким підставою, змінюючи значення . 

Приклад 2.45. Імовірність настання події при одному випробуванні дорівнює . 

Знайти, при якому  результат випробування володіє найбільшою невизначеністю. 

Якщо випадкова величина є число наступів події в даному випробуванні, то вона 
описується схемою 

 

 0 1 

   
 
Відповідно до формули (2.2.36) ентропія цієї схеми дорівнює 

 
Для зручності обчислень приймемо, що логарифми беруться натуральними і 

знайдемо максимум функції . Диференціювання лівої і правої частин останнього 

рівняння по  дає 

 
Прирівнюючи  до нуля, знаходимо . Так як друга похідна 

 
то при  величина  має максимум. 

Поряд з ентропією дискретного розподілу в деяких випадках розглядають також і 
ентропію розподілу неперервної величини. За аналогією з формулою (2.2.33) ентропією 

розподілу неперервної величини  називають величину , яка визначається за 

формулою 
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де  – щільність імовірності величини , а логарифм, як і вище, береться за 

довільною основою . 

Приклад 2.46. Неперервна випадкова величина  рівномірно розподілена в інтервалі 

. 

 Визначити ентропію цієї випадкової величини. 
Згідно (2.2.22) щільність імовірності рівномірно розподіленої випадкової величини 

має вигляд: 

 
Тому, відповідно до формули (2.2.37), ентропія рівномірного розподілу 

дорівнюватиме 

 
Можна довести, що як для дискретної, так і для неперервної випадкових величин, 

що приймають значення з інтервалу , серед всіх законів розподілу максимальну 

ентропію мають рівномірні розподіли. З попереднього прикладу випливає, що 
максимальна ентропія неперервної випадкової величини, що приймає значення з 

інтервалу  дорівнює: 

 
Для переходу до безрозмірного виду використовуємо нормовану ентропію: 

 

Очевидно, що значення  лежать в діапазоні від  до . 

Іноді вводять величину ентропії у відсотках – ∙ 100%. Вона показує відсоток 

отриманої ентропії від максимально можливої при даній кількості спостережень. 
 На практиці не завжди є достатня кількість інформації по якомусь показнику. 

Визначати ентропію доводиться з малих вибірок, не завжди достатніх для точного 
Означення закону розподілу. В цих випадках пропонується наступний алгоритм. 

Весь діапазон спостережених значень  ділиться на  інтервалів (або розрядів) і 

підраховується кількість значень , що припадають на кожен -й інтервал. Знаходиться 

частота появи випадкової величини в кожному інтервалі: 

 

де  – загальна кількість спостережень. При цьому сума частот повинна 

дорівнювати одиниці. 
Будується статистичний ряд у такій послідовності. Припускаючи, що всі часткові 

інтервали мають однакову довжину, для кожного інтервалу встановлюється його верхня і 
нижня межі, а потім у відповідності з отриманою впорядкованою сукупністю часткових 
інтервалів групуються результати спостережень. 

Довжина часткового інтервалу (кроку) визначається за формулою 
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Проміжні інтервали отримуються додаванням до кінця попереднього інтервалу довжини 

часткового інтервалу . Межі інтервалів позначаються через  тоді 

 …; . Потім  

підраховується кількість спостережуваних значень (частот ), які потрапили в -й 

інтервал, причому 

 
Всі обчислення записуються у вигляді таблиці. 2.9 

Таблиця 2.9. 
Інтервальний статистичний ряд 

 

   
… 

 
Итого 

   
… 

  

   
… 

 
1 

 
Обчислюється ентропія дискретної випадкової величини за формулою (2.2.33), 

підставляючи в неї  і замість імовірностей всіх можливих значень випадкової 

величини  відповідні частоти : 

 
Таким чином, виходить вираз ентропії (в бітах) показника, представленого часовим 

рядом даних. 
Далі, як це було зроблено в передостанньому прикладі, можна знайти максимально 

можливу ентропію часового ряду: 

 
Як приклад розглянемо наступну задачу. 
Приклад 2.47. Визначити ентропію випадкової величини  – денної відносної 

вологості в липні місяці в деякому регіоні, розподіл якої представлено на рис. 2.26. 
 

 
 

Рис. 2.26. Розподіл денної відносної вологості в липні. 
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Побудуємо статистичний ряд випадкової величини , групуючи результати 

спостережень у вигляді впорядкованої сукупності часткових інтервалів . 

Підрахуємо кількість спостережуваних значень , які потрапили в -й інтервал і за 

формулою (2.2.40) обчислимо частоту появи випадкової величини в кожному інтервалі . 

Отримані результати представлені в табл. 2.10. 
Таблиця 2.10 

 
Розрахункові дані для показника «Денна відносна вологість в липні» 

 
 
 
 

 
 
За формулою (2.2.42) визначимо ентропію 

 
За формулою (2.2.38) визначимо максимальну ентропію 

 
І, нарешті, по формулі (2.2.39) обчислимо нормовану ентропію для даного показника 

 
тобто ентропія показника «денна відносна вологість в липні» становить % від 

максимально можливої ентропії при даній кількості вимірювань. 
Тут необхідно зазначити, що будь-яке значення параметра, що обчислене на основі 

обмеженого числа дослідів, завжди буде, так чи інакше, містити елемент похибки. Отже, 
бажано оцінити отримані результати для означення похибки вимірювання. 

Наведемо розрахунок похибки означення ентропії для часового ряду, розглянутого в 
останньому прикладі. 

Припустимо, що вимірювана величина розподілена за нормальним законом 
розподілу. Знайдемо довірчий інтервал з заданою довірчою ймовірністю, тобто визначимо 
таку величину , для якої виконується умова 

 
де  – середнє арифметичне спостережених значень,  – математичне сподівання,  

– довірча ймовірність. 
Довірчий інтервал при цьому запишеться як 

 
Знаходимо  як добуток двох величин: 

 
де  – середнє квадратичне оцінки параметра ,  – таблична величина, що 

розрахована для  ). 

Для часового ряду, розглянутого в останньому прикладі, отримуємо 

 
Приймемо за початок відліку  і знайдемо  за формулою: 

 
де 

 

(40; 50) (50; 60) (60; 70)  

 

1  3  2  

  1/6 3/6 2/6 1 
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При , отримуємо 

 
Нехай довірча ймовірність дорівнює 90% і  = 1,643. Тоді 

 
Довірчий інтервал  при цьому значенні  дорівнює 

 
Значення параметра , що лежать в інтервалі , є порівнянними з дослідними 

даними. 

Визначимо для значень  і  ентропію випадкової величини, 

розподіленої за нормальним законом: 

 
І, нарешті, скориставшись значенням ентропії  з останнього прикладу, 

визначимо абсолютну похибку 

 
 і відносну похибку вимірювання 

 
 

Контрольні питання 
1. Дайте визначення випадкової величини. 
2. У чому відмінність дискретної і безперервної випадкових величин? 
3. Що називається законом розподілу ймовірностей випадкової величини? 
4. Якими способами можна задати дискретну випадкову величину? 
5. Дайте визначення функції розподілу ймовірностей випадкової величини. 
6. Перелічіть основні властивості функції розподілу ймовірностей випадкової 

величини і поясніть їх зміст. 
7. Дайте визначення щільності розподілу ймовірностей випадкової величини. 
8. Перелічіть основні властивості щільності розподілу ймовірностей випадкової 

величини і поясніть їх зміст. 
9. Чому дорівнює інтеграл від щільності розподілу ймовірностей по всій області 

завдання випадкової величини? 
10. Перерахуйте характеристики розташування випадкової величини на числовій 

осі. 
11. Перерахуйте характеристики розсіювання випадкової величини. 
12. Як визначаються математичне сподівання і дисперсія дискретної випадкової 

величини? 
13. Як визначаються математичне сподівання і дисперсія неперервної випадкової 

величини? 
14. Що таке мода і медіана і як вони визначаються? 
15. Дайте визначення початкових моментів випадкової величини. 
16. Дайте визначення центральних моментів випадкової величини. 
17. Що таке асиметрія і ексцес закону розподілу і як вони визначаються? 
18. Що таке квантилі і квартили закону розподілу і як вони визначаються? 
19. З якою точністю виконується правило трьох сигм? 
20. Мірою чого може слугувати ентропія закону розподілу? 
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2.3. Випадкові функції 
Вище розглядалися випадкові величини, значення яких не залежать від часу або 

якого-небудь іншого параметра і при неодноразовому відтворенні одного і того ж 
спостереження змінюються випадковим чином. В гідрометеорології результатом 
спостереження, як правило, є не число, а деяка функція одного або декількох аргументів, 
причому ця функція при повторенні (реалізації) спостережень в однакових умовах може 
кожен раз випадковим чином змінювати свій вигляд. Таку функцію називають випадковою, 
а результат кожного окремого спостереження – можливою реалізацією випадкової функції. 
Таким чином, випадкову функцію будемо визначати як множину або ансамбль всіх її 
реалізацій, індексованих деяким параметром, який найчастіше грає роль часу. 

 

2.3.1. Основні поняття 
Означення 2.3.1. Випадковою (ймовірнісною або стохастичною) функцією 

називається зміна в часі стану деякої системи, котра може бути різною в залежності 
від випадку та для якої визначена ймовірність того чи іншого її перебігу. 

Домовимося позначати випадкові функції прописними літерами з вказівкою в дужках 

аргументу, наприклад , а їх можливі реалізації відповідними малими 

літерами з індексами, що вказують номер спостереження, при якому дана реалізація 

отримана, наприклад . 

Поняття випадкової функції добре відображає сутність усіх гідрометеорологічних 
явищ. Так, наприклад, рівень води в невеликих водоймах змінюється в часі випадковим 
чином в залежності від кількості опадів, танення снігу, штучного регулювання; дощові 
опади і стік змінюються в часі і по площі водозбору; аналогічно змінюються розподіл 
забруднюючих інгредієнтів у геофізичних середовищах. Турбулентний характер 
атмосферних процесів обумовлює крайню мінливість метеорологічних величин в часі і в 
просторі. При цьому інтенсивні турбулентні пульсації присутні як у великомасштабних 
процесах, так і в рухах самого малого масштабу. Наявність турбулентності призводить до 
того, що початкові умови не визначають повністю перебіг процесу і, отже, и, проведені при 
однакових зовнішніх умовах, будуть призводити до різних результатів. 

Означення 2.3.2. Теорія випадкових функцій – наука, що вивчає закономірності 
випадкових процесів і явищ, а так само динаміки їх розвитку. 

Означення 2.3.3. Реалізацією випадкового процесу  називається 

конкретний вид випадкового процесу, який спостерігався на відрізку часу  

(рис. 2.27). 
Якщо проведено не одно спостереження, а декілька, в результаті кожного з яких 

заміряна якась реалізація випадкового процесу  (  – номер спостереження), то 

отримаємо декілька різних реалізацій випадкового процесу  або 

сімейство реалізацій (рис. 2.28). 

 
 
                           Рис. 2.27                                         Рис. 2.28 
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Як приклад розглянемо дані строкових спостережень на гідрометеорологічній станції 

за випадковою функцією  якого-небудь певного дня обраного місяці протягом 

декількох років. Уявімо ці спостереження у вигляді графіка (рис. 2.29). Спостереження за 

окремий рік – це реалізації: . 

 

 
 

Рис. 2.29 
 

Якщо зафіксувати аргумент випадкової функції  і провести пряму, 

перпендикулярну осі абсцис, то ця пряма перетне кожну реалізацію тільки в одній точці. 
Означення 2.3.4. Перерізом випадкової функції називається випадкова величина, 

що відповідає фіксованим значенням моменту часу . 

На рис. 2.29 переріз випадкової функції показано при . Він являє собою 

випадкову величину з можливими значеннями , характерними для обраного дня в 

заданий час доби. Очевидно, кожний переріз випадкової функції являє собою випадкову 

величину, можливі значення якої – це значення функції в точках перерізу при . 

Тому випадкову величину можна розглядати як окремий випадок випадкової функції при 
фіксованому значенні аргументу. 

Використовуючи поняття перерізу, можна випадкову функцію визначити як 

сукупність або множину всіх її перерізів . Однак можна вчинити 

і навпаки, визначивши випадкову функцію як функцію, значення якої при будь-якому 

фіксованому значенні аргументу є випадковою величиною . 

Аргумент t може приймати або будь-які речові значення в заданому інтервалі, або 
тільки певні дискретні значення. У першому випадку випадкову функцію називають 
процесом, у другому – випадковою послідовністю. 

Означення 2.3.5. Випадковий процес називається процесом з безперервним 
часом, якщо перехід з одного стану в інший стан може відбуватися в будь-який момент 
часу. 

Означення 2.3.6. Випадковий процес називається процесом з безперервними 
станами, якщо значенням випадкового процесу є безперервна випадкова величина. 

 Означення 2.3.7. Випадковий процес  називається дискретним у часі 

(послідовністю), якщо система, в якій він протікає, змінює свій стан лише в моменти 

часу  число яких скінченне. 

Означення 2.3.8. Випадковий процес називається процесом з дискретними 
станами, якщо значенням випадкового процесу є дискретна величина 

Всі гідрометеорологічні процеси розгортаються в часі безперервно, однак ряди 
спостережень, як правило, зберігаються в дискретному вигляді. Зазвичай, для простоти 
поділу, на процеси і випадкові послідовності не роблять і часто використовують термін 
«випадковий процес» безвідносно до фізичної природі аргументу. 
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2.3.2. Основні характеристики випадкової функції 

У класичній теорії ймовірностей випадкова величина  вважається повністю 

визначеною з імовірнісної точки зору, якщо відома її функція розподілу 

, де  – імовірність. 

У теорії випадкових процесів переріз випадкового процесу  при будь-якому 

фіксованому значенні аргументу  є випадковою величиною, яка має закон розподілу 

 

Ця функція залежить від двох аргументів: по-перше, від значення , для якого береться 

переріз, по-друге, від значення , менше якого повинна бути випадкова величина  

(рис. 2.30). Функція  називається одновимірним законом розподілу. 

 

 
 

Рис. 2.30 
 

Нехай мають місце два випадкових процеси з однаковим розподілом в кожному 
перерізі, але різних за своєю структурою. Перший представлений сукупністю своїх 
реалізацій на рис. 2.31, другий – на рис. 2.32. Перший процес має плавний 
(упорядкований) характер, другий – безсистемний (невпорядкований). Для першого 
процесу характерна більш тісна залежність між перерізами випадкового процесу; для 
другого ця залежність згасає досить швидко зі збільшенням відстані між перерізами. 

 

            
 

Рис. 2.31           Рис. 2.32 
 

Відомо, що випадковий процес  можна розглядати як сукупність всіх його 

перерізів, кожний з яких представляє собою випадкову величину. Тому, якщо ми маємо n 

перерізів випадкового процесу: , , ,..., , то цей випадковий 

процес можна наближено охарактеризувати функцією розподілу отриманої системи 
випадкових величин 
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. 

Очевидно, що ця функція розподілу тим точніше буде характеризувати випадковий 

процес, чим ближче один до одного будуть розташовані перерізи і чим більше число  їх 

враховується. Виходячи з цього, випадковий процес  вважають заданим, якщо для 

кожного значення аргументу  визначена функція розподілу випадкової величини: 

, 

а також для кожної пари перерізів  і  аргументу  визначена функція розподілу 

системи двох випадкових величин  і : 

, 

і взагалі для будь-яких n значень  аргументу  визначена -мірна 

функція розподілу 

 

випадкових величин , , ..., . 

Якщо існують змішані приватні похідні від багатовимірної функції розподілу, то 
можна записати багатовимірний диференціальний закон розподілу (багатовимірну 
функцію щільності ймовірності): 

 
Випадковий процес буде повністю охарактеризований лише в тому випадку, якщо 

задані всі багатовимірні функції розподілу. 
Очевидно, що теоретично можна необмежено збільшувати число перерізів і 

отримувати при цьому все більш повну характеристику випадкового процесу. Проте 
встановити вид багатовимірних функцій розподілу і оперувати такими громіздкими 
характеристиками, залежними від багатьох аргументів, вкрай незручно, і в цьому далеко 
не завжди є необхідність. Тому на практиці більш ніж двовимірні закони розподілу 
застосовуються вкрай рідко. Часто для вивчення випадкових функцій (також як і 
випадкових величин в теорії ймовірностей) виявляється достатнім знання лише деяких 
основних характеристик, що описуються початковими і центральними моментами 
розподілу. 

Означення 2.3.9. Математичним сподіванням випадкового процесу  

називається невипадкова функція , яка для довільного  визначається як 

математичне сподівання відповідного перерізу 

 

Якщо переріз випадкового процесу  при даному  являє собою дискретну 

випадкову величину з рядом розподілу 
 

   
… 

 

   
… 

 
 
то його математичне сподівання обчислюється за формулою: 
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Якщо переріз випадкового процесу  при даному  являє собою безперервну 

випадкову величину з щільністю , його математичне сподівання обчислюється за 

формулою 

 

Початковим моментом порядку  випадкової функції  

називається математичне сподівання добутку відповідних ступенів її різних перерізів: 

 

Зокрема, початковий момент першого порядку:  – це 

математичне сподівання випадкової функції при фіксованому значенні аргументу (тобто 
за заданим ансамблем) 

 
причому 

 

Тут і далі передбачається, що інтеграл абсолютно сходиться;  – число 

реалізацій;  – одномірна функція щільності розподілу;  – імовірність 

можливого значення випадкової функції в заданому перерізі. 
Очевидно, що математичне сподівання має розмірність, рівну розмірності 

розглянутої величини, і має ті ж властивості, що розглядаються в класичній теорії 
ймовірностей. 

Математичне сподівання (теоретичне середнє) є невипадковою функцією і дає 

уявлення про центр, навколо якого при заданому  групуються значення різних реалізацій 

випадкової функції. 
Приклад 2.48. В якості випадкової функції можна розглядати середньорічні 

температури як функції морської глибини в заданому районі. При цьому кожна реалізація з 
ансамблю буде являти собою графік зміни середньорічної температури по глибині за 
певний рік, а математичне сподівання перерізу - багаторічну середньорічну температуру 
на певній глибині. Зазвичай при вивченні гідрометеорологічних процесів математичні 
сподівання, отримані осереднення по всіх реалізацій, являють собою кліматичну норму. 

З усіх початкових моментів випадкової функції самостійне значення має тільки 
перший, інші моменти, більш високих порядків, використовуються як допоміжні для 
обчислення центральних моментів або їх окремих випадків, коли математичне сподівання 
випадкової функції дорівнює нулю. Записати початковий момент будь-якого порядку не 
становить труднощів. 

Так, початкові моменти другого порядку  можуть бути двох 

типів: 

 для одного і того ж перерізу випадкової функції – ; 

 змішаний момент другого порядку для двох різних перерізів – 

. 
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Означення 2.3.10. Центрованим випадковим процесом  називається 

процес, який визначається співвідношенням 

 

Означення 2.3.11. Центральним моментом порядку  

випадкової функції  називається математичне сподівання добутку відповідних 

ступенів її центрованих перерізів: 

 

де ,   – центровані перерізу. 

Центральні моменти нульового і першого порядків не представляють самостійного 
інтересу, тому що завжди рівні постійним величинам, відповідно одиниці і нулю. 
Центральні моменти другого порядку можна представити, по-перше, для одного і того ж 
перерізу випадкової функції: 

 
і, по-друге, для двох різних перерізів випадкової функції: 

 

Момент  є функцією одного аргументу    і при кожному 

фіксованому його значенні являє собою дисперсію відповідного перерізу випадкової 
функції: 

 
Означення 2.3.12. Дисперсією випадкового процесу  називається 

невипадкова функція , яка при довільному значенні аргументу  визначається як 

дисперсія відповідного перерізу випадкового процесу : 

 
Цю формулу можна перетворити в більш зручну формулу для обчислення дисперсії: 

Якщо переріз випадкового процесу  при даному  являє собою дискретну випадкову 

величину з наведеним вище рядом розподілу, то дисперсія може бути обчислена за 
формулою 

 

Якщо переріз випадкового процесу  при даному  являє собою безперервну 

випадкову величину з щільністю , то дисперсія може бути обчислена за формулою 

 
Дисперсія – це вже невипадкова величина, що має розмірність квадрата розмірності 

розглянутої випадкової функції, і має ті ж властивості, що розглядаються в класичній 
теорії ймовірностей. 

Означення 2.3.13. Середнім квадратичним відхиленням випадкового процесу 

 називається позитивне значення кореня квадратного з дисперсії : 

 
Середнє квадратичне відхиленням в даному перерізі випадкової функції має 

розмірність, що збігається з розмірністю самої випадкової функції, і характеризує розкид 
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випадкових значень аналізованого перерізу біля свого центру розсіювання 
(математичного сподівання). В гідрометеорологічних дослідженнях цей розкид від норми 
часто називають аномаліями, вивчення яких представляє самостійний інтерес. 

Момент  для кожної пари  і є момент зв'язку або кореляційний момент 

між відповідними перерізами випадкової функції. Його зазвичай позначають 

 і називають кореляційною (автокореляційною), або 

ковариаціоною функцією випадкового процесу, яка має всі властивості, що розглядаються 
в класичній теорії ймовірностей для кореляційних моментів. 

Властивості кореляційної функції: 

1.  

2.  

3.  

4.  Якщо V , то    

5. Якщо V , то  

На практиці часто замість кореляційної функції розглядають безрозмірну нормовану 
кореляційну (автокореляційну) функцію 

 

яка для кожної фіксованої пари значень  і  представляє коефіцієнт кореляції, що 

характеризує ступінь тісноти лінійної залежності між відповідними перерізами випадкової 
функції. 

Властивості нормованої кореляційної функції: 

1.  

2.  

3.  

 В загальному вигляді нормована кореляційна функція для  перерізів випадкового 

процесу представимо у вигляді матриці парних коефіцієнтів кореляції між відповідними 
перерізами, в якій всі діагональні елементи дорівнюють одиниці, а елементи, симетричні 
головної діагоналі (в силу властивості симетричності кореляційних функцій) рівні між 
собою: 

 
При розв’язанні багатьох прикладних задач часто буває достатньо знати лише 

перший початковий і другий центральний моменти. Причому для нормально розподілених 
випадкових процесів ці характеристики є вичерпними. Слід зазначити, що розділ теорії 
випадкових функцій, що оперує тільки з математичним сподіванням і кореляційними 
функціями, називають кореляційної теорією випадкових функцій. 

 

2.3.3. Система випадкових функцій 
На практиці доводиться мати справу одночасно з кількома випадковими функціями. 

Тому, крім розглянутих вище характеристик для кожної випадкової функції, суттєвим є ще 
встановлення зв'язку між різними функціями. 



185 

 

Приклад 2.49. При вивченні такого випадкового процесу, як випаровування 
доводиться спільно розглядати ряд випадкових процесів: температуру, вітер, тиск, 
сонячну радіацію і ін. 

 Початкові моменти першого порядку збігаються з математичними сподіваннями 
відповідних випадкових функцій. Центральні моменти другого порядку можуть бути двох 
видів: по-перше, можна розглядати другий центральний момент для двох перерізів однієї і 
тієї ж випадкової функції (це ми робили в попередньому параграфі), по-друге – для двох 
перерізів, які належать різним випадковим функцій. При цьому отриманий кореляційний 
момент називають кореляційної функцією зв'язку, або взаємної кореляційної функцією між 
двома випадковими функціями. 

Означення 2.3.13. Взаємної кореляційної функцією  двох випадкових 

функцій  і  називається невипадкова функція двох аргументів , яка при 

кожній парі значень  дорівнює коваріації двох перерізів випадкових процесів  і 

 

  

Приклад 2.50. Розглянемо систему двох випадкових процесів:  і . У 

кореляційної теорії її характеристиками будуть: , ,  , , а також 

кореляційна функція зв'язку: 

 
яка характеризує ступінь лінійної залежності між перерізами  і . В окремому 

випадку, при  кореляційна функція буде характеризувати ступінь лінійної залежності 

перерізів випадкових процесів  і  що відповідають одному і тому ж значенню 

аргументу. 
Властивості кореляційної функції. 
Кореляційна функція зв'язку не є симетричною щодо своїх 

аргументів: , але володіє тим властивістю, що при 

одночасній перестановці аргументів та індексів виконується рівність: 

 
Легко показати, що і автокореляційна функція, і кореляційна функція зв'язку не 

змінюються при додаванні до кожної з них невипадкових доданків. Використовуючи цей 
факт, часто замість самого випадкового процесу розглядають центрований випадковий 
процес (з математичним сподіванням, рівним нулю). 

Безрозмірну величину 

 
називають нормованою кореляційною функцією зв'язку, яка для будь-якої пари 

фіксованих аргументів  і  являє собою коефіцієнт кореляції випадкових величин  

і . Якщо , то випадкові процеси називаються незв'язними. Також як 

і для випадкових величин, умова незв'язності є необхідною, але недостатньою для 
незалежності випадкових процесів (вона характеризує тільки відсутність лінійної 
залежності). 

Для характеристики  випадкових процесів  для фіксованих 

перерізів в кореляційної теорії досить задати  математичних сподівань,  кореляційних 
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функцій і  кореляційних функцій зв'язку. Кореляційні функції та кореляційні 

функції зв'язку зручно записувати у вигляді кореляційної матриці 

 
 в якій для стислості запису використовується позначення 

; при  (по головній діагоналі) записані кореляційні 

функції, а при  – кореляційні функції зв'язку між перерізами різних випадкових 

процесів ( ). 

 
2.3.4. Підсумовування випадкових функцій 

Нехай випадкова функція  являє собою суму двох випадкових функцій 

 

При кожному фіксованому  її математичне сподівання, відповідно до властивості 

математичного сподівання суми випадкових величин, так само 

 
Знайдемо кореляційну функцію: 

 
Підставимо в останню рівність (2.3.2) і (2.3.3), отримаємо: 

 

 
Виконаємо перетворення, згрупувавши члени так, щоб отримати відповідні 

центровані випадкові функції. Тоді 

 
Перемноживши двочлен під знаком математичного сподівання, отримаємо: 

 

 

 
Таким чином, для означення кореляційної функції сумарного випадкового процесу 

необхідно знати кореляційні функції кожного доданка процесу та кореляційні функції 
зв'язку цих процесів. 

В окремому випадку, коли процеси  і  не пов'язані, то 

 

так як . 

Якщо випадкова функція складається з  доданків 

 
то формули (2.3.3), (2.3.4) і (2.3.5) можна відповідно узагальнити таким чином: 
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2.3.5. Стаціонарні випадкові функції 
В гідрометеорології часто мають місце випадкові процеси, зміна фізичних величин 

(тиск, швидкість і напрям вітру, температура, вологість і т.д.) в яких мають вид 
безперервних випадкових коливань навколо невипадкового значення. У тих випадках, 
коли амплітуда і характер коливань в середньому не змінюються з часом, такі процеси 
називаються стаціонарними. Очевидно, цей особливий клас випадкових процесів є 
простішими для вивчення, тому що всі ймовірні характеристики і статистичні властивості 
їх практично не змінюються зі зміною аргументу. 

Твердження 2.3.1. Для стаціонарного випадкового процесу -мірна щільність 

розподілу не змінюється при зсуві всіх аргументів на однакову величину  

 
Справедливість цього твердження ілюструє рис. 2.33. 

 

 
Рис. 2.33. 

 

Означення 2.3.14. Випадковий процес  називається строго стаціонарним 

(або стаціонарним у вузькому сенсі), якщо всі його cкінченновимірні закони розподілу 

 довільного порядку  не змінюються при будь-якому 

зсуві всієї групи точок  уздовж осі , тобто при будь-якому  і   

справедливо рівність: 

 

 

Отже, щільність розподілу інваріанта щодо зсуву на величину  початку відліку 

аргументу  (рис. 2.34). 
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Рис. 2.34 

 
Зауважимо, що термін «стаціонарність» виник при вивченні випадкових функцій часу 

і характеризує сталість їх властивостей в часі. Для випадкових процесів, аргументом яких 
є інша змінна, наприклад відстань, вводиться термін «однорідність». Зазвичай термін 
«однорідність» застосовують до випадкових полів, характеризуючи їх однорідність в 
просторі, а під стаціонарністю поля розуміють сталість його статистичних властивостей у 
часі, хоча іноді замість стаціонарності говорять про однорідність за часом. 

Вважаючи в (2.3.6) , одержимо 

 

 

Звідки випливає, що -мірні щільності розподілу ймовірностей залежать не від 

абсолютного положення значень  на осі , а від їх відносного розташування, 

а саме від різниць . Це означає, що всяке переміщення початку відліку 

по осі часу перетворює сукупність реалізацій випадкової функції в саму себе таким чином, 
що її статистичні характеристики не змінюються. Дане Означення стаціонарності накладає 
занадто багато обмежувальних умов на випадкові процеси, і на практиці їх неможливо 
навіть перевірити. З рівності (2.3.6) випливає, що для стаціонарного випадкового процесу 

-мірна щільність розподілу ймовірностей залежить не від , а від  значень 

аргументу, так як одне зі значень аргументу завжди можна прийняти за початок відліку 

(наприклад, покласти ). Звідси ясно, що одномірна щільність розподілу 

ймовірностей 

 

не залежить від  і є однією і тією ж для всіх перерізів випадкового процесу. 

Двовимірна щільність розподілу ймовірностей 

 

 

де  залежить тільки від одного аргументу  – зсуву перерізів по 

координатній осі . 

Для двох довільних перерізів стаціонарної функції двовимірну щільність розподілу 
ймовірностей в загальному вигляді можна записати 
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Тоді основні характеристики стаціонарного випадкового процесу мають вигляд: 

 

 

Очевидно, що при  . Отже, математичне 

сподівання і дисперсія є постійними величинами для всіх перерізів стаціонарного процесу. 
Приклад 2.51. Останні умови рівносильні, наприклад, твердження про сталість 

клімату та фізико-географічних умов формування стоку, тобто заперечення можливості 
зміни їх у часі. 

 Кореляційна функція стаціонарного випадкового процесу є функцією тільки одного 

аргументу, тобто коефіцієнт кореляції між перерізами  і  для будь-яких  і  

не змінюється при зсуві на час , інакше кажучи, такий же коефіцієнт кореляції буде між 

перерізами  и . 

Умови (2.3.7) і (2.3.8) є необхідними, але недостатніми умовами стаціонарності. Це 
означає, що якщо процес стаціонарний, то ці умови виконуються завжди. Зворотне 

твердження не гарантує стаціонарність при . Однак при розв’язанні більшості 

практичних задач гідрометеорології багатовимірні щільності розподілу  

застосовуються дуже рідко, а з гіпотези стаціонарності використовують лише умови (2.3.7) 
і (2.3.8), що значно спрощує опис випадкових процесів. У зв'язку з цим в кореляційної 
теорії виділяють клас випадкових процесів, для яких виконуються умови (2.3.7) і (2.3.8). 
Такі процеси називають стаціонарними в широкому сенсі. 

Означення 2.3.15. Випадковий процес називається стаціонарним у широкому 

сенсі, якщо його математичне сподівання постійно ( ) і кореляційна 

функція є функція зсуву між аргументами . 

 У загальному випадку стаціонарність в широкому сенсі не тотожна стаціонарності у 
вузькому сенсі. Випадкові функції, стаціонарні у вузькому сенсі, будуть стаціонарні і в 
широкому сенсі, але не навпаки. Але є цілий клас стаціонарних процесів, для яких поняття 
стаціонарності у вузькому і широкому сенсі збігаються. Це – нормальні стаціонарні 
процеси, для яких функція щільності ймовірностей повністю визначена математичним 
сподіванням і кореляційною функцією. В подальшому, коли мова буде йти про 
стаціонарності, будемо мати на увазі саме стаціонарність в широкому сенсі. 

Властивості кореляційної функції стаціонарного процесу: 
1. З симетричності кореляційної функції (див. властивість (2.2.1)) випливає і парність 

кореляційної функції стаціонарного випадкового процесу ; 

2.  

На практиці умови стаціонарності можна безпосередньо перевірити, обчисливши 
середні значення, дисперсії і кореляційні функції для різних моментів часу. Якщо значення 
середніх і дисперсій постійні для всіх перерізів, а коефіцієнти кореляції між будь-якими 
двома перерізами не залежать від постійного зсуву, то процес є стаціонарний. 
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2.3.6. Система стаціонарних випадкових функцій 

Нехай маємо систему випадкових процесів . Ця система називається 

стаціонарною в широкому сенсі, або стаціонарно зв'язною, якщо в цьому сенсі 
стаціонарний кожен з процесів, що входять в систему, а кореляційні функції зв'язку є 

функціями тільки одного аргументу  

. 

Тут, як і в п. 2.3.3, позначено . 

Спираючись на властивість кореляційних функцій (2.3.6), можна записати 

, т. е. кореляційну функцію зв'язку двох стаціонарних процесів можна 

описати однією кореляційної функцією зв'язку, заданої як при позитивних, так і негативних 

значеннях аргументу, при цьому функція  в загальному випадку не є парною. 

З викладеного ясно, що прийняття гіпотези стаціонарності випадкових функцій 
призводить до значного спрощення опису їх статистичних властивостей, що дозволило, в 
свою чергу, розробити ефективні математичні методи, що використовуються у 
прогнозуванні. Для нестаціонарних функцій вирішення цих питань пов'язане з великими 
труднощами. Тому всяку випадкову функцію, з якою мають справу на практиці, перш за 
все, намагаються розглядати з точки зору можливості вважати її стаціонарною. Для 
процесів, що мають місце в атмосфері і гідросфері, гіпотеза про їх стаціонарності добре 
виправдовується для порівняно невеликих інтервалів часу або відстаней. Зі збільшенням 
інтервалів зміни аргументу спостерігається і порушення стаціонарності. 

Приклад 2.52. Для гідрологічних рядів гіпотеза про стаціонарність вважалася 
достатньо природної протягом тривалого часу. Однак все зростаюча господарська 
діяльність людини на водозборі, а також можливі антропогенні зміни клімату вимагають в 
даний час обґрунтування цієї гіпотези для кожного конкретного водозбору. Антропогенні 
зміни стоку призводять до того, що стаціонарні розподілу доводиться будувати або за 
дуже коротким рядах, або по неоднорідним гідрологічним рядах, що створює величезні 
проблеми в забезпеченні стійкості статистичних параметрів. 

Аналогічні зауваження можна зробити і для інших гідрометеорологічних 
характеристик. Незважаючи на те, що порушення стаціонарності приводить до зміни 
математичного сподівання розглянутої гідрометеорологічної величини, тим не менш, 
стаціонарність в сенсі незалежності кореляційної функції від початку відліку зберігається з 
досить допустимим на практиці наближенням. Виходячи з цього, часто на практиці замість 
самого випадкового процесу доцільно розглядати центрований випадковий процес, так як 
цей процес можна вже вважати стаціонарним з постійним математичним сподіванням, що 
дорівнює нулю, а кореляційні функції центрованого і вихідного процесів збігаються. Тому 
для багатьох процесів атмосфери та гідросфери на основі великого статистичного 
матеріалу різними авторами запропоновані різноманітні кореляційні функції, загальними 
властивостями яких є: 1) прагнення їх до нуля при зростанні аргументу і 2) максимальні 
значення цих функцій, рівні дисперсій випадкових процесів, досягаються при нульовому 
значенні аргументу. Якщо розглядається стаціонарний процес з кореляційною функцією 

, то її максимум буде при , у той час як кореляційна функція зв'язку  

максимуму при  може не досягати. Дійсно, вплив одного процесу на інший може 

відбуватися з деяким запізненням, наприклад нагрівання води за рахунок сонячного 

випромінювання відбувається лише через деякий час . В цьому випадку значення 

кореляційної функції зв'язку між перерізами цих процесів при інтервалі , відмінному від 

нуля, буде більше, ніж між одночасними перерізами цих процесів. Наявність такого 
запізнювання може служити причиною несиметричності кореляційної функції зв'язку щодо 

аргументу , тобто . 

З деякими видами кореляційних функцій ми познайомимося нижче. 
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2.3.7. Позитивно визначені функції 
Для переконливості доказів наступних тверджень введемо поняття позитивно 

визначеної функції. 

Означення 2.3.16. Функція , яка задовольняє нерівності 

 

для будь-яких наборів  і будь-яких  дійсних  

називається позитивно визначеною. 

Розглянемо суму такого виду для стаціонарної кореляційної функції  

 
Для стаціонарного випадкового процесу початок відліку можемо прийняти при 

. Остання сума не може бути негативною, оскільки розглядається математичне 

сподівання величини, що зведена у квадрат. 
Таким чином, кореляційна функція стаціонарного випадкового процесу являє собою 

позитивно визначену функцію. 
Справедливим є і зворотне твердження: всяка позитивно певна функція є 

кореляційною функцією деякого стаціонарного випадкового процесу. 
 

2.3.8. Властивість ергодичності випадкових процесів 

Нехай має місце деякий стаціонарний випадковий процес , представлений в 

таблиці і на рис. 2.35. 
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Рис. 2.35 



192 

 

З рисунку випливає, що даний стаціонарний процес і кожна його реалізація володіє 
одними і тими ж характеристиками. Якщо вибрати одну реалізацію, то її характеристики 
будуть мало відрізнятися від характеристик інших реалізацій. Одна реалізація може 
замінити всі інші. Одна з довільно обраних реалізацій при досить великому часі може дати 
досить гарне уявлення про весь процес. Стаціонарні випадкові процеси, що володіють 
описаними властивостями, отримали назву ергодичних. 

Стаціонарні процеси можуть володіти або не володіти ергодичною властивістю. 
Якщо процес протікає однорідне і множина станів скінченна і володіє ергодичною 
властивістю, то в ньому встановлюється стаціонарний режим функціонування, який 
характеризується тим, що будь-яка реалізація цього процесу рано чи пізно пройде через 
будь-який стан незалежно від того, в якому стані знаходився цей процес в початковий 
момент часу.  

До цих пір основні характеристики випадкового процесу визначалися шляхом 
усереднення по множині реалізацій. Але можливий і інший спосіб осереднення, якщо існує 
одна реалізація достатньої тривалості. При цьому якщо зв'язок між перерізами 
випадкового процесу убуває швидко, то окремі частини реалізації можна розглядати як 

незалежні між собою. Тому сукупність таких окремих  частин однієї реалізації можна 

приймати за сукупність  самостійних реалізацій. 

Для стаціонарних процесів відомо, що математичне сподівання і дисперсія не 
залежать від аргументу, тому можна, не розділяючи реалізацію на окремі частини, 
визначити ці характеристики за всією даною реалізацією: 

 

 

де  – довжина інтервалу, на якому задана реалізація. 

Виникає закономірне питання: чи будуть характеристики випадкового процесу, що 
отримані шляхом усереднення за сукупністю реалізацій, збігатися з відповідними 
характеристиками, знайденими шляхом усереднення тільки по одній реалізації. 
Виявляється, що це виконується не для всіх стаціонарних функцій. 

Означення 2.3.17. Стаціонарні функції мають властивість ергодичності, якщо 
статистичні характеристики, що отримані шляхом усереднення по множині реалізацій 
в даний момент часу, з імовірністю, як завгодно близькою до одиниці, дорівнюють 
статистичним характеристикам, отриманим шляхом усереднення за досить 
тривалого інтервалу часу однієї єдиної реалізації. 

Тут використано відоме з теорії ймовірностей поняття збіжності за ймовірністю, яке, 
наприклад, для середнього значення по реалізації може бути записано у вигляді: 

 

де  – середня по реалізації за інтервал часу ,  – середня по множині 

реалізацій в даний момент часу,  – нескінченно мала величина. 

Рівність (2.3.9) дає достатні підстави для того, щоб на практиці можна було замість 

 використовувати значення , коли  порівняно велике. Тому залишається 

з'ясувати, за яких умов для  на практиці здійснима умова (2.3.9), так як при наявності 

спостережень на малому інтервалі зміни аргументу можна отримати шукані 
характеристики з неприпустимо великими помилками. Опускаючи докладні докази, які 
можна знайти, наприклад, в [30], зауважимо, що Тейлором було доведено наступна 
теорема. 
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Теорема. Для дисперсії різниці між істинними значеннями , 

отриманими осередненням по одній реалізації при досить великому значенні , 

справедлива асимптотична формула: 

 

де  – інтервал осереднення,  – величина, яка називається часом кореляції, 

причому 

 
Звідси видно, що для надійного Означення шуканих характеристик за однією єдиною 

реалізацією, необхідно брати інтервал усереднення  у багато разів більше, ніж час 

кореляції , який іноді називають «часовим масштабом кореляції». Фізичний сенс цієї 

умови полягає в тому, що при  величини можуть вважатися незалежними. 

Треба зазначити, що окремі реалізації випадкового процесу можуть мати свої 
специфічні особливості, наприклад, коливання навколо різних середніх. В цьому випадку 
середнє значення, отримане за однією реалізації, може значно відрізнятися від 
середнього за ансамблем реалізацій. 

По відношенню до кореляційної функції властивості ергодичності формулюються 
набагато складніше, а тому перевірку їх на практиці здійснити в основному не вдається. У 
зв'язку з цим висновки про ергодичність роблять, як правило, на основі міркувань про 
фізичну сутність випадкового процесу. 

Виконання властивості ергодичності має велике значення, так як для Означення 
статистичних характеристик досить мати у своєму розпорядженні одну реалізацію, що 
зазвичай і буває на практиці. 

 Приклад 2.53. В гідрометеорології далеко не завжди вдається здійснити 
багаторазове повторення експерименту в однакових умовах, і тому всі ряди спостережень 
на гідрометеорологічних станціях і постах практично являють собою єдину реалізацію. 

 Якщо ж у наявності є декілька реалізацій, отриманих в однакових умовах, то, 
користуючись властивістю ергодичності, можна отримати статистичні характеристики 
осереднення по кожній реалізації, а потім взяти у якості шуканих середнє арифметичне з 
них з урахуванням ваги кожної реалізації. 

Достатніми умовами ергодичності випадкового процесу  є: 

 за математичним сподіванням 

 
 за дисперсією 

 
 за кореляційною функцією 

 

 
Характеристики ергодичної стаціонарного випадкового процесу: 

1.  
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2.  

3.  

Зазвичай стаціонарний випадковий процес буває неергодичним, коли він протікає 

неоднорідно. Зокрема, порушення ергодичності випадкового процесу  може бути 

викликана тим, що в якості доданка випадкового процесу включається випадкова 

величина. Наприклад, випадковий процес типу , де  – випадкова 

величина, не є ергодичним. 
 

2.3.9. Структурна функція 
Зі стаціонарних процесів найбільш важливі процеси зі стаціонарними приростами 

 
Математичне сподівання квадрата збільшень (різниці перерізів, що відповідають 

двом значенням аргументу) називається структурною функцією : 

 
 Вперше структурна функція була введена А. Н. Колмогоровим для опису 

статистичної теорії турбулентного руху. З Означення структурної функції видно, що вона 

невід'ємна, тобто . 

Виразимо структурну функцію через кореляційну. У формулі (2.3.10) зробимо 

тотожні перетворення шляхом додавання і віднімання однієї і тієї ж величини : 

 

 

 

 

де . 

З останньої рівності (2.3.11) видно, що структурна функція парна, тобто 

, так як . Зауважимо, що парність структурної функції 

випливає і з її Означення (2.3.6). 

При  рівність (2.3.11) приймає вигляд: 

 
Цей же результат можна було отримати з Означення (2.3.10). 
Якщо для випадкового процесу виконується умова 

 
то 

 
Введемо позначення 

 
Тоді рівність (2.3.11) з умовами (2.3.12) і (2.3.13) набуде вигляду: 

 
Звідки отримуємо 

 
Природно, що на практиці не існують реалізації на нескінченному інтервалі, тобто не 

можемо знати структурну функцію, що відповідає безкінечному аргументу. Однак у 
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більшості випадків структурна функція досить швидко досягає деякого граничного 
значення, починаючи з якого при подальшому збільшенні аргументу вона фактично не 

змінюється або змінюється незначно. Тому  часто називають насичуючим 

значенням структурної функції. 
Для стаціонарного випадкового процесу, який має ергодичну властивість, структурну 

функцію, як і кореляційну, можна знайти за однієї єдиної реалізації за формулою: 

 
У багатьох випадках використання структурної функції буває переважніше, ніж 

кореляційної. 
Пояснимо це твердження. Гідрометеорологічні процеси, взагалі кажучи, не можна 

вважати стаціонарними. Як приклади, що підтверджують нестаціонарність, можна 
привести відомий факт потепління Арктики в останні роки, зміна клімату і річкових стоків 
під впливом господарської діяльності людини (будівництво гідроелектростанцій на 
великих річках) і пр. В цьому випадку середні значення гідрометеорологічних величин, а 
також і інші статистичні характеристики, визначені за різні періоди часу, ведуть себе 
нестійко. На структурну функцію, виходячи з її Означення (2.3.10), нестаціонарність 

довгохвильових збурень не робить істотного впливу при малих значеннях аргументу . 

Крім того, систематичні помилки, що містяться в даних різних перерізів, при обчисленні 
структурних функцій взаємно погашаються. Таким чином, використання структурних 
функцій в ряді випадків дозволяє зменшити нестаціонарність (неоднорідність) 
випадкового процесу і нівелювати систематичні помилки. Однак переваги структурних 

функцій істотні тільки при малих значеннях . При обчисленні же кореляційних функцій 

через структурні точність кореляційних функцій не підвищується через помилки 
обчислення насиченого значення структурної функції. 

 

2.3.10. Випадкові поля 
Вище були розглянуті випадкові функції одного аргументу, в якості якого в окремому 

випадку міг бути час. Проте в гідрометеорології доводиться в основному мати справу з 
випадковими функціями, залежними не тільки від часу, але і від просторових координат. 
Такий просторово-часовий розподіл отримав назву поля фізичної величини, або 
випадкового поля. 

Приклад 2.54. Такі гідрометеорологічні процеси, як циклогенез, хмароутворення, 
випадання атмосферних опадів, випаровування з підстильної поверхні і т. д. утворюють 
тривимірні поля, компонентами яких є дві географічні координати і час. 

Поля швидкості, температури в прикордонному шарі атмосфери – це функції вже 
чотирьох аргументів (трьох просторових координат і часу). 
З точки зору математики можна розглядати координати деякого тривимірного або 

чотиривимірного (а в загальному випадку – -мірного) простору як вектор з відповідними 

цьому простору компонентами, наприклад , а тому скорочено позначати 

випадкове поле . Далі, за аналогією з випадковими процесами, випадкове поле 

можна розглядати як множину всіх його реалізацій або множину всіх його перерізів, 
розуміючи під перерізом випадкового поля випадкову величину, отриману при фіксованих 

значеннях всіх його аргументів (інакше, при фіксованому ). Отже, простою заміною  на  

всі формули, отримані для випадкових процесів, матимуть місце і для випадкових полів. 

Тому для випадкового поля за аналогією можемо записати -мірну функцію розподілу: 

 

-мірну щільність розподілу 
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перший початковий момент (математичне сподівання), званий іноді одноточковим 

початковим моментом першого порядку, 

 
другий центральний момент (дисперсія), званий іноді одноточковим центральним 

моментом другого порядку, 

 
другий центральний змішаний момент (кореляційна функція), званий іноді 

двоточковим центральним моментом (є функцією координат двох точок просторово 
часовій області), 

 
нормовану кореляційну функцію 

 
яка для кожної фіксованої пари точок  представляє коефіцієнт кореляції між 

двома перерізами випадкового поля. 
Записані просторово-часові моменти можуть характеризувати зв'язки: 
1. Між значеннями випадкового поля в одній і тій же точці простору за два різних 

моменту часу (часовий зв'язок, або часові моменти); 
2. Між двома різними точками простору в один і той же момент часу (просторовий 

зв'язок, або просторові моменти); 
3. Між двома різними точками простору в два різних моменту часу (просторово-

часовий зв'язок). 
У першому випадку фіксуються координати простору і мають справу з випадковими 

часовими процесами, які докладно розглядалися вище. У другому випадку фіксується час 
і вивчається випадкове поле, яке є функцією тільки просторових координат (в 
гідрометеорології такими координатами є широта, довгота і висота або глибина). Третій 
випадок є більш загальним, коли випадкове поле є функцією просторових координат і 
часу. 

Приклад 2.55. В гідрології велика увага приділяється аналізу змін стоку і 
стокоутворюючих факторів у часі і в просторі. Призначення цього аналізу – виявити 
основні властивості досліджуваних процесів: мінливість, циклічність, характеристики 
періодичних і неперіодичних коливань, наступності в розвитку і пр. і передбачити їх 
поведінку в майбутньому. 

Приклад 2.55. Поля метеорологічних величин внаслідок турбулентності атмосфери 
вкрай мінливі як у просторі, так і в часі. В окремих випадках, фіксуючи момент часу, можна 
розглядати процеси синоптичного характеру. Фіксуючи просторові координати, можна 
розглядати еволюцію процесу в місці, що цікавить. 

Основна відмінність просторових рядів від часових рядів полягає в тому, що їх 
значення по просторовому аргументу розподілені нерівномірно, тому що точки 
спостережень в просторі в основному розташовані на нерівних відстанях. 

Часові процеси були розглянуті докладно, тепер зупинимося на описі просторових 
випадкових полів. 

 

2.3.11. Однорідні і ізотропні випадкові поля та їх характеристики 
Істотним в описі часових випадкових процесів є умова їх стаціонарності. 

Аналогічними умовами, що спрощують опис просторових випадкових полів є умови їх 
однорідності і ізотропності. 
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Якщо всі -мірні закони розподілу не змінюються при будь-якому зсуві 

(паралельному перенесенні) системи точок  на один і той же вектор , 

тобто функції розподілу (щільності розподілу) не змінюються при заміні перерізів, 

відповідних точкам , перерізами  

 

 
то таке випадкове поле називається однорідним. Якщо при цьому скінченновимірні 

щільності ймовірності не змінюються при всіляких обертаннях системи точок 

 навколо осей, що проходять через початок координат, і при дзеркальних 

відображеннях цієї системи точок щодо площин, що проходять через початок координат, 
то таке випадкове поле називається однорідним і ізотропним. 

За аналогією з п. 2.3.5, 

 

 

 

де  залежить тільки від одного аргументу  – зсуву перерізів в просторі. 

Для двох довільних перерізів однорідного ізотропного випадкового поля двовимірну 
щільність розподілу ймовірностей в загальному вигляді можна записати 

 

 
Відповідні моменти візьмуть вигляд: 

 

 

 

Очевидно, що при  мають місце рівності . 

Якщо випадкові поля однорідні і ізотропні, то умови (2.3.13) і (2.3.14) завжди 
виконуються. Зворотне твердження не завжди вірно. Однак у практиці 
гідрометеорологічних досліджень виконання названих умов веде до значного спрощення 
обробки статистичного матеріалу. Тому, якщо умови (2.3.13) і (2.3.14) виконуються, то, за 
аналогією з часовими процесами, випадкове поле називають однорідним в широкому 
сенсі. Зазвичай, говорячи про однорідність і ізотропність, в практиці гідрометеорології 
розуміють однорідність в широкому сенсі. Природно, що для полів гідрометеорологічних 
характеристик турбулентного потоку припущення про однорідність навіть в широкому 
сенсі завжди є деякою ідеалізацією, оскільки точно воно ніколи не виконується. Дійсно, 
говорячи про однорідність, необхідно вимагати, щоб потік заповнював увесь необмежений 
простір, а вже одне це припущення є ідеалізацією в застосуванні до реальних потоків. 
Далі, необхідно, щоб всі середні характеристики потоку (швидкість, тиск, температура, 
вологість, солоність і пр.) були постійними в усьому просторі, і щоб статистичний режим 
пульсацій не змінювався при переході від однієї частини простору до іншої. Зрозуміло, що 
ці вимоги можуть виконуватися лише з задовільною точністю в межах деяких обмежених 
областей простору, малих порівняно з масштабами макроскопічних неоднорідностей і 
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досить віддалених від всіх твердих стінок, що обмежують потік. Таким чином, на практиці 
можна говорити про однорідність гідродинамічних полів лише в деякій певній галузі. 

За аналогією з часовими процесами можна говорити і про осереднення просторових 
полів по одній реалізації в тому випадку, якщо виконується умова ергодичності, а саме: 
однорідне поле має властивість ергодичності, якщо усі випадкові характеристики, що 
отримані осередненням по одній реалізації, при безмежному збільшенні діаметра області 
сходяться по ймовірності до відповідних характеристик, отриманих осередненням по усій 
множині реалізацій випадкового поля. 

Структурна функція однорідного випадкового поля має вигляд: 

 
і за аналогією виведення в п. 2.5 маємо: 

 
Для характеристики випадкового поля, однорідність якого є лише наближеною, 

використання структурних функцій в порівнянні з кореляційними іноді бувають 
переважніше. 

Зокрема, це, наприклад, має місце при дослідженнях просторової мезо- і 
макроструктури гідрометеорологічних полів, коли широтні відмінності в припливі сонячної 
енергії, різний характер повітряних течій над океанами і материками та ін., викликають 
порушення однорідності просторових полів. Однак треба пам'ятати, що за 
експериментальними даними часто буває важко отримати значення структурної функції 

, яке для досить великих відстаней можна було б прийняти за насичує значення 

. 

Контрольні питання 
1. Як визначити закон розподілу функції дискретної випадкової величини? 
2. Яким буде закон розподілу функції від випадкової величини при лінійному 

перетворенні. 
3. Якщо нормально розподілена випадкова величина перетворюється лінійно, то 

який закон розподілу буде мати функція? 
4. Що називається композицією розподілів двох випадкових величин? 
5. Сформулюйте першу теорему про математичне сподівання випадкової 

величини. 
6. Сформулюйте другу теорему про математичне сподівання випадкової величини. 
7. У якому випадку математичне сподівання добутку двох випадкових величин 

дорівнює добутку їх математичних сподівань? 
8. Сформулюйте першу теорему про дисперсію випадкових величин. 
9. У якому випадку дисперсія суми двох випадкових величин дорівнює сумі їх 

дисперсій? 
10. Сформулюйте другу теорему про дисперсію випадкових величин. 
11. У якому випадку дисперсія добутку двох випадкових величин дорівнює добутку 

їх дисперсій? 
12. Перерахуйте спеціальні розподілу, отримані шляхом функціональних 

перетворень нормально розподілених випадкових величин. 

 
2.4. Системи випадкових величин 

В гідрометеорологічної практиці дуже часто доводиться одночасно враховувати 
значення декількох величин, невипадкових та випадкових. Це призводить до поняття 
системи випадкових величин. Математично таку систему можна також називати 
багатовимірної випадкової величиною чи випадковим вектором. 

Приклад 2.56. Стан погоди в даній географічній точці і в даний момент часу 
описується деяким набором параметрів: атмосферний тиск, напрямок і швидкість вітру, 
температура і вологість повітря, атмосферні опади. Очевидно, що ці параметри можна 



199 

 

вивчати окремо, але для синоптиків має величезне значення вивчення параметрів погоди 
в їх сукупності і взаємодії. 

Означення 2.4.1. Сукупність функцій, визначених на одній і тій же множині 

елементарних подій, називається -мірної випадковою величиною 

.  

Багатовимірна випадкова величина повністю визначається її функцією розподілу 
ймовірностей 

 
що задовольняє таким умовам: 

1.  

2.   не убуває по кожному аргументу; 

3.  

4.  

5.  

де  – функція розподілу одномірної випадкової величини. 

Означення 2.4.2. Одномірні випадкові величини  називаються 

незалежними, якщо їх спільна функція розподілу дорівнює добутку одновимірних 
функцій розподілу 

 
 Означення 2.4.3. Багатовимірна випадкова величина називається дискретною, 

якщо складові її випадкові величини є дискретними. 
 Багатовимірна дискретна випадкова величина повністю визначається набором 

значень імовірностей 

 

заданих для будь-якої комбінації значень  випадкових величин 

. Функція розподілу в цьому випадку виражається через імовірності 

наступною формулою: 

 
Означення 2.4.4. Багатовимірна випадкова величина називається неперервною, 

якщо неперервна її функція розподілу  і існує неперервна майже всюди 

функція щільності , така, що 

 

 Нехай мають місце є  випадкових величин. Розглянемо нову випадкову величину 

 де  – деяка функція. Тоді функція розподілу випадкової 

величини  задається (у випадку, коли  – неперервні випадкові величини) 

формулою 
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де  – функція щільності -мірної випадкової величини , 

а  область -мірного простору, що містить всі точки , такі що 

. 

Математичне сподівання випадкової величини  дорівнює 

 

 Припустимо тепер, що . Тоді можна довести, 

скориставшись властивостями математичного сподівання і дисперсії, що 

 
і 

 

де  – коваріація  і . 

Нехай тепер  незалежні і однаково розподілені. Позначимо 

 

тоді будемо мати ,   . 

Багатовимірний нормальний розподіл. Найважливішим прикладом спільного 
розподілу декількох випадкових величин є багатовимірний нормальний розподіл. Він 
відіграє важливу роль в теорії ймовірностей і часто виникає в різних статистичних 
завданнях. 

Означення 2.4.4. Набір випадкових величин  має 

багатовимірний нормальний (гаусовий) розподіл, якщо знайдуться дійсний вектор 

, невироджена дійсна -матриця  і набір 

незалежних стандартних нормальних випадкових величин  такі, що 

 

  

 
або в матричній формі 

 
Справедливі наступні твердження: 

1. Випадкова величина  має нормальний розподіл , де ; 
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2.  

Розглянемо -матрицю , де  транспонована матриця . Матриця 

 симетрична  і є невиродженою тому, що матриця   невироджена. Більш 

того, має місце рівність . 

Матриця  є строго позитивною в наступному сенсі: для будь-якого ненульового 

дійсного вектора  виконується нерівність 

 

Матрицю , ,  прийнято називати матрицею 

коваріацій, а вектор  – вектором середніх багатовимірного 

нормального розподілу. Виявляється, що цих двох характеристик достатньо для того, щоб 
повністю описати багатовимірний нормальний розподіл. А саме: щільність 
багатовимірного нормального розподілу записується у вигляді такої формули: 

 

де ,  матриця зворотна , ,  – 

звичайний евклидовий скалярний добуток в , при цьому: ,   

, . 

З формули багатовимірної нормальної щільності видно, що в ній беруть участь лише 

параметри  і . Тому цей закон розподілу часто позначають . 

На рис. 2.36 наведені приклади двовимірних нормальних щільностей: 

а) ,  ; 

б) , . 

а)                                     б) 

     
 

Рис. 2.36. Щільності двовимірного нормального розподілу. 
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Іноді матриця , що бере участь у співвідношеннях (2.4.1), має ранг менший . В 

цьому випадку говорять, що  має вироджений багатовимірний 

нормальний розподіл. У такого розподілу щільність не існує. 
З наведеного короткого аналізу теорії багатовимірної випадкової величини бачимо, 

що в загальному випадку вивчення взаємодії багатьох випадкових чинників – дуже 
складна математична задача. Тому надалі ми обмежимося двовимірними випадковими 
величинами. 

 

2.4.1. Системи двох дискретних випадкових величин 
Означення 2.4.5. Випадкові величини, які геометрично зображуються точками 

площини, називаються двовимірними випадковими величинами. 
Процес хмароутворення в основному визначається двома величинами: 

температурою і вологістю. Тому можна сказати, що структура хмари при випадковому 
термодинамічному процесі є двовимірної випадкової величиною. 

Означення 2.4.6. Законом розподілу системи двох дискретних випадкових 

величин (дискретної двовимірної випадкової величини)  називається набір 

(скінчений або нескінченний) можливих значень  і їх імовірностей: 

 
при цьому має виконуватися умова нормування 

 
Для завдання всіх імовірностей, пов'язаних з парою дискретних величин }, 

зазвичай використовується таблиця спільного розподілу в наступному вигляді: 
Таблиця 2.11 

 

                                          

 
  

… 
 

… 

   
… 

 
… 

   
… 

 
… 

…. … … … … … 

   
… 

 
… 

… … … … … … 

 

Кожне число  у внутрішній частині таблиці 2.9 означає ймовірність того, що в 

одному випробуванні дві випадкові величини приймуть відповідні значення (2.4.2). 
Для системи двох дискретних випадкових величин існує зв'язок між розподілом 

(2.4.2) і функцією розподілу 

 
де підсумовування проводиться тільки по тим парам індексів , для яких 

виконуються умови  і . 

У загальному випадку ймовірність попадання двовимірної випадкової величини 

 в довільну область  обчислюється за формулою 
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де підсумовування проводиться за тими парам індексів (i, j), для яких відповідні 

точки  належать області . 

Іноді розглядають одновимірні розподіли величин  і  окремо, підсумовуючи 

ймовірності  відповідно по стовпцях і рядках: 

 

Розподілу ,  для кожної з випадкових величин  і  називаються частинними 

(маргінальними) розподілами для системи двох випадкових величин. Ці розподіли 
задовольняють основній властивості ряду розподілу 

 
Іноді таблицю спільного розподілу розширюють, вводячи рядок і колонку для 

частинних розподілів. Тоді таблиця 2.11 набуває вигляду: 
Таблиця 2.12 

 

                                             

 
  

… 
 

… 
 

   
… 

 
… 

 

   
… 

 
… 

 
…. … … … … … … 

   
… 

 
… 

 
… … … … … … … 

   
… 

 
… 1 

 
Частинні розподіли дозволяють обчислити роздільно числові характеристики 

компонент  і , наприклад: 

 

 
Середньоквадратичне відхилення випадкової величини визначається як корінь 

квадратний із дисперсії: 

 
Математичне сподівання і дисперсія є числовими характеристиками кожної з 

випадкових величин системи  окремо. Кореляційний момент – числова 

характеристика системи випадкових величин. 

Означення 2.4.7. Кореляційним моментом  дискретних випадкових величин 

 і  називається математичне сподівання добутку центрованих випадкових величин, 

тобто 

 



204 

 

Властивості кореляційного моменту: 

1)  =  ; 

2)  ; 

3) .  

Сукупність кореляційних моментів і дисперсій визначає кореляційну матрицю 
системи випадкових величин: 

 
З властивостей кореляційного моменту випливає симетричність цієї матриці, а також 

її позитивна визначеність. 
Означення 2.4.8. Коефіцієнтом кореляції випадкових величин X і Y називається 

число 

 
З властивостей дисперсії і кореляційного моменту отримуємо властивості 

коефіцієнта кореляції: 

1) ; 

2) ; 

3) . 

Нормована кореляційна матриця 

 

як і кореляційна матриця , має властивості симетричної і невід’ємної визначеності. 

Якщо величини  і  незалежні, тобто приймають всі свої значення незалежно один 

від одного, то при будь-яких ,  буде виконуватися рівність 

 
Цю умову можна сформулювати в інших формах: 

 для будь-яких  є справедливою рівність ; 

 всі стовпці і всі рядки матриці  пропорційні; 

 ранг матриці  дорівнює одиниці. 

Означення 2.4.9. Умовним розподілом випадкової величини  при  

називається сукупність умовних імовірностей подій ( ): 

 
обчислених в припущенні, що подія ( ) вже відбулася 

( ). Індекс  має одне і те ж значення при усіх значеннях 

випадкової величини . 

Аналогічно визначається умовний розподіл випадкової величини  за умови, що 

 ( ). 

Знаючи спільний розподіл системи двох дискретних випадкових величин, можна 
знайти умовний розподіл: 
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Тут використовується Означення умовної ймовірності події  в припущенні, що 

подія  вже відбулася. Частинний розподіл  знаходиться за формулою (2.4.4). 

Аналогічно знаходиться умовний розподіл випадкової величини  при : 

 

Ці ймовірності складають умовний розподіл величини , що відповідають даному 

значенню  величини . Вони задовольняють основним умов, що накладаються на ряд 

розподілу: 

 
Це дозволяє обчислити умовне математичне сподівання 

 
Означення 2.4.10. Випадкові величини X і Y називаються незалежними, якщо 

розподіл однієї випадкової величини не залежить від того, яке значення приймає інша 
випадкова величина. 

Це Означення еквівалентно наступному: випадкові величини  і  незалежні, якщо 

для будь-якої пари можливих значень ,  справедлива умова 

 

 

тобто події  і  є незалежними при будь-яких значеннях  і . Для 

дискретних випадкових величин умову незалежності (2.4.10) можна записати у вигляді 

 

 

Отримані співвідношення (2.4.12) є умовами незалежності випадкових величин  і  

еквівалентними визначенню незалежності випадкових величин (2.4.12). Таким чином, для 
перевірки незалежності двох випадкових величин достатньо визначити частинні розподіли 
і, знаючи спільний розподіл, перевірити виконання співвідношень (2.4.13). Якщо ці 

співвідношення справедливі при будь-яких індексах  і  (відповідно за будь-яких значень 

змінних  і ), то випадкові величини є незалежними. В іншому випадку вони є 

залежними. 
Приклад 2.57. У таблиці 

Таблиця 2.13 
 

           

 

-1 1 3 7 

0 0,16 0,12 0,14 0,08 

7 0,08 0,10 0,09 0,06 

10 0,06 0,04 0,03 0,02 
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задано розподіл системи двох дискретних випадкових величин  і . 

Визначити при  і  частинні, умовні розподіли і моментні характеристики 

системи випадкових величин, а також знайти ймовірність попадання двовимірної 

випадкової величини  в область . 

Імовірність попадання двовимірної випадкової величини  в задану область  

(еліпс з півосями, що дорівнюють 2 і 1) визначається за формулою 

 
де підсумовування проводиться тільки по тим парам індексів , які відповідають 

точкам , що знаходяться всередині області . Безпосередньою перевіркою 

переконуємося, що таких точок дві:  і : 

 
При відомому спільному розподілі систем двох дискретних випадкових величин  

частинні розподіли знаходяться за формулами: 

 
Отримані частинні розподіли наведені в таблицях: 
 

Таблиця 2.14           Таблиця 2.15 

 -1 1 3 7   0 7 10 

 0,3 0,26 0,26 0,18  
 0,5 0,35 0,15 

 

Умовні розподіли випадкової величини  за умови, що , і випадкової величини 

 за умови, що  , обчислюються за формулами: 

 
Отримані умовні розподілу зведені в таблицях: 
 

Таблиця 2.16     Таблиця 2.17 

 -1 1 3 7   0 7 10 

 0,32 0,24 0,28 0,16  
 

8/15 4/15 3/5 

 

Для того щоб випадкові величини ,  були незалежними, необхідно і достатньо, 

відповідно до (2.4.13), виконання умови   за будь-яких значеннях індексів  та  

. 

З табл. 2.14 – 2.17 видно, що ця умова не виконується, наприклад, при  і . 

Таким чином, випадкові величини  і  є залежними. 

 Так як відомі частинні розподіли випадкових величин  і , то їх математичні 

сподівання обчислюються за формулами (2.4.5): 

 
Дисперсії випадкових величин  і  визначаються за формулами (2.4.6): 

 
Тепер за формулою (2.4.7) знаходимо середньоквадратичне відхилення: 
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За формулою (2.4.8) обчислюємо кореляційний момент випадкових величин  і  

 
Так як відомі значення дисперсій випадкових величин ,  і їх кореляційний момент, 

то можна написати кореляційну матрицю: 

 
Тепер за формулою (2.4.10) знайдемо коефіцієнт кореляції 

 
і напишемо нормовану кореляційну матрицю 

 
Так як коефіцієнт кореляції  відмінний від нуля, то випадкові величини  і  є 

залежними і корельованими, причому між ними є досить слабкий лінійний зв'язок 
( ). Імовірність попадання двовимірної випадкової величини  в задану 

область  дорівнює 0,28. 

 

2.4.2. Неперервні двовимірні випадкові величини 
Закон розподілу двовимірної випадкової величини задається або інтегральної 

, або диференціальної  щільністю ймовірності. 

 Означення 2.4.11. Двовимірна випадкова величина, що приймає всі значення з 

деякої області  і володіє неперервною щільністю ймовірності, називається 

неперервної двовимірної випадкової величиною. 
Диференціальна щільність імовірності двовимірної випадкової величини 

визначається як функція , яка задовольняє в точці  з координатами  умові 

 
причому ця рівність виконується з точністю до нескінченно малих більш високого 

порядку, ніж . Геометрично диференціальна щільність імовірності виражає 

ймовірність попадання випадкової величини в прямокутник (рис. 2.37) з точністю до 

нескінченно малих більш високого порядку в порівнянні з добутком . 

 

 
 

Рис. 2.37. 
 

З Означення щільності ймовірності випливає, що ймовірність попадання двовимірної 

випадкової величини в деяку область  дорівнює 
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Якщо всі можливі значення випадкової величини належать , то, очевидно, 

 

Це рівність справедливо для області , що збігається з усією площиною 

. Отже, для будь якої двовимірної випадкової 

величини має місце 

 
Для двовимірної випадкової величини можна визначити також інтегральний закон 

розподілу або двовимірну функцію розподілу. 
Означення 2.4.12. Значенням функції розподілу двовимірної випадкової величини в 

точці  називають імовірність того, що випадкова величина потрапить лівіше і 

нижче цієї точки, тобто що її координати задовольняють нерівностям 

 
Геометричною інтерпретацією сумісної функції розподілу  є ймовірність 

попадання випадкової точки  на площині всередину нескінченного квадранта з 

вершиною в точці  (заштрихована область на рисунку 2.28). 

 

 
 

Рис. 2. 28. Геометрична інтерпретація 

сумісної функції розподілу  

 
З означення 2.4.12 і з (2.4.16) випливає, що 

 
Функція розподілу двовимірної випадкової величини має такі властивості: 

1. 
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2. Якщо одна із змінних необмежено убуває, то значення функції зменшується 
до нуля 

 
так як події  є неможливими; 

3. Якщо одна із змінних необмежено зростає, то функція двох змінних 
наближається до значення одновимірної функції іншої змінної 

 
так як подія  збігається з подією ; 

4. Якщо обидві змінні необмежено зростають, то функція двох змінних 
наближається до одиниці 

 

Припустимо, що . Тоді різниця 

 
задає ймовірність попадання значення пари ) у півсмугу. Таким чином, 

інтегральна функція не убуває по кожній із змінних. 
Користуючись формулою (2.4.16) можна знайти ймовірність попадання значення 

пари  в прямокутник: 

 

 

Нехай випадкові величини  і  незалежні і нехай випадкова величина  має 

щільність імовірності  і функцію розподілу , які пов'язані між собою рівністю 

 

Нехай, далі, випадкова величина , незалежна від , має щільність імовірності 

 і функцію розподілу 

 

Тоді ймовірності події  і  можна отримати за 

допомогою теореми множення як добуток імовірностей 

 

 
Порівнюючи отриманий вираз з (2.4.9), отримуємо, що 

 
Аналогічно цьому для функції розподілу отримуємо 
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або 

 
Очевидно, що, якщо щільність імовірності і функція розподілу двовимірної 

випадкової величини можуть бути представлені відповідно у вигляді добутків (2.4.18) і 
(2.4.19), то звідси випливає, що координати є незалежними. 

Тепер легко отримати формули для обчислення індивідуальних числових 

характеристик величини  і : 

1. Математичні сподівання, виражені через двовимірну щільність імовірності 

: 

 

 

2. Дисперсії, що виражені через математичні сподівання величин ,  і двовимірну 

щільність імовірності  

 

 

 

 
Обчислення математичних очікувань і дисперсій за формулами (2.4.20) і (2.4.21), 

відповідно, можна об'єднати в одну обчислювальну схему. 

Означення 2.4.13. Центральним моментом порядку ,  системи випадкових 

величин  називається математичне сподівання добутку 

. 

Для неперервних випадкових величин центральний момент порядку  

знаходиться за формулою 

 

при цьому передбачається, що  – невід'ємні числа. 
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Сума  називається порядком центрального моменту, так що всі моменти 

порядку , для яких  або , називаються моментами відповідно 

першого або другого порядку. Розглядом тільки цих моментів ми і обмежимося надалі. 
Означення 2.4.14. Центральні моменти першого порядку дорівнюють нулю. 

Дійсно, так як  і  цілі невід'ємні, то існують тільки два різних центральних моменту 

першого порядку  і . З формул (2.4.21) випливає, що 

 
і 

 
Але відповідно до (2.4.16) маємо 

 
Очевидно, при цьому підінтегральні вираження в двох попередніх формулах 

дорівнюють нулю, отже, . 

Формули (2.4.21) свідчать, що дисперсії ,  є центральними моментами 

другого порядку  і . Особливу роль в теорії ймовірностей грає змішаний 

центральний момент другого порядку (кореляційний момент або момент зв'язку) 

випадкових величин  і , тобто момент порядку 1,1. Підставляючи ці значення моментів 

в (2.4.22), отримуємо 

 

 
Приклад 2.58. Точка  розподілена в квадраті   з 

щільністю ймовірності, що дорівнює  всередині і  поза 

цього квадрата.  
Потрібно знайти: двовимірну функцію розподілу ; математичні сподівання 

,  випадкових величин  і ; дисперсії , ; кореляційний момент . 

Двовимірна функція розподілу  знаходиться за формулою (2.4.13) 

 

 

 
Математичні сподівання , ) випадкових величин  і  знаходяться за формулами 
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(2.4.17а) і 

(2.4.17б)  

 

 
Дисперсії ,  випадкових величин  і  знаходяться за формулами (2.4.18а) і 

(2.4.18б) 

 

 

 
І, нарешті, кореляційний момент знаходиться за формулою (2.4.20) 

 
Кореляційний момент грає важливу роль в характеристиці зв'язку між випадковими 

величинами  і , яка розкривається наступної теоремами (наводяться без доведення, 

які можна знайти в [26]). 

Теорема 2.4.1. Якщо випадкові величини  і  незалежні, то їх кореляційний 

момент дорівнюють нулю. 
Отже, для незалежності випадкових величин необхідно, щоб їх кореляційний момент 

дорівнював нулю. Зворотно, рівність нулю кореляційного моменту не є достатнім для 
незалежності випадкових величин. 

Часто замість кореляційного моменту для характеристики зв'язку між випадковими 

величинами  і  користуються коефіцієнтом кореляції, що дорівнює 

 
Коефіцієнт кореляції  безрозмірний і по абсолютній величині не перевершує 

одиницю, тобто завжди задовольняє нерівностям 

 

Теорема 2.4.2. Якщо випадкові величини  і Y незалежні, то їх коефіцієнт 

кореляції дорівнює нулю. 
Існує ще одна теорема, яка більш детально з'ясовує роль коефіцієнта кореляції в 

характеристиці зв'язку між випадковими величинами  і . 
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Теорема 2.4.3. Якщо випадкові величини  і  лінійно залежні, тобто між ними 

існує співвідношення виду , то абсолютна величина коефіцієнта кореляції 

дорівнює одиниці. Його знак визначається знаком коефіцієнта  ( , якщо 

; , якщо ). 

Таким чином, коефіцієнт кореляції чисельно характеризує кореляційну залежність 

між випадковими величинами  і . Вона тим тісніше, чим ближче величина  до 

одиниці. Значення  показує відхилення залежності між випадковими величинами  і  

від лінійної виду . При інших видах функціональної залежності між 

величинами  і  може статися, що значення  виявиться дуже малим або навіть 

рівним нулю. 
Означення 2.4.15. Якщо значення однієї з випадкових величин не визначає 

однозначно значення іншої, а визначає лише її закон розподілу, така залежність 
називається кореляційною або стохастичною. 

Питання про умовні розподіли і умовні математичні сподівання для неперервного 

спільного розподілу більш складний, тому що умова  сама по собі має нульову 

ймовірність. Тому умовний розподіл величини  слід розглядати за умови 

: 

 

Спрямовуючи , отримуємо 

 
 

Аналогічно виходить умовний розподіл величини  за умови : 

 

Диференціюючи (2.4.26а) і (2.4.26б) відповідно по  та , отримаємо умовні 

щільності ймовірності: 

 

 

Якщо компоненти  і  незалежні, то  не залежить від  і збігається з 

, а  не залежить від  і збігається з . 

Формули (2.4.27а) і (2.4.27б) легко трансформувати в формули множення 
ймовірностей: 
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Зауважимо, що формули (2.4.26) – (2.4.28) мають сенс лише для тих значень  і , 

для яких  і , відповідно. Для цих значень  і  можна обчислити і 

умовні математичні сподівання: 

 

 
Означення 2.4.16. Середнє значення величини умовного математичного 

сподівання дорівнює її безумовному математичному сподіванню. 
Скориставшись правилом повторного математичного сподівання, одержимо: 

 

 

 

 
Приклад 2.59. Двовимірна випадкова величина рівномірно розподілена в області , 

що обмежена прямими  і . Визначити коефіцієнт кореляції величин  

і . 

Запишемо в аналітичній формі спільну щільність імовірності: 

 
Визначимо , використовуючи умову нормування (2.4.12): 

 
Звідки отримуємо . 

Знайдемо математичне сподівання і дисперсію величини  за формулами (2.4.17) і 

(2.4.18) відповідно: 
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Так як область  симетрична щодо осей координат, то випадкові величини  і  будуть 

мати однакові числові характеристики, тобто  і . 

Визначимо кореляційний момент за формулою (2.4.20): 

 

 
Коефіцієнт кореляції величин  і  дорівнюватиме (2.4.21): 

 
Означення 2.4.17. Нормальним законом розподілу на площині називають 

розподіл імовірностей двовимірної випадкової величини , якщо 

 

 
 

де  і  – математичні сподівання,  і  – середні квадратичні відхилення,  

– коефіцієнт кореляції величин  і . Отже, нормальний закон на площині визначається 

п'ятьма параметрами: , , ,  , . 

Означення 2.4.18. Якщо складові  і  двовимірної нормально розподіленої 

випадкової величини некореліровані, то вони й незалежні. 

Дійсно, нехай  і  некореліровані. Тоді, вважаючи в (2.4.31) , отримаємо 

 

 

Отже, якщо складові  і  нормально розподіленої випадкової величини 

некореліровані, то щільність  спільного розподілу системи дорівнює добутку 

щільностей розподілу складових , і з (2.4.15) випливає незалежність 

складових  і . Справедливо і зворотне твердження. Таким чином, для нормально 

розподілених складових двовимірної випадкової величини поняття незалежності і 
некорелірованості рівносильні. 

В більш повних підручниках [26], присвячених теорії ймовірностей та математичної 
статистики, доводиться, що якщо двовимірна випадкова величина розподілена нормально 

з параметрами , , ,   і , то її складові  і  також розподілені нормально з 

параметрами, відповідно рівними , , ,   і . 
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Приклад 2.60. Двовимірна випадкова величина  має щільність розподілу 

 
 

Потрібно знайти: 

1. Імовірність  потрапляння випадкової точки ) в квадрат , що утворений 

перетином прямих  і ; 

2. Функцію розподілу ; 

3. Щільності розподілу кожної величини  і  в окремо; 

4. Математичні сподівання кожної випадкової величини  і  в окремо; 

5. Коефіцієнт кореляції випадкової величини  

 Імовірність  потрапляння випадкової точки  в заданий квадрат, згідно з 

формулою (2.4.14), дорівнює 

 

 
Використовуючи співвідношення (2.4.16), знаходимо функцію розподілу : 

 

 

 
Щільності розподілу випадкових величин  і  знаходимо за формулами (2.4.27): 

 
  

 
Так як , то випадкові величини  і  незалежні. 

 
Контрольні питання 

1. Дайте визначення багатовимірної випадкової величини. 
2. Що називається законом розподілу ймовірностей двомірної випадкової 

величини? 
3. Як можна задати двомірну дискретну випадкову величину? 
4. Дайте визначення функції розподілу ймовірностей двомірної величини. 
5. Перелічіть основні властивості двомірної функції розподілу ймовірностей і 

поясніть їх зміст. 
6. Як отримати двомірну щільність розподілу ймовірностей, знаючи функцію 

розподілу ймовірностей двомірної величини? 
7. Перелічіть основні властивості двомірної щільності розподілу ймовірностей і 

поясніть їх зміст. 
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8. Як визначити вірогідність попадання двомірної випадкової величини в задану 
область? 

9. Дайте визначення умовної щільності розподілу ймовірностей. 
10. У якому випадку дві випадкові величини називаються статистично 

незалежними? 
11. Дайте визначення початкових моментів двомірної випадкової величини. 
12. Дайте визначення центральних моментів двомірної випадкової величини. 
13. Що характеризують змішані моменти двомірної випадкової величини? 
14.  Що таке кореляційний момент? 
15. Що таке коефіцієнт кореляції і як він визначається? 
16. Дайте визначення умовного математичного очікування. 

 

2.5. Закон великих чисел 
Для подальшого  корисними будуть дві наступні теореми: 

I форма нерівності Чебишова. Якщо випадкова величина  може набувати лише 

невід’ємні значення  і має скінченне математичне сподівання, то 

. 

II форма нерівності Чебишова. Якщо випадкова величина Х має скінченні 

математичне сподівання E(X ) та дисперсію D(X ), то для будь-якого числа  

виконується нерівність 

 
і, крім цього, 

 
Доведення цих і наступних теорем можна знайти у монографіях, що приведені у 

списку літератури. 

Нехай задана послідовність випадкових величин . 

Означення 2.5.1. Послідовність  збігається за ймовірністю до числа 

, якщо за необмеженого збільшення  імовірність події   (де  – 

як завгодно мале фіксоване число) наближається до одиниці, тобто 

 
Суть закону великих чисел полягає в тому, що в разі дуже великої кількості 

випадкових явищ усереднений їхній результат практично перестає бути випадковим і 
може бути передбачений із великою часткою вірогідності. 

Із деякими окремими випадками закону великих чисел ми вже стикалися раніше. 
Зокрема, це стосується стійкості відносної частоти події за необмеженого збільшення 
кількості випробувань. 

Інший вид статистичної закономірності – стійкість середнього значення. Логічною 
основою для неї є такий хід міркувань. Під час кожного окремого випробування його 
результат, що характеризується деяким показником, під впливом випадкових факторів 
буде відхилятися від деякого сталого значення в той чи інший бік. Тому середнє значення 
показника за достатньо великої кількості випробувань унаслідок взаємного погашення 
індивідуальних відхилень стає стійким, наближаючись до деякого сталого числа, тобто 
практично не залежить від випадку. 

Отже, закон великих чисел приводить до встановлення детермінованих 
закономірностей у поведінці відносної частоти, середнього значення або інших показників, 
що характеризують результат достатньо великої кількості випробувань в умовах 
непередбачуваності кожної спроби окремо. 
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Теорема Маркова (закон великих чисел). Якщо випадкові величини  

попарно незалежні, мають скінченні математичні сподівання і для їхніх дисперсій 
виконується рівність 

 

то для будь-якого числа  виконується граничне співвідношення 

 
яке означає, що послідовність середніх арифметичних цих випадкових величин 
збігається за ймовірністю до середнього арифметичного їхніх математичних 
сподівань. 

Теорема Чебишова. Якщо випадкові величини  попарно незалежні, 

мають скінченні математичні сподівання та обмежені в сукупності дисперсії 

 

де , то для будь-якого числа  виконується граничне 

співвідношення (3). 
Суть теорем Чебишова і Маркова полягає в тому, що хоч окремі випадкові величини 

 ,   можуть набувати значень, досить віддалених від своїх математичних 

сподівань, зате середнє арифметичне великої кількості цих випадкових величин з 
імовірністю, близькою до одиниці, набуває значення, яке близьке до середнього 
арифметичного їхніх математичних сподівань. Тобто середнє арифметичне великої 
кількості незалежних випадкових величин втрачає випадковий характер і має властивість 
стійкості.  

Приклад 2.61. Фактична температура окремих років 15 липня у деякому пункті може 
значно відрізнятися від її кліматичного значення, але середня температура 15 липня за 
декілька десятків років наближається до її кліматичного значення. 

Теорема. Якщо випадкові величини  однаково розподілені, попарно 

незалежні, мають скінченні математичні сподівання  та дисперсії 

 де , то для будь-якого числа  

виконується граничне співвідношення: 

 
тобто середнє арифметичне випадкових величин збігається за ймовірністю до 

математичного сподівання . 

Теорема Бернуллі про стійкість відносних частот. Якщо в кожному з серії 

незалежних випробувань випадкова подія настає з однією і тою самою ймовірністю , 

то за необмеженого зростання кількості випробувань відносна частота появи цієї події 

збігається за ймовірністю до її ймовірності , тобто для будь-якого наперед заданого 

числа  виконується граничне співвідношення 

 

де  − кількість появ події  в  випробуваннях. 



219 

 

Поняття про центральну граничну теорему. Центральна гранична теорема 
встановлює умови, за яких розподіл суми випадкових величин наближається до 

нормального закону. Нехай  − кількість появ події  в  незалежних випробуваннях, в 

кожному з яких . Згідно з інтегральною теоремою Муавра-Лапласа (2.1.32 – 

2.1.35) 

 

для будь-яких . Покладемо , тоді 

 

де  − функція розподілу випадкової величини , щільність розподілу 

ймовірностей якої 

 

Твердження 2.5.1. Граничне співвідношення ( ) означає, що функції розподілу 

випадкових величин  за необмеженого зростання  

наближаються до функції розподілу  нормального закону з параметрами 

. 

Надамо співвідношенню ( ) іншу форму. Для цього позначимо через   

кількість появ події  у випробуванні за номером , тоді випадкові величини  

незалежні, виконуються рівності: 

 

і твердження, отримане з ( ), можна сформулювати інакше. 

 Твердження 2.5.2. Якщо кожна з незалежних випадкових величин   

може набувати лише два значення  і  з відповідними ймовірностями  і 

, то при  функція розподілу випадкової величини 

 

для будь-якого дійсного числа  прямує до функції розподілу нормального закону з 

параметрами : 
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Теорема Ляпунова (центральна гранична теорема). Нехай  − 

послідовність незалежних випадкових величин зі скінченними математичними 
сподіваннями і дисперсіями. Якщо виконана умова 

 

то для будь-якого дійсного числа  для послідовності випадкових величин ( ) 

виконується гранична рівність ( ). 

Тобто, Ляпунов О.М. отримав твердження, яке виражається граничним 

співвідношенням ( ) для послідовності випадкових величин, на які накладаються 

слабші умови, ніж для випадкових величин  зі схеми Бернуллі. Суть умови 

( ) полягає в тому, що кожна з випадкових величин  має на випадкову 

величину, яка є їхньою сумою, незначний вплив. 

У випадку, коли випадкові величини  – однаково розподілені, 

твердження центральної граничної теореми справедливе без умови ( ). 

Теорема Ліндеберга-Леві. Нехай − послідовність незалежних 

випадкових величин зі скінченними математичними сподіваннями   і 

дисперсіями  . Тоді для будь-якого дійсного числа  

виконується гранична рівність 

 
Отже, суть центральної граничної теореми полягає в тому, що розподіл випадкової 

величини, яка формується як результат дії багатьох незалежних випадкових факторів, 
кожний з яких має на неї незначний вплив, мало відрізняється від нормального закону. 
Оскільки ці умови на практиці досить часто виконуються, то нормальний закон розподілу є 
найпоширенішим із законів розподілу, які зустрічаються у випадкових явищах. Зокрема, в 
більшості випадків похибки, які виникають під час вимірювання гідрометеорологічних 
величин, розподілені саме за нормальним законом, оскільки виникають як результат 
багатьох незалежних елементарних помилок, породжених різними причинами: станом 
приладу, атмосферними умовами, фізичним і психічним станом дослідника. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Про що говорить закон великих чисел? 
2. Що називають законом великих чисел у формі Чебишева? 
3. Сформулюйте нерівність Чебишева в двох його формах. 
4. До яких випадкових величин можна застосувати нерівність Чебишева? 
5. Сформулюйте теорему Чебишева. В яких умовах вона застосовна? 
6. Який практичний висновок робиться на основі теореми Чебишева з приводу 

оцінки математичного сподівання випадкової величини? 
7. Сформулюйте теорему Бернуллі. 
8. Який практичний висновок робиться на основі теореми Бернуллі з приводу 

оцінки невідомої ймовірності події? 
9. Сформулюйте центральну граничну теорему. 
10. Як практично використовується центральна гранична теорема? 
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РОЗДІЛ III. МАТЕМАТИЧНА  СТАТИСТИКА 

Предметом дослідження статистики в гідрометеорології є масові геофізичні явища 
та процеси, що вивчаються в безперервному зв'язку з якісним змістом цих явищ у 
конкретних умовах місця і часу. Масові гідрометеорологічні явища або процеси 
складаються з сукупності факторів, подій, одиниць. 

Важливою статистичною категорією є статистична закономірність. Виявлення 
статистичної закономірності множини явищ і процесів складає складність статистичного 
аналізу, показуючи необхідність спеціальних наукових розробок, прийомів і методів 
статистики, які і склали статистичну методологію. 

В даний час під статистикою розуміють: 
1. Сукупність відомостей (фактів) про різні явища в природі, суспільному житті та 

виробничих відносинах тієї чи іншої країни або її регіонів, світової та національної 
економіки. Зокрема, до статистики відносять відомості тільки про те, що має кількісне або 
якісне вираження. Всі вони належать не до одиничного (індивідуального) явища, а до 
сукупності з множин елементів. Інакше кажучи, статистику цікавлять тільки такі відомості 
про індивідуальні явища, на основі яких можна отримати зведені дані. 

2. Процес отримання відомостей з наступною їх обробкою. У цьому сенсі статистика 
– практична діяльність людей, спрямована на збір, оброблення та аналіз масових даних, 
що відносяться до тих чи інших сфер природного, суспільного і наукового життя. 

3. Певний параметр низки випадкових величин , одержуваний за 

певним алгоритмом з результатів індивідуальних спостережень. Таким параметром – 

статистикою – є середня арифметична значень , мода, середнє квадратичне 

відхилення та ін. До числа статистик в цьому сенсі відносяться різноманітні статистичні 
критерії (критичні статистики), які застосовують при перевірці різних статистичних гіпотез 
(імовірних тверджень) відносно природи або значень окремих показників досліджуваних 
даних, особливостей їх розподілу. Термін «статистика» як параметр, як статистичний 
критерій вживається переважно в математичній статистиці. 

4. У широкому сенсі науку, що вивчає з кількісної сторони масові явища та їх 
закономірності. Як наука статистика містить теоретичні положення про методи вивчення 
масових явищ. 

Сучасний стан гідрометеорології характеризується високим розвитком рівня 
вимірювальної техніки, складністю використовуваних засобів спостережень, ефективністю 
різних видів зв'язку і комунікацій. Тому в цілому стан гідрометеорології характеризується 
наявністю інтенсивних потоків інформації, які обумовлюють складові частини і елементи 
структури Всесвітньої метеорологічної організації і пов'язують їх в єдине ціле. Бурхливий 
розвиток космічної та електронної техніки, технології і зв'язку привів до необхідності 
обробляти інформацію (або дані) такого великого об'єму і у такі обмежені терміни по часу, 
що необхідна швидкість переробки інформації та прийняття рішень в ряді випадків 
виявилася на межі технічних можливостей. 

З іншого боку, науковий прогрес досяг стадії розвитку, коли фундаментальні 
природничі закономірності були відкриті і досліджені, а нові погляди на природу виявилися 
настільки складні, що організація досліджень і розробка теорії стали вирішуватися лише 
на рівні великих дослідницьких колективів. Наприклад, Європейський Центр Прогнозів 
погоди Середнього діапазону (ECMWF) – незалежна міжурядова організація, підтримана 
19 європейськими державами-членами і 15 співпрацюючими  державами. 

В даний час гідрометеорологія, як наука, практично не може існувати без 
застосування статистичних прийомів і методів. З одного боку основні положення 
математичного моделювання гідрометеорологічних процесів і явищ, базуються на законах 
гідрометеорологічної теорії, так як саме вони розглядають закономірності розвитку 
природних явищ, визначають їх значення, причини та наслідки для геофізичних явищ. З 
іншого боку, закони багатьох гідрометеорологічних процесів побудовані на підставі 
показників статистики і закономірностей, визначених за допомогою статистичного аналізу. 
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Таким чином, статистика визначає закони гідрометеорологічних наук, а вони в свою чергу 
коригують положення статистики. Теоретична основа статистики тісно пов'язана з 
математикою, так як для вимірювання, порівняння та аналізу кількісних характеристик 
необхідно застосовувати математичні показники, закони і методи. Вивчення динаміки 
явища, його взаємозв'язок з іншими явищами неможливо без застосування вищої 
математики та математичного аналізу. Досить часто статистичне дослідження спирається 
на розроблену математичну модель явища. Така модель теоретично відображає кількісні 
співвідношення досліджуваного явища. 

З практичним застосуванням ЕОМ виникла можливість в першу чергу різко 
прискорити процес переробки інформації. Це відразу перевело в розряд практичних 
багато теоретичних завдань, дослідження яких раніше було просто неможливо через 
великий обсяг обчислень. Орієнтація на обчислення за допомогою ЕОМ дала поштовх 
новому етапу в розвитку різних розділів наукової теорії і, перш за все, обчислювальної 
математики. Використання ЕОМ дозволило впоратися не тільки з великим об'ємом 
обчислень, але і з великим обсягом надходжень на просту обробку даних. 

Досягнення вимірювальної техніки і технології спостережень, складність наукових 
теорій і велика інтенсивність інформаційних потоків у сучасній гідрометеорології призвели 
до необхідності враховувати якомога більше інформації про досліджуване явище для 
того, щоб адекватно описати його з урахуванням всієї сукупності фізичних процесів і 
взаємозв'язків. Така необхідність призводить до того, що в ході спостережень і 
експериментів доводиться накопичувати великі обсяги інформації або, іншими словами, 
великі масиви даних, а також застосовувати спеціальні методи їх обробки. У зв'язку з 
необхідністю обробки великих масивів гідрометеорологічних даних дослідники звернули 
увагу на наступні обставини, яким раніше просто не надавали значення. 

По-перше, дані спостережень та експериментальні дані часто не містять в явному 
вигляді інформації про найбільш істотні властивості досліджуваного явища. Як правило, 
експериментальні дані тільки накопичуються при вимірюванні деяких величин на об'єкті 
дослідження. В той же час найбільш істотні властивості досліджуваного явища 
виявляються, як правило, його внутрішніми, глибинними характеристиками, недоступними 
для безпосереднього вимірювання. Такі властивості прийнято називати факторами. 

Приклад. 3.1. Очевидно, що смерч не є фізичною величиною, яку можна 
безпосередньо виміряти в ході спостереження або експерименту. Тому при дослідженні 
процесів його зародження, життя і руйнування виконуються вимірювання значень таких 
фізичних величин, як тиск, температура, вологість і швидкість навколишнього повітря. 
Цілком очевидно, що сукупність таких значень, зафіксованих у ході експерименту, лише 
непрямим чином характеризує внутрішні особливості термодинамічних процесів всередині 
смерчу. Для оцінки енергетики смерчу необхідна теорія, що пояснює залежність 
енергетики від виміряних величин і дає формулу її обчислення. 

Така ситуація характерна для досліджень в самих різних областях гідрометеорології. 
Більш того, часто досліднику заздалегідь навіть невідомо, які чинники визначають 
поведінку досліджуваного явища. Отже, їх треба виділити і пояснити залежність їх значень 
від експериментальних даних. 

По-друге, виникає питання про те, що є корисною інформацією у великому масиві 
даних. Тому виникає необхідність в спеціальних процедурах формування масиву даних і 
його обробці з метою виділення корисної інформації. 

По-третє, дані спостережень та експериментальні дані і результат їх обробки можуть 
мати різне представлення. Наприклад, масив даних може мати традиційний вигляд 
матриці, або може бути представлений у вигляді графа або кривої. Тоді виникає 
необхідність або перетворення в більш традиційну форму, або розробки специфічних 
методів обробки. Часто результат дослідження виражається не у вигляді числових 
значень істотних властивостей досліджуваного явища, а у вигляді інформації про типи 
його можливих станів. Таким чином, метою обробки є отримання типології. Відзначимо, 
що необхідність вирішення завдань побудови й аналізу типологій самого різного виду 
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призвела до появи, на відміну від традиційних методів обробки кількісних даних, нових 
методів обробки якісних даних. 

Все перелічене в першу чергу стосується гідрометеорології і застосуванню в ній 
методів теорії ймовірностей і математичної  статистики. Основним завданням теорії 
ймовірностей і математичної статистики в гідрометеорології є розробка методів 
отримання науково обґрунтованих висновків про природні явища і процеси з даних 
спостережень і експериментів. Ці висновки відносяться не до окремих спостережень, з 
повторення яких складається дане масове явище, а являють собою твердження про 
загальні імовірнісні характеристики даного процесу Таке використання фактичних даних 
як раз і є відмінною рисою статистичного методу у гідрометеорології. 

Як будь-яка наука, статистика має свій предмет дослідження і свої специфічні 
методи. Предметом статистики служить кількісна сторона масових явищ будь-якій 
області в нерозривному зв'язку з їх якісним змістом. При цьому кількісне вираження 
закономірностей розвитку цих явищ здійснюється з урахуванням конкретних умов місця і 
часу. 

Низка досліджуваних масових явищ як предмета статистики з часом зростає. 
Предмет статистики (масове явище будь-якій області) відрізняється від предметів 

інших наук трьома основними ознаками: 
1) масовий характер прояву досліджуваного явища; 
2) переважно кількісне вираження досліджуваних сторін (рис, параметрів) масового 

явища; 
3) вияв загальної закономірності, властивої явищу в цілому, і наявність випадковості 

в індивідуальних елементах. 
Перша ознака вказує на те, що в предметі статистики (в масових явищах) бере 

участь множина якісно однорідних індивідуальних елементів. Ці елементи схожі один з 
одним щодо досліджуваного статистикою параметра (сторони) цього явища. Однак ці 
елементи мають одночасно певну незалежність один від одного. 

Приклад 3.2. Погода, як масове явище формується під впливом безлічі атмосферних 
явищ, безлічі термодинамічних процесів, під впливом планет сонячної системи. 
Атмосферні явища схожі один з одним у тому, що вони визначають конкретні погодні 
умови, термодинамічні процеси подібні у тому, що вони беруть участь у формуванні 
атмосферних явищ, планети сонячної системи подібні своєю особливою роллю у 
формуванні атмосферних циркуляційних процесів. У теж час атмосферні явища 
відрізняються між собою сезонністю, територіально, розмірами, інтенсивністю, 
поєднанням гідрометеорологічних величин і т.д. Аналогічно розрізняються між собою за 
відповідними їм властивостями термодинамічні процеси і планети сонячної системи. 

Ці масові явища завжди являють собою множину елементів (одиниць), які в певному 
відношенні однорідні, але в інших відносинах різняться між собою. 

Друга ознака вказує на те, що предмет статистики характеризується притаманною 
цим явищам кількісною стороною: абсолютними значеннями, інтенсивністю, обсягами, 
рівнями, кількісними співвідношеннями, існуючих об'єктивно, тобто незалежно від того, 
вивчає статистика їх чи ні. У певному сенсі, говорячи про статистику, доводиться мати на 
увазі нескінченні ряди цифр, пов'язаних в таблиці, зображених на графіках, картограмах і 
т.д. Кількісні характеристики масових явищ, які статистика виражає цифрами, 
розрізняються і змінюються в часі. 

Приклад 3.3. Інтенсивність і мікроструктура опадів, що випадають з окремих хмар, 
неоднакові, вони змінюються в одній і тій же хмарі в часі. 

Тому характерна особливість статистичних даних (цифр) – конкретність, строга 
визначеність з точки зору часу, місця і обсягу досліджуваних масових явищ. 

Третя ознака вказує на те, що статистика вивчає конкретний процес розвитку 
масового явища в цілому, в усій множині його різноманітних форм і проявів. 
Закономірності розвитку масового явища виявляються при вивченні всієї або достатньо 
великої маси елементів (випадків) прояву цього явища шляхом погашення властивих її 
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одиничним елементам випадковості. Завдання статистики можуть бути 
найрізноманітнішими. В одних випадках ці закономірності можуть бути виявлені 
статистикою. В інших випадках перед статистикою може стояти завдання кількісного 
виміру проявів вже відомої теоретичної закономірності, підтвердження їх наявності. 

Ясно, що характеристики індивідуальних елементів не можуть бути повністю (іноді і 
взагалі) виведені з характеристики інших елементів. 

 Приклад 3.4. Швидкість вітру, температура атмосферного повітря, кількість опадів 
як характеристики деякого циклону не можуть бути отримані на підставі аналогічних 
характеристик інших циклонів. Однак, виходячи з закономірностей розвитку процесів для 
однотипних циклонів, розробляються і застосовуються відповідні методики типізації 
(наприклад, визначення швидкості і траєкторії їх переміщення). 

Однак статистика створює той фундамент точних і незаперечних фактів, який 
необхідний для і теоретичних і практичних цілей. Дані статистики розкривають нові факти, 
ще не вивчені і не пояснені теоретично. Ці факти можуть служити поштовхом для нових 
теоретичних узагальнень, для поглиблення та збагачення теорії досліджуваного явища. 

Взагалі математична статистика пропонує спеціальну методологію дослідження та 
обробки матеріалів: масові статистичні спостереження, метод угруповань, середніх 
величин, індексів, балансовий метод, метод графічних зображень і інші методи аналізу 
статистичних даних. Для опису даних будуються таблиці, діаграми, інші наочні уявлення, 
наприклад, кореляційні поля. У процесі дослідження кореляцій (залежностей, зв'язків, ...) 
відсутній будь який вплив на змінні, останні тільки аналізуються, в результаті чого 
шукаються залежності (кореляції) між деякими виміряними змінними, наприклад, між 
кількістю опадів і рівнем води в гірських річках. В експериментальних дослідженнях, 
навпроти, варіюються деякі змінні і вимірюється вплив цих змін на інші змінні. Наприклад, 
дослідник може штучно зменшувати температуру в лабораторії, а потім при певних 
значеннях температури вимірювати відносну вологість. Аналіз даних в 
експериментальному дослідженні призводить до обчислення "кореляцій" (залежностей) 
між змінними, а саме, між змінними, на які впливають, і змінними, на які впливає цей 
вплив. Загалом експериментальні дані постачають дослідника такою інформацією, за 
допомогою якої можна переконливо довести причинний зв'язок між змінними. Наприклад, 

якщо виявлено, що кожного разу, коли змінюється змінна , змінюється і змінна , то 

можна зробити висновок – "мінлива  впливає на змінну ", тобто між змінними  і  є 

причинна залежність. Результати кореляційного дослідження можуть бути 
проінтерпретовані в каузальних (причинних) термінах на основі деякої теорії, але самі по 
собі не можуть виразно довести причинність. 

Деякі методи опису даних спираються на сучасну теорію і можливості сучасних 
комп'ютерів. До них відносяться, зокрема, кластер-аналіз, націлений на виділення груп 
об'єктів, схожих один на одного, і багатовимірне шкалювання, що дозволяє наочно 
представити об'єкти на площині, в найменшій мірі спотворивши відстані між ними. 

В завдання математичної статистики входить також побудова деякої математичної 
моделі досліджуваного природного об'єкта (баричного утворення, хмар, селів, лавин та 
ін.) Математична модель об'єкта – це система математичних співвідношень, які описують 
з певним рівнем наближення властивості величин, які характеризують об'єкт, а також їх 
можливі зв'язки. Математична модель не повністю описує реальний об'єкт, проте у міру 
вивчення самої моделі (замість об'єкта) вона може уточнюватися, все повніше 
відображаючи властивості цього об'єкта. Якщо в об'єкті мають місце випадкові процеси 
або явища, то його математична модель обов'язково буде включати в себе деякі поняття 
теорії ймовірностей. 

Приклад 3.5. Нехай дослідника цікавить імовірність того, що в навмання взятому 
регіоні випаде опадів в межах від М до N мм за 1 добу. Очевидно, ця подія є випадковою, 
однак, не знаючи метеорологічних умов, неможливо визначити ймовірність цієї події до її 
спостереження навіть наближено. Крім наближеного обчислення ймовірності, дослідника 
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можуть цікавити й інші питання, наприклад, залежність інтенсивності опадів від напряму і 
швидкості переміщення баричних утворень, вертикального розвитку хмарних систем, 
висоти нульової ізотерми і т. д. Для з’ясування цієї залежності необхідно зібрати дані про 
інтенсивність опадів, переміщення баричних утворень, вертикальний розподіл 
метеорологічних величин і т. д., певним чином систематизувати і проаналізувати їх. 

Таким чином, вивчити певні закономірності випадкових процесів або явищ можна 
тільки за допомогою багаторазових спостережень за об'єктом з наступною обробкою 
результатів. 

Математична статистика – це розділ математики, в якому вивчаються 
методи і правила збору, систематизації і аналізу результатів спостережень масових 
випадкових явищ з метою виявлення існуючих закономірностей. 

Самі методи і правила будуються безвідносно до того, які статистичні дані 
обробляються (кількісні, фізичні або якісні), однак поводження з ними вимагає 
обов'язкового розуміння сутності процесу або явища, що вивчається за допомогою цих 
правил. Специфічна риса статистики полягає в тому, що у всіх випадках її дані 
відносяться до суми факторів, тобто до всієї сукупності. Характеристика окремих 
індивідуальних даних має сенс тільки лише як підстава, база для отримання загальних і 
зведених характеристик досліджуваної сукупності. Вивчаючи масове явище, статистика 
характеризує його не тільки кількісно, за допомогою числових величин, але і якісно, 
виявляючи його зміст і динаміку розвитку. 

З’ясування закономірностей, яким підпорядковані масові випадкові явища, 
здійснюється за допомогою методів теорії ймовірностей. Висновки й оцінки, засновані на 
матеріалі спостережень, відображають випадковий склад обмеженої кількості даних і тому 
вважаються приблизними оцінками ймовірнісного характеру. У багатьох випадках теорія 
вказує, як найкращим способом використовувати наявну інформацію для отримання по 
можливості більш точних і надійних характеристик, вказуючи при цьому ступінь надійності 
висновків, що пояснюється обмеженістю запасу відомостей. 

Одна з задач математичної статистики полягає у зазначенні способів збору, 
виявленні можливих помилок і угрупуванні статистичних зведень, отриманих в результаті 
спостережень або в результаті спеціально поставлених експериментів. 

Інше завдання математичної статистики включає розробку методів аналізу 
статистичних даних в залежності від цілей дослідження. У процесі аналізу проводяться 
оцінки: 

 невідомої ймовірності події; 

 невідомої функції розподілу; 

 параметрів розподілу, вигляд якого відомий; 

 залежності випадкової величини від однієї або декількох випадкових величин та ін. 
Оцінити можна не тільки параметри, що відносяться до однієї величини 

(математичне сподівання, дисперсію і т.п.), але і параметри, пов'язані з двома або більше 
величинами статистичних даних (коефіцієнт кореляції, кореляційне відношення і т.п.). 

Сучасна математична статистика розробляє способи визначення числа необхідних 
спостережень до початку дослідження (планування експерименту), в ході дослідження 
(послідовний аналіз) і вирішує задачі математичного моделювання випадкових процесів і 
явищ. Математичну статистику визначають як науку про прийняття рішень в умовах 
невизначеності. 
Отже, завдання математичної статистики полягає в створені методів збору і обробки 
статистичних даних для отримання наукових і практичних висновків про стан випадкових 
процесів або явищ, розробці математичних моделей прогнозу їх розвитку. 

Центральне поняття математичної статистики – випадкова величина – всяка 
спостережувана величина, що змінюється при повтореннях загального комплексу умов, в 
яких вона виникає. Аналіз статистичних даних методами математичної статистики 
дозволяє зробити два висновки: або винести шукане судження про характер і властивості 
цих даних або взаємозв'язків між ними, або довести, що зібраних даних недостатньо для 
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такого судження. Причому висновки можуть робитися не з суцільного розгляду всієї 
сукупності даних, а з її вибірки, як правило, випадкової (останнє означає, що кожна 
одиниця, включена у вибірку, могла бути з рівними шансами, тобто з рівною ймовірністю, 
замінена будь-якою іншою ). Це пояснюється тим, що статистичні дані підкоряються таким 
законам розподілу (або зводяться до них іноді штучними прийомами), які 
характеризуються лише кількома параметрами, тобто характеристиками. Знаючи їх, 
можна отримати настільки ж повне уявлення про значення випадкової величини, яке 
дається їх докладним перерахуванням в дуже довгій таблиці. (Характеристиками 
розподілу є середнє, медіана, мода і т. д.) 

Якщо вивчаються взаємозв'язки між значеннями різних випадкових величин, то 
необхідні відомості для цього дають коефіцієнти кореляції між ними. 

Коли сукупність аналізується за однією ознакою, аналіз називається одновимірним 
статистичним, коли ж розглядається кілька ознак – багатовимірним статистичним. 
Математична статистика охоплює широке коло одновимірних і багатовимірних методів і 
правил обробки статистичних даних: 

 простих прийомів статистичного опису (виведення середньої, ступеня і характеру 
розкиду досліджуваних ознак навколо неї, угруповання даних по класах і зіставлення їх 
характеристик і т. д.); 

 правил відбору фактів при вибірковому їх розгляді; 

 статистичних методів аналізу даних, дослідження залежностей між випадковими 
величинами та розподілу об’єктів генеральної сукупності на відносно однорідні групи (див. 
таблицю). 
 

Основні задачі Застосовувані методи 

Відбір даних Діаграми, статистичні критерії 

Підбір модельного розподілу Діаграми, статистичні критерії 

Розподіл об’єктів генеральної 
сукупності на відносно однорідні групи 

Кластерний та дискримінантний 
аналізи  

Дослідження взаємозв'язків між 
різноманітними факторами 

Кореляційний, дисперсійний та 
регресійний аналізи 

Пошук прихованих пояснюючих 
причин. 

Факторний аналіз 

 
Наступна група завдань – це завдання перевірки статистичних гіпотез. Воно полягає 

в тому, що робиться припущення про розподіл імовірностей випадкової величини 
(наприклад, про значення одного або декількох параметрів функції розподілу) і 
вирішується, чи узгоджуються в деякому сенсі ці значення параметрів з отриманими 
результатами спостережень. В якості гіпотез можуть бути гіпотези про вид закону 
розподілу ймовірностей, гіпотези про орієнтовне значення тих чи інших числових 
характеристик, гіпотези про існування чи відсутність статистичного зв'язку між величинами 
і т.д. У математичній статистиці різних галузей є загальна теорія перевірки гіпотез і велике 
число методів, присвячених перевірці конкретних гіпотез. Розглядаються гіпотези про 
значеннях параметрів і характеристик, про перевірку однорідності (тобто про збіг 
характеристик або функцій розподілу у двох вибірках), про згоду емпіричної функції 
розподілу із заданою функцією розподілу або з параметричним сімейством таких функцій, 
про симетрії розподілу і ін. Розроблено досить багато нових спеціалізованих методів 
перевірки статистичних гіпотез. Частина з них передбачає обробку даних постійного 
обсягу, інша частина – даних змінного об'єму. 

Велике значення має розділ математичної статистики, пов'язаний з проведенням 
вибіркових обстежень, з властивостями різних схем організації вибірок і побудовою 
адекватних методів оцінювання та перевірки гіпотез. За допомогою методу найменших 
квадратів активно вирішуються завдання відновлення залежностей. В даний час досить 
актуальні методи пошуку інформативної підмножини змінних, різні методи побудови, 
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аналізу і використання класифікацій (типологій), іменованих методами розпізнавання 
образів, автоматичною класифікацією, і непараметричні методи. 

Крім основного завдання – обробки даних спостережень – математична статистика 
розглядає і суміжні завдання, такі, як методи реєстрації, способи опису даних 
спостережень, а також діагноз і прогноз розвитку самого процесу або явища. Перш ніж 
проводити обробку даних спостережень, необхідно чітко сформулювати і усвідомити мету 
цього дослідження. Характер дослідження повинен максимально відповідати його меті в 
тому сенсі, що результати його будуть достатніми для оцінки тих чи інших характеристик 
об'єкта. 

Математичні методи в статистиці засновані або на використанні сум (на основі 
центральної граничною теореми теорії ймовірностей) або показників відмінності 
(відстаней, метрик), як в статистиці об'єктів нечислової природи. Строго обґрунтовані 
зазвичай лише асимптотичні результати. 

Резюмуючи, відзначимо, що за типом розв'язуваних задач прикладна статистика 
ділиться на розділи: 

• опис даних; 
• оцінювання; 
• перевірка гіпотез. 
По виду аналізованих статистичних даних прикладна статистика ділиться на чотири 

області: 
• статистика (числових) випадкових величин; 
• багатовимірний статистичний аналіз; 
• статистика часових рядів і випадкових процесів; 
• статистика об'єктів нечислової природи. 
Статистичний аналіз даних, як правило, включає в себе цілий ряд процедур і 

алгоритмів, що виконуються послідовно, паралельно або за більш складною схемою. 
Зокрема, можна виділити наступні етапи: 

1. Планування статистичного дослідження; 
2. Організація збору необхідних статистичних даних за оптимальною або 

раціональною програмою; 
3. Безпосереднє збирання даних та їх фіксація на тих чи інших носіях (з контролем 

якості збору і відбраківкою помилкових даних з міркувань предметної області); 
4. Первинний опис даних (розрахунок різних вибіркових характеристик, функцій 

розподілу, непараметричних оцінок щільності, побудова гістограм, кореляційних полів, 
різних таблиць і діаграм і т.д.); 

5. Оцінювання тих чи інших числових або нечислових характеристик і параметрів 
розподілів (наприклад, непараметричні интервальні оцінювання коефіцієнта варіації або 
відновлення залежності між відгуком і факторами, тобто оцінювання функції); 

6. Перевірка статистичних гіпотез (іноді їх ланцюжків – після перевірки попередньої 
гіпотези приймається рішення про перевірку тієї чи іншої подальшої гіпотези); 

7. Більш поглиблене вивчення, тобто застосування різних алгоритмів 
багатовимірного статистичного аналізу, алгоритмів діагностики та побудови класифікації, 
статистики нечислових і інтервальних даних, аналізу часових рядів та ін.; 

8. Перевірка стійкості отриманих оцінок і висновків щодо допустимих відхилень 
вихідних даних і передумов використовуваних імовірносно-статистичних моделей, 
зокрема, вивчення властивостей оцінок методом розмноження вибірок; 

9. Застосування отриманих статистичних результатів в прикладних цілях 
(наприклад, для аналізу конкретних процесів чи явищ, побудови прогнозів). 

Можливі й інші структуризації статистичних технологій. Важливо підкреслити, що 
кваліфіковане і результативне застосування статистичних методів – це аж ніяк не 
перевірка одній окремо взятої статистичної гіпотези або оцінка параметрів одного 
заданого розподілу з фіксованого сімейства. Подібного роду операції – тільки окремі 
цеглинки, з яких складається статистична технологія. 
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Перераховані методи і правила складають основу математичної статистики в різних 
наукових напрямках. Для задач гідрометеорології цей перелік розширюється включенням 
методів і правил аналізу часових рядів, некількісних даних і стохастичних процесів. У цій 
області знань особливо цінним є те що математична статистика дозволяє на основі 
аналізу розвитку процесів або явищ у минулому (вивчення обраних на певні дати зведень 
про характерні риси гідрометеорологічної системи) передбачити, якщо істотно не 
зміняться зовнішні або внутрішні умови, ймовірний розвиток досліджуваного процесу або 
явища в майбутньому. 

Прикладна статистика націлена на вирішення реальних завдань. Тому в ній 
виникають нові постановки математичних завдань аналізу статистичних даних, 
розвиваються і обґрунтовуються нові методи. Обґрунтування часто проводиться 
математичними методами, тобто шляхом доведення теорем. Велику роль відіграє 
методологічна складова – як саме ставити завдання, які припущення прийняти з метою 
подальшого математичного вивчення. Велика роль сучасних інформаційних технологій, 
зокрема, комп'ютерного експерименту. В даний час більшість методів статистичної 
обробки даних включені в статистичні пакети програм (наприклад, в Statgraphics, SPSS і в 
більш нову систему Statistica) і реалізується на ПЕОМ. 

Процедура статистичного аналізу – це інформаційний технологічний процес, який 
піддається різноманітним операціям (послідовним, паралельним або по більш складним 
алгоритмам), іншими словами, та чи інша інформаційна технологія. В її реалізації значну 
роль відіграють комп'ютери. Вони використовуються як для розрахунків, так і для 
імітаційного моделювання (зокрема, в методах розмноження вибірок і при вивченні 
придатності асимптотичних результатів). Але про автоматизацію всього процесу 
статистичного аналізу даних говорити передчасно, оскільки є дуже багато невирішених 
проблем, що викликають дискусії серед статистиків. 

У цьому розділі підручника розглядаються основні положення, методи і прийоми, що 
забезпечують належне вирішення ключових задач теорії статистики, гідрометеорологічної 
статистики, приклади розв'язання типових задач для самостійної підготовки студентів всіх 
форм навчання. 

При складанні завдань були використані дані статистичних збірників Головної 
геофізичної обсерваторії та Гідрометцентру України, звіти науково-дослідних підприємств, 
але вони не можуть служити довідковим матеріалом. 

 

3.1. Предметна область статистичної науки 

В даний час термін «статистика» використовують у двох основних значеннях. По-
перше, як особлива галузь практичної діяльності по збору, обробки та аналізу масових 
кількісних даних окремих галузей. По-друге, як наука, яка розробляє теоретичні 
положення і методи, використовувані статистичної практикою. Слід мати на увазі, що 
статистика базується тільки на тих висновках, які випливають з аналізу належним чином 
зібраних та оброблених цифрових даних. 

Як правило, статистика вивчає масові явища, тобто такі явища, які складаються з 
безлічі окремих елементів або фактів. Відмінні особливості масового явища 
характеризуються тим, що кожен елемент множини володіє як індивідуальними 
(відмінними) ознаками, так і загальними (подібними). Наприклад, вивчаючи 
гідрометеорологічні процеси за той чи інший період, ми розглядаємо безліч природних 
явищ, кожне з яких має свої індивідуальні ознаки, такі, як швидкість і напрям вітру, 
температуру геофізичних середовищ, кількість опадів і т.п. У той же час всі ці явища як 
одиниці множини володіють загальною ознакою – всі вони є природними. Іншими словами, 
всі одиниці певної множини, що вивчається статистикою, як правило, подібні по суті. 

 Досліджувані статистикою масові явища у вигляді множини подібних одиниць з 
відмінними індивідуальними ознаками називають статистичними сукупностями. Це 
може бути, наприклад, сукупність хмар (перисті, шаруваті, купчасті), сукупність баричних 
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утворень (гребені, улоговини, циклони, антициклони), сукупність річок (гірські, рівнинні, 
зарегульовані) і т.д. 

Означення 3.1.1. Статистичною сукупністю називається множина окремих 
однорідних елементів або явищ, об'єднаних єдиною якісною основою, спільними рисами 
та ознаками, існування яких обумовлено загальними причинами.  

Однорідність не означає повної відповідності всіх одиниць сукупності. Мова йде про 
наявність загальної властивості або ознаки для всіх одиниць сукупності, які, в той же час, 
розрізняються між собою по ряду інших ознак. 

Іншими словами, масові явища знаходять своє оформлення, вираз у статистичних 
сукупностях. Причому кожна така статистична сукупність не абстрактна; вона прив'язана 
до певного місця і часу. 

Виходячи з цього, можна сказати, що предметом статистики є різні статистичні 
сукупності, дослідження яких пов'язане з кількісною характеристикою і виявленням 
притаманних їм закономірностей в конкретних умовах місця і часу. 

Як кожна наука статистика оперує певними поняттями, категоріями. 
Статистична сукупність – одне з головних понять статистичної науки. З цим поняттям 

безпосередньо пов'язані й інші, такі, як одиниця сукупності, ознаки одиниць сукупності, 
варіація ознак, статистична закономірність і т д. 

Елементи, безліч яких утворює досліджувану статистичну сукупність, називаються 
одиницями сукупності. Так, при вивченні сукупності циклонів (в цілому за всі роки 
спостережень або в окремому році) одиницею сукупності буде окремий циклон; при 
дослідженні кліматичних змін одиницею сукупності буде температура; якщо вивчається 
сукупність небезпечних або стихійних явищ, то кожне явище є одиницею сукупності 
(одиницею спостереження). 

Кожна одиниця сукупності може бути охарактеризована різного роду якісними 
(атрибутивними) та кількісними ознаками. Наприклад, кожне гідрометеорологічне явище 
можна охарактеризувати такими ознаками, як площа, на якій це явище відзначалося; час 
року і доби; тривалість; інтенсивність і т.п. 

Означення 3.1.2. Статистичний показник – це кількісне вираження 
досліджуваного явища. 

Слід відрізняти статистичні показники від статистичних даних (даних 
спостереження). Статистичні показники (сумарні, відносні та середні величини, 
статистичні коефіцієнти та ін.) дають узагальнені характеристики явища. Вони теж 
залежать від конкретних умов місця і часу. Однак зміст і методологія розрахунку цих 
статистичних показників залишаються однаковими. 

Аналіз за допомогою узагальнюючих статистичних показників базується на 
агрегуванні, зведеної оцінці варіацій ознак, динаміці явищ, в застосуванні індексів, 
балансових побудов, в оцінці тісноти залежностей та інших прийомів статистики. 

Якщо певна ознака має різні значення у окремих одиниць сукупності, то говорять, що 
вона варіює або має деяку варіацію. Такі ознаки, які варіюють від одиниці до одиниці, 
складають відмінну рису статистичної сукупності, що робить її предметом вивчення 
статистики, і називаються статистичними. 

Означення 3.1.3. Варіація – це зміна значення ознаки при переході від однієї 
одиниці сукупності до іншої. 

Будь-яке статистичне дослідження, тобто дослідження статистичної сукупності, 
починається з вивчення окремих одиниць сукупності, з реєстрації у них тих чи інших ознак, 
знання яких необхідне для досягнення мети дослідження, для виявлення різних 
закономірностей 

Статистика, як правило, оперує числовими даними, які обумовлені впливом безлічі 
різних факторів, причин, одні з яких є головними, істотними, а інші – випадковими. 

Абстрагуватися від випадкового і виявити типове, закономірне – основне завдання 
статистики, і це завдання можна вирішити тільки на основі масових даних. За одиничного 
факту не можна судити про закономірності, оскільки одиничне явище несе на собі вплив 
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випадкового фактора. Тільки досліджуючи множину явищ, шляхом узагальнення можна 
виявити, виміряти і пізнати ті чи інші закономірності, наприклад закономірність у 
розподілені одиниць сукупності за якоюсь ознакою (частка циклонів і антициклонів у 
загальній чисельності, що спостерігалися за рік), або визначити середній рівень якогось 
кількісного показника (середньодобову температуру атмосферного повітря, середню 
швидкість течії води в річці). 

Закономірність, виявлена на основі масового спостереження, тобто яка проявилася 
у великій масі даних через подолання властивої її одиничним елементам випадковості, 
називається статистичною закономірністю. 

Означення 3.1.4. Статистичною закономірністю називається форма прояву 
повторюваності, послідовності, порядку змін масових явищ під впливом певних причин, 
що дозволяють визначити тенденції розвитку, типові масові явища, виділити 
випадкові, одиничні явища. 

В індивідуальних значеннях ознак конкретного елемента даної сукупності 
проявляються не тільки властиві для всіх елементів (одиниць) сукупності закономірності 
(причини, обставини), а й індивідуальні причини, випадкові для всієї сукупності.  

Приклад 3.6. На погодні умови окремого регіону в певний день впливають не тільки 
загальні погодні умови, а й індивідуальні причини, зумовлені особливостями фізичного 
стану підстильної поверхні розглянутого регіону. 

 В узагальнюючих статистичних характеристиках явища слідства, викликані цими 
випадковими причинами, взаємно погашаються і залишаються слідства, обумовлені 
загальними для всіх елементів сукупності причинами. 

В одних випадках існування певної закономірності в досліджуваних явищах можна 
теоретично припустити, міркуючи логічно і спираючись на знання сутності розглянутих 
явищ. Наприклад, очевидно, що при випаданні опадів вологість ґрунту зростає, а при 
підвищенні температури атмосферного повітря – навпаки знизиться. У цих випадках 
завдання статистики – не тільки підтвердити існування передбачуваної залежності, але і 
виміряти її, тобто визначити міру зміни одного показника залежно від зміни іншого. 

В інших випадках статистичну закономірність легко встановити емпірично при 
обробці масових даних. Наприклад, таким шляхом було виявлено, що при збільшенні 
швидкості води у річці збільшується інтенсивність тепло-масообміну, обумовленого 
турбулентністю. 

Статистичні закономірності виявляються при масовим спостереженні завдяки дії так 
званого закону великих чисел, який висловлює діалектику випадкового і необхідного. 
Сутність закону великих чисел полягає в тому, що в міру збільшення числа спостережень 
вплив випадкових факторів (причин), що визначають значення ознаки у одиниць 
сукупності або співвідношення між чисельністю одиниць з певними ознаками, 
нівелюються.  Однак, зміст закономірностей масових явищ, отже, і конкретні рівні 
статистичних показників визначаються не законом великих чисел, а законом розвитку 
самого досліджуваного явища. У зведених (загальних) характеристики сукупності 
(наприклад, в середніх величинах) на поверхню виступає дія основних факторів, які й 
визначають закономірність. Тобто, в узагальнюючих статистичних характеристиках явища 
слідства, викликані випадковими причинами, взаємно погашаються і залишаються 
слідства, обумовлені загальними для всіх елементів сукупності причинами. 

Таким чином, масове спостереження – основа статистики та одна з складових її 
методу. 

Проте масовим спостереженням не закінчується статистичне дослідження. 
Результати спостереження піддають обробленню, зведенню, що дозволяє виділити у всій 
сукупності різні типи, групи одиниць і потім для всієї сукупності і окремих її частин 
розрахувати узагальнюючі показники (характеристики). 

Масове спостереження, угруповання і зведення його результатів, обчислення і 
аналіз узагальнюючих показників – все це разом складає специфічний метод статистики. 
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До якої б області знань не відносилася статистика, як предмет дослідження, метод її 
скрізь однаковий, тобто скрізь використовуються масове спостереження, угруповання і 
узагальнюючі показники, в яких, завдяки дії закону великих чисел, нівелюється вплив 
випадкових причин і виявляється типове і закономірне. Інакше кажучи, метод статистики 
обумовлений специфікою її предмета. 

Вивчення статистичних сукупностей пов'язане з вирішенням таких основних завдань, 
як: 

 отримання підсумкових даних по сукупності, визначення структури сукупності і 
співвідношення окремих її частин; 

 вивчення особливості розподілу одиниць сукупності за окремими ознаками; 
визначення середньої величини того чи іншого кількісного показника і його варіації; 

 виявлення взаємозв'язку між окремими показниками (ознаками); 

 вивчення динаміки окремих показників (як одиничних, так і агрегованих); 

 оцінка вибіркових даних. 
Для вирішення всіх цих і деяких інших завдань в статистиці розроблені різні 

прийоми, методи, показники. І саме в курсі теоретична статистика розглядаються всі ці 
прийоми, методи і показники, тобто методи збору, обробки та аналізу масових 
статистичних даних. 

Іншими словами, теоретична статистика – наука про методи, які застосовуються для 
кількісних характеристик і виявлення закономірностей у досліджуваних явищах, де 
висновки будуються на основі масового спостереження, де має місце варіація ознаки в 
одиничних елементах сукупності, де загальні закономірності можуть проявитися тільки 
через взаємопогашення випадковостей у окремих одиниць при розрахунку узагальнюючих 
показників. 

У статистиці, яка має справу з кількісними показниками, природно застосування 
математики. Так як висновки статистики засновані на великому числі одиничних 
випадкових явищ (подій), вона неминуче стикається з теорією ймовірностей, котра вивчає 
закони випадкових величин. 

В результаті взаємодії теорії ймовірностей з іншими прийомами математики виникла 
самостійна наукова дисципліна – математична статистика, в якій на основі математичної 
логіки і строгих доказів розглядаються різноманітні імовірнісні моделі розподілу 
випадкових величин, їх взаємозв'язку, дається оцінка вибіркових даних і т. п. 

Природно, що цей розділ підручника не може не включати окремі прийоми 
математичної статистики, що допомагають розкрити статистичні закономірності. Однак ці 
прийоми розглядаються в даному курсі в основному в прикладному плані (без строго 
математичного доказу). 

У статистиці, як і в будь-який інший науці, математика служить засобом, 
інструментом дослідження, що дозволяє більш глибоко проникнути в сутність 
досліджуваних явищ і виявити властиві їм закономірності. 

Об'єкт статистики в гідрометеорології – це природні явища і процеси, в яких 
відображаються і знаходять своє вираження погодні умови. Статистика як наука в 
гідрометеорології поділяється на два блоки: 

• загальну теорію статистики – методологічну основу, що розробляє загальні 
принципи і методи статистичного дослідження процесів і явищ в гідрометеорології і є 
найбільш загальною категорією статистики. 

• прикладну статистику – методи та алгоритми, що формують систему показників для 
характеристики стану геофізичних середовищ, природних процесів і явищ. 

У цілому гідрометеорологічна статистика займається збиранням даних різного 
характеру, їх упорядкуванням, зіставленням, аналізом і інтерпретацією (поясненням) і 
володіє наступними відмітними особливостями. По-перше, гідрометеорологічна 
статистика вивчає кількісний бік природних явищ: величину, розмір, кількість, обсяг та має 
числове значення. По-друге, вона досліджує якісну сторону явищ: специфіку, внутрішню 



232 

 

 

особливість, що відрізняє одне явище від інших. Якісна і кількісна сторони явища завжди 
існують разом, утворюючи єдність. 

Всі природні процеси та явища протікають у часі і в просторі, і щодо кожного з них 
завжди можна встановити, коли воно виникло і де воно розвивається. Таким чином, 
гідрометеорологічна статистика вивчає явища в конкретних умовах місця і часу. 

Досліджувані статистикою геофізичні явища і процеси перебувають у постійній зміні, 
розвитку. На основі збору, обробки та аналізу масових даних про зміну досліджуваних 
явищ і процесів виявляється статистична закономірність. У статистичних закономірностях 
проявляються дії законів природи, які визначають стан погоди. 

Предмет статистики в гідрометеорології – вивчення природних процесів і явищ, 
динаміки та напрямку їх розвитку. За допомогою статистичних показників дана наука 
визначає кількісну сторону природних явищ, спостерігає закономірності перехідних 
процесів на прикладі даного явища і на підставі цих спостережень справляє аналіз даних, 
отриманих в певних умовах місця і часу. Гідрометеорологічна статистика досліджує 
природні явища і процеси, які носять масовий характер, вивчає безліч визначаючих їх 
факторів. 

Мета статистичного дослідження в гідрометеорології полягає в розкритті сутності і 
закономірностей масових явищ і процесів у геофізичних середовищах.  

Гідрометеорологічна наука користуються статистикою для виявлення і 
підтвердження своїх теоретичних законів. Вона користуються висновками, заснованими на 
статистичних дослідженнях. Статистика необхідна не тільки для підтвердження їх 
теоретичної основи, але велика і її практична роль: жоден вид діяльності 
гідрометеорологічної служби не може обійтися без статистичного аналізу даних 
спостережень. 

Як будь-яка наука, статистика має певну методологію вивчення свого предмета. Її в 
основному цікавить розвиток явища і його зв'язок з іншими фізичними явищами, тому 
метод статистики вибирається залежно від досліджуваного явища і конкретного об'єкта 
вивчення. У гідрометеорологічній статистиці розроблені і застосовуються специфічні 
способи і прийоми дослідження природних процесів і явищ, які в сукупності і утворюють 
метод статистики. Система способів, прийомів, за допомогою яких статистика досліджує 
масові явища, утворює статистичну методологію. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Що означає термін «статистика», і яке його походження? 
2. Перерахуйте фактори, що сприяють появі статистики як науки. 
3. Що відрізняє статистику від інших суспільних наук? 
4. Як можна визначити предмет статистики? 
5. Перерахуйте основні поняття, якими оперує статистика. 
6. У чому полягає специфіка статистичної методології? 
7. З чим пов'язане зростання ролі статистичних досліджень? 
8. Визначте завдання та цілі статистичної науки. 

 
3.2. Статистичні спостереження 

Основною умовою правильного сприйняття і практичного використання статистичної 
інформації є знання статистичної методології. Статистична методологія – це система 
прийомів, способів, методів, спрямованих на вивчення кількісних закономірностей, що 
проявляються у взаємозв'язку з гідрометеорологічними явищами. 

Статистикою як наукою вироблені спеціальні методи по обліку всіх природних явищ і 
процесів. Основний метод статистики – спостереження, який є фундаментом всього 
статистичного дослідження і являє собою систематичну за певними правилами 
реєстрацію геофізичних величин та явищ. Від якості спостереження залежать остаточні 
дані, якими статистика характеризує природні явища. Завдання спостереження випливає 
із завдань статистичних досліджень і представляє його програму і форми організації.  
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Статистична методологія включає три етапи дослідження. 
Перший етап: метод масових спостережень – це планомірний, науково 

організований облік (збір) первинної інформації, організована реєстрація зібраних фактів 
про масові гідрометеорологічні явища і процеси. 

Другий етап: зведення і групування статистичних даних – це систематизація 
первинних даних за ознаками, об'єднуючими в якісно однорідні групи. 

Третій етап: аналіз сукупних даних, отриманих в результаті зведення і угруповання, 
при цьому використовуються узагальнені показники: абсолютних, відносних і середніх 
величин, показники варіації, ряди динаміки, аналіз взаємозв'язків та індекси. На стадіях 
статистичного дослідження застосовуються специфічні методи, які і утворюють 
статистичну методологію. 

 Не всякий збір даних можна назвати статистичним спостереженням. Спостереження 
буде статистичним, по-перше, коли воно супроводжується реєстрацією досліджуваних 
фактів у відповідних облікових документах для подальшого їх узагальнення, по-друге – 
коли носить масовий характер. Це забезпечує обхват значного числа випадків прояву того 
чи іншого процесу, необхідного і достатнього для того, щоб отримати дані, які стосуються 
не тільки окремих одиниць сукупності, але і всієї сукупності в цілому. 

Статистичне спостереження повинне відповідати ряду найважливіших вимог: 
а) проводитися безупинно і систематично; 
б) облік масових даних повинен бути таким, щоб не тільки забезпечувалася повнота 

даних, але і враховувалося їх постійна зміна; 
в) дані повинні бути максимально достовірні і точні; 
г) досліджувані явища повинні мати не лише наукову, а й практичну цінність. 
Збір статистичних даних проводиться гідрометеорологічної мережею спостережень, 

науково-дослідними інститутами та іншими державними структурами. Завдяки цьому 
дослідники отримують достовірну і достатньо різноманітну статистичну інформацію, що 
дозволяє всебічно вивчати гідрометеорологічні процеси та явища. 

 

3.2.1. Етапи, форми, види та способи 
статистичного спостереження 

Статистичне спостереження (збір первинного статистичного матеріалу) складається 
з трьох основних етапів: 

 підготовка статистичного спостереження; 

 організація та проведення спостереження; 

 контроль отриманих первинних даних. 
На етапі підготовки статистичного спостереження визначається мета, 

встановлюються об'єкт і одиниця спостереження, розробляються інструментарій та 
програма спостереження. Загальною метою статистичного спостереження є одержання 
достовірної інформації про тенденції розвитку явищ і процесів для подальшого прийняття 
узагальнюючих рішень. Вона має бути конкретною і чіткою. Нечітко поставлена мета може 
призвести до збору не тих даних, які необхідні для вирішення конкретного завдання.  

Об'єкт статистичних спостережень – це сукупність процесів і явищ, які підлягають 
спостереженню (наприклад: похолодання, опади, паводки, гроза та ін.).  

Одиниця спостереження – це первинний елемент об'єкта спостереження 
(гідрометеорологічна величина, наприклад: тиск, температура, вологість, напрям та 
швидкість вітру та ін.), який є носієм ознак, що підлягають реєстрації. Вказівка 
найважливіших ознак дозволяє встановити межі досліджуваної сукупності. Тільки в цьому 
випадку отримується достовірна статистична інформація.  

Одиницю спостереження слід відрізняти від звітної одиниці. Звітною називають таку 
одиницю, від якої надходять звітні дані. Вона може збігатися або не збігатися з одиницею 
спостереження.  

Обґрунтування мети, вибір одиниць спостереження, звітних одиниць, відбір суттєвих 
ознак, період часу проведення статистичного спостереження, форми звітності 
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викладаються в програмі статистичного спостереження. Зазвичай програмою 
спостереження називають перелік питань, які підлягають реєстрації при проведенні 
спостереження. Щоб програма спостереження була науково обґрунтована і правильно 
складена, до неї ставляться такі вимоги:  

• програма оформляється у вигляді документа, так званого статистичного 
формуляра, який забезпечує однаковість одержуваних відомостей від кожної звітної 
одиниці;  

• формуляр має титульну частину (відомості про тих, хто проводить спостереження) і 
адресну частину (адреса і підпорядкованість звітної одиниці);  

• програма має додаток – інструкцію (інструментарій статистичного спостереження), 
яка визначає порядок проведення спостереження і порядок заповнення форми звітності.  

На другому етапі вирішуються найважливіші організаційні питання статистичного 
спостереження. Вони полягають в тому, щоб вибрати відповідні цілі і завдання 
конкретного статистичного спостереження, організаційні форми спостереження, види 
спостереження та способи отримання статистичної інформації.  

Все різноманіття форм, видів і способів спостереження можна представити таким 
чином:  

 за формою організації статистичного спостереження: звітність, спеціально 
організоване статистичне спостереження, регістри;  

 за видами статистичного спостереження: за часом реєстрації фактів (поточне, 
безперервне, перериване, періодичне, одноразове), за охопленням одиниць сукупності 
(суцільне або не суцільне основного масиву, вибіркове, монографічне);  

 за способами отримання статистичної інформації: безпосереднє спостереження на 
станції, експедиційне спостереження, проведення експериментів.  

Статистичне спостереження здійснюється у двох формах: за допомогою натурних 
вимірів на гідрометеорологічної мережі спостережень, дистанційного зондування 
геофізичного середовища (метеорологічні радіолокатори, радіозонди, супутники) та 
шляхом проведення спеціально організованого статистичного аналізу.  

Основною формою статистичного аналізу є звітність. Якщо первинний облік 
(первинний обліковий документ) реєструє різні факти, то звітність є узагальненням 
первинного обліку. Звітність – офіційний документ, який скріплюється підписами осіб, 
відповідальних за надання та достовірність зібраних відомостей, та затверджується 
органами державної статистики. Крім річної звітності може мати місце щоденна, тижнева, 
двотижнева, місячна і квартальна звітність. Звітність може бути представлена поштою, 
телеграфом, телетайпом, факсом.  

Розглянемо коротко види статистичного спостереження за часом реєстрації фактів. 
Безперервне (поточне) статистичне спостереження – це систематична реєстрація фактів 
або явищ по мірі їх надходження з метою вивчення їх динаміки. Формою безперервного 
статистичного спостереження є регістрове спостереження (регістр), об'єктами якого є 
довготривалі процеси, що мають фіксований початок, стадію розвитку та фіксований час 
завершення. У статистичній практиці розрізняють регістр заснований на системі 
відстеження стану змінних і постійних показників. При поточному спостереженні 
реєструються постійно виникаючи факти (наприклад, процес зниження вологи ґрунту під 
час засухи). Тому з вичерпною повнотою здійснюється контроль розвитку того або іншого 
процесу (явища) в часі. Треба мати на увазі те, що при цьому статистична звітність по 
таких показниках може представлятися усередненими за періодами (добу, місяць і т.д.) 

Видами перериваного спостереження є одноразове і періодичне. Перше є разове 
суцільне спостереження для збору кількісних характеристик явища або процесу в момент 
його дослідження. Періодичне спостереження проводиться через певні проміжки часу за 
схожими програмами та інструментарію. Найчастіше ці спостереження характеризують 
стан якогось явища в певний момент часу, наприклад в теплий або холодний періоди 
року. 
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Важливим етапом, що відображає стан досліджуваної сукупності, є момент, на якому 
проводиться реєстрація, даний момент називається критичним моментом. Період, за 
який проводиться реєстрація, – час спостереження. Статистичні дані можуть бути 
отримані будь-яким способом: вимірюванням, зважуванням, підрахунком і т.д.  

За охопленням одиниць отриманих даних статистичне спостереження буває 
суцільним і не суцільним. Суцільне спостереження охоплює всі одиниці досліджуваної 
множини даних. Такий вид спостереження пов'язаний з великими витратами трудових і 
матеріальних ресурсів, так як для збору і обробки всього обсягу необхідної інформації 
потрібен значний час. У свою чергу, не суцільне спостереження охоплює лише частину 
досліджуваної множини даних, виділеної, як правило, методом випадкового відбору. Таке 
спостереження називається вибірковим. При правильній організації вибіркове 
спостереження дає досить точні результати, які можна застосувати з певною ймовірністю 
на всю досліджувану множину. Якщо вибіркове спостереження передбачає відбір не 
тільки одиниць досліджуваної множини (вибірку в просторі), але і моментів часу, в які 
проводиться реєстрація ознак (вибірка в часі), таке спостереження називається методом 
моментних спостережень. 

Особливим способом статистичного спостереження є спосіб монографічного опису, 
який застосовують для докладного вивчення одиничних, але найбільш яскравих типових 
об'єктів, наприклад окремих явищ або процесів. Такий детальний опис розвитку окремих 
типових об'єктів дуже багато дає для розуміння закономірностей розвитку, як даного 
об'єкта, так і аналогічних об'єктів. 

Статистика вивчає явища в безперервному розвитку. Те, що виявлено як 
характеристика типового об'єкта, найближчим часом може стати узагальнюючою 
характеристикою для маси одиниць аналогічної природи. Тим самим особливість в 
розвитку типового об'єкта може бути поширена на інші об'єкти. 

На третьому етапі зібраний статистичний матеріал повинен пройти контроль. 
Кожне конкретне вимірювання величини даних, здійснюване в процесі спостереження, 
дає, як правило, наближене значення величини явища, яке в тій чи іншій мірі відрізняється 
від істинного значення цієї величини. Ступінь відповідності дійсній величині деякого 
показника, отриманого за матеріалами спостереження, називається точністю 
статистичного спостереження. Як показує практика, навіть при чітко організованому 
статистичному спостереженні зустрічаються похибки та помилки, які вимагають 
виправлення. Тому метою цього етапу є як рахунковий, так і логічний контроль отриманих 
первинних даних. Розбіжність між розрахунковим і дійсним значеннями досліджуваної 
величини в статистиці називають помилкою спостереження.  

В залежності від стадії виникнення розрізняють помилки:  

 реєстрації;  

 в ході підготовки даних до машинної обробці;  

 виникнення в процесі обробки на обчислювальній техніці.  
До помилок реєстрації відносяться ті неточності, які виникають при записі даних в 

статистичний формуляр (первинний документ, бланк, звіт, переписний лист) або при 
введенні даних в обчислювальну техніку, спотворення даних при передачі через лінії 
зв'язку (телефон, електронну пошту). Часто помилки реєстрації виникають через 
недотримання форми бланка, тобто запис занесений не в той рядок або графу документа.  

Помилки при підготовці даних до машинної обробці або в процесі самої обробки 
виникають в обчислювальних центрах або центрах підготовки даних. Виникнення таких 
помилок пов'язано з недбалим, неправильним, нечітким заповненням даних у 
формулярах, з фізичним дефектом носія даних, з втратою частини даних через 
недотримання технології зберігання інформаційних баз або визначаються збоями в роботі 
обладнання.  

Залежно від причин виникнення розрізняють помилки реєстрації та помилки 
репрезентативності.  
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Помилки реєстрації можуть бути випадковими і систематичними. Випадкові 
помилки не мають певної спрямованості і виникають під дією випадкових факторів 
(перестановка цифр, зсув рядків і граф при заповненні статистичного формуляра). При 
узагальненні масового матеріалу ці помилки взаємно погашаються. Систематичні помилки 
реєстрації мають певну спрямованість, можуть або завищувати, або занижувати 
конкретне значення показника, що в підсумку призводить до спотворення дійсного стану. 
Прикладами систематичної статистичної помилки при реєстрації служать збурення, що 
вносяться зміною ландшафту і забудовою території, оточуючої гідрометеорологічну 
станцію.  

Для виявлення помилок використовується арифметичний і логічний контроль, які 
можуть поставити під сумнів правильність отриманих даних, оскільки засновані на 
фізичному і логічному взаємозв'язку між ознаками. Арифметичний контроль – це 
рахункова перевірка підсумків і зіставлення тих показників, які взаємопов'язані, 
випливають один з іншого. Логічний контроль полягає у взаємному зіставленні отриманих 
результатів з різних питань і виявленні невідповідності в результатах. Наприклад, у 
таблиці вказано, що на висоті 9000 м температура повітря +40 0С.  

Якщо помилки реєстрації властиві будь якому спостереженню (суцільному і не 
суцільному), то помилки репрезентативності характерні тільки для не суцільного 
спостереження. Вони обумовлюють розбіжності між значеннями показника, отриманого в 
обстежуваної сукупності, і його значенням по вихідній (генеральній) сукупності. Помилки 
репрезентативності також можуть бути випадковими і систематичними. Випадкові 
помилки виникають, якщо відібрана сукупність не повністю відтворює всі ознаки 
генеральної сукупності і величину цих помилок можна оцінити. Систематичні помилки 
репрезентативності можуть виникати, якщо порушений сам принцип відбору одиниць з 
вихідної сукупності. У цьому випадку проводиться перевірка повноти зібраних даних, 
арифметичний контроль точності інформації на предмет її достовірності, перевірка 
логічного взаємозв'язку показників. Розміри систематичної помилки репрезентативності не 
піддаються оцінці. 

Знаючи види та причини виникнення помилок спостереження, можна значною мірою 
знизити відсоток подібних спотворень інформації. Контрольною перевіркою зібраних 
даних завершується статистичне спостереження. 

 
3.2.2. Методи виключення помилкових даних 

При первинній обробці статистичних даних важливим завданням є виключення 
результатів спостережень, отриманих в результаті грубих похибок і промахів. Наприклад, 
при перегляді даних про температуру (в 0С) поряд з числами 13,5; 12,5; 14,0 може 
зустрітися число 145,0. Ясно, що це промах, і отримано помилкове число у результаті 
помилкового запису – кома зміщена на один знак, в результаті результат спостереження 
помилково збільшений в 10 разів. 

Статистичні методи виключення результатів спостережень, які різко виділяються, 
засновані на припущенні, що подібні результати спостережень мають розподіл, який різко 
відрізняється від досліджуваних дійсних значень, а тому їх слід виключити з вибірки. 

Найпростіша імовірнісна модель така. Результати спостережень розглядаються як 

реалізації незалежних однаково розподілених випадкових величин  з 

функцією розподілу . Нехай  відповідає грубій похибки і має функцію розподілу 

, де  велике. Тоді з імовірністю, близькою до 1 (точніше, ймовірність 

прямує до 1 при зростанні обсягу вибірки), 

 

тобто при описі даних в якості можливої грубої помилки слід розглядати . 

 Критична область має вигляд 
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Критичне значення  вибирають залежно від рівня значущості  і обсягу 

вибірки  з умови 

  

Умова (1) є еквівалентною при великих  і малих  наступному: 

 
Якщо функція розподілу результатів спостережень  відома, то критичне 

значення  знаходять із співвідношення (3.2.2). Також розроблені правила перевірки 

результатів спостережень, якщо  відома з точністю до параметрів, наприклад, 

відомо, що  – нормальна функція розподілу, 

Однак часто вид функції розподілу результатів спостережень відомий не абсолютно 
точно і не з точністю до параметрів, а лише з деякою погрішністю. Тоді співвідношення 

(3.2.2) стає практично непотрібним, оскільки мала погрішність у визначенні , як 

можна показати, призводить до великої похибки при визначенні критичного значення  з 

умови (3.2.2), а при фіксованому  рівень значимості критерію може суттєво відрізнятися 

від номінального. 

Тому в ситуації, коли про  немає повної інформації, однак відомі математичне 

сподівання  і дисперсія  результатів спостережень , 

можна використовувати непараметричні правила бракування, засновані на нерівності 

Чебишева. За допомогою цієї нерівності знайдемо критичне значення  

таке, що 

 
Так як 

 
то співвідношення (3.2.3) буде виконано, якщо 

 
За нерівністю Чебишева 

 
тому для того, щоб (3.2.4) було виконано, достатньо прирівняти праві частини 

формул (3.2.4) і (3.2.5), тобто визначити  з умови 

 

Правило відбраковування, засноване на критичному значенні , обчисленого за 

формулою (3.2.6), використовує мінімальну інформацію про функції розподілу  і тому 

виключає лише результати спостережень, вельми далеко віддалені від основної маси. 



238 

 

 

Іншими словами, значення , задано співвідношенням (3.2.1), зазвичай багато менше, 

ніж значення , задано співвідношенням (3.2.6).  

 
Питання для самоконтролю: 

1. Яке місце займає статистичне спостереження в статистичному дослідженні?  
2. Перерахуйте послідовність етапів статистичного спостереження.  
3. Як мета пов'язана з об'єктом статистичного спостереження?  
4. Що відрізняє звітну одиницю від одиниці спостереження?  
5. Поясніть завдання другого етапу статистичного спостереження. 
6. У чому принципова відмінність первинного обліку від звітності? 
7. Що таке регістрове спостереження? Які його види? 
8. Які переслідуються цілі, і які вирішуються завдання при проведенні спеціальних 

статистичних спостережень? 
9. Перелічіть способи отримання статистичної інформації. Який з них, на вашу 

думку, найбільш доступний і поширений? 
10. Чому необхідний контроль зібраних статистичних даних? 
11. Перелічіть способи відбраковування помилкових даних. 

 

3.2.3. Види гідрометеорологічних статистичних даних 

Незалежними змінними називаються змінні, які варіюються дослідником, тоді як 
залежні змінні – це змінні, які вимірюються або реєструються. Може здатися, що 
проведення цієї відмінності створює плутанину в термінології. Тим не менше, одного разу 
чітко усвідомивши це розходження, можна зрозуміти його необхідність. Терміни залежна і 
незалежна змінна застосовуються в основному в експериментальному дослідженні, де 
експериментатор маніпулює деякими змінними, і в цьому сенсі вони "незалежні" від 
реакцій, властивостей, намірів і т.д., притаманних об'єктам дослідження. Деякі інші змінні, 
як передбачається, повинні "залежати" від дій експериментатора або від 
експериментальних умов. Іншими словами, залежність проявляється у відповідь реакції 
досліджуваного явища на зроблений на нього вплив. Частково в суперечності з даним 
розмежуванням понять знаходиться використання його у дослідженнях, де незалежні 
змінні не варіюються, а тільки приписуються до "експериментальних груп", ґрунтуючись на 
деяких їх апріорних властивостях. Наприклад, якщо в експерименті море порівнюється з 
озером щодо кількості біомаси, що міститься у воді, то водойму можна назвати 
незалежною змінною, а кількість біомаси залежною змінною. 

Як зазначалося вище, результат спостереження – це або число, або 
скінченновимірний вектор, або функція. Відповідно проводиться розподіл математичної 
статистики: одномірна статистика, багатовимірний статистичний аналіз, статистика 
часових рядів і випадкових процесів.  

Методи математичної статистики – це методи аналізу статистичних даних, причому 
зазвичай досить великої кількості даних, які можуть мати різну природу. Залежно від 
математичної природи конкретних результатів спостережень математична статистика 
ділиться на статистику чисел, багатовимірний статистичний аналіз, аналіз функцій 
(процесів) та часових рядів, а також на статистику об'єктів нечислової природи. 

Видова диференціація статистичних даних призводить до двох основних видів 
даних: 

 кількісні – числові результати вимірювань (наприклад, температура в 0С, відносна 
вологість у відсотках, опади у сантиметрах і т.д.); 

 якісні – не числові результати вимірювань, що задовольняють тим чи іншим 
умовам (наприклад, стан неба: ясно, хмарно, хмарно з проясненнями і т.д.). 

Перший найбільш поширений в гідрометслужби вид даних – кількісні дані, що 
розглядаються як дійсні числа. Такі результати вимірювань, спостережень, аналізів 
гідрометеорологічних величин. Кількісні дані зазвичай описуються набором чисел 
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(вибіркою), а не таблицею. Числові статистичні дані – це числа, вектора, функції. Їх можна 
складати, множити на коефіцієнти. Тому в числовій статистиці велике значення має 
математичний апарат аналізу сум випадкових елементів вибірки, тобто класичні закони 
великих чисел і центральні граничні теореми. 

Дані другого виду часто називають категорізованими, оскільки кожен елемент з 
розглянутих даних характеризується тим, у яку з декількох наперед заданих категорій він 
потрапляє. Прикладом є інформація Державної гідрометеорологічної служби України про 
кліматичні умови країни, з поділом на фізико-географічні та природні зони. Часто при 
складанні таблиць категорізованих даних жертвують інформацією, замінюючи точне 
значення вимірюваної величини зазначенням інтервалу угрупування, в яку це значення 
попадає. Наприклад, замість зазначення точної кількості опадів, що випали, вказують 
лише інтервал: слабкі, сильні або зливові. Очевидно, що цілком можна перетворити на 
числа значення ознак, назви яких вище характеризували інтенсивність опадів. Однак цей 
перехід буде залежати від професійних якостей виконавця, і носити неминучий наліт 
суб'єктивізму. 

Використання даних нечислової природи часто породжене бажанням обробляти 
більш об'єктивну, більш звільнену від похибок інформацію. Як показали численні досліди, 
людина правильніше (і з меншими труднощами) відповідає на запитання якісного, 
наприклад, порівняльного характеру, ніж кількісного. Так, йому легше відповісти на 
питання, який з двох днів холодніше, ніж вказати їх приблизну температуру в градусах. 
Іншими словами, використання даних нечислової природи – засіб підвищити стійкість 
гідрометеорологічних моделей реальних явищ. 

 Нечислові статистичні дані – це категорізовані дані, вектора різнотипних ознак, 
бінарні відношення, множини, нечіткі множини та ін. Їх не можна складати і множити на 
коефіцієнти, так як вони є елементами нечислових математичних просторів (множин). 
Математичний апарат аналізу нечислових статистичних даних заснований на 
використанні відстаней між елементами (а також міри близькості, показників відмінності) в 
таких просторах. За допомогою відстаней визначаються емпіричні та теоретичні середні, 
доводяться закони великих чисел, будуються непараметричні оцінки щільності розподілу 
ймовірностей, вирішуються завдання діагностики та кластерного аналізу і т.д. 

Статистика нечислових даних – це напрям, в якому в якості вихідних статистичних 
даних (результатів спостережень) розглядаються об'єкти нечислової природи. Так 
прийнято називати об'єкти, які недоцільно описувати числами, зокрема елементи 
нелінійних просторів. Прикладами є бінарні відносини (ранжирування, розбиття та ін.), 
результати парних і множинних порівнянь, множини, нечіткі множини, вимірювання в 
шкалах, відмінних від абсолютних шкал. 

Об'єкти нечислової природи з'являються як на "вході" статистичної процедури, так і 
на "виході" в якості підсумку статистичного аналізу в процесі обробки даних. 

Прикладом появи об'єктів нечислової природи на "вході" може служити задача 
оцінювання в моделях регресії. Ця задача розпадається на дві: оцінювання структури 
моделі та оцінювання параметрів при заданій структурі. Структура – об'єкт нечислової 
природи. Завдання її оцінювання є складним, в той час як задача оцінювання чисельних 
параметрів при заданій структурі добре вивчена, розроблені ефективні (в сенсі прикладної 
математичної статистики) методи. Така ж ситуація і в інших методах багатовимірного 
статистичного аналізу – в факторному аналізі (включаючи метод головних компонент) і в 
багатовимірному шкалюванні, в інших оптимізаційних постановках проблем прикладного 
багатовимірного статистичного аналізу. 

Приклади виникнення об'єктів нечислової природи на "виході" статистичної 
процедури численні: розбиття – підсумку роботи багатьох алгоритмів класифікації, 
зокрема, алгоритмів кластер-аналізу; ранжирування – результату поділу деякої території 
на фізико-географічні та природні зони в залежності від кліматичних умов. З усіх об'єктів 
нечислової природи, мабуть, найбільш часті на "виході" дихотомічні дані – прийняти чи не 



240 

 

 

прийняти гіпотезу. Результатом статистичної обробки даних може бути множина, 
наприклад, зона найбільшого вилягання посівів при посухи. 

Нечислові статистичні дані іноді можуть приймати значення альтернативної ознаки, 
наприклад, одне з двох значень: «так» чи «ні»; «+» або «-»; «тепло» або «холодно»; 
«сухо» або «волого» і т. д. Такі результати вимірювань відносять до бінарних даних. 
Елементарним актом в методі парних порівнянь є пред'явлення експерту для порівняння 
двох синоптичних об'єктів (наприклад, баричних полів) – натурного і модель. Він повинен 
відповісти, схожі об'єкти чи ні. В обох випадках відповідь експерта можна виразити однією 
з двох цифр (міток): «0», якщо об'єкти схожі, близькі; «1» – в іншому випадку. Бінарні дані 
виникають в прикладних дослідженнях і багатьма іншими шляхами. 

Вимірювання в шкалі найменувань і порядковій шкалі призводять до бінарних 
відносин, а ті можуть бути виражені як результати вимірювань за кількома 
альтернативними ознаками, відповідним елементам матриць, що описують відносини. 
Отже, бінарні дані можуть бути представлені у вигляді векторів з 0 і 1 (при цьому матриці, 
очевидно, можуть бути записані у вигляді векторів). Оскільки всі результати спостережень 
мають лише кілька значущих цифр, то, використовуючи двійкову систему числення, будь-
які види аналізованих статистичними методами даних можна записати у вигляді векторів 
кінцевої довжини (розмірності) з 0 і 1. Видається, що ця можливість у більшості випадків 
має лише академічний інтерес, але, очевидно, аналіз бінарних даних може виявитися 
корисним і в прикладних постановках. 

Сукупність векторів  з 0 і 1 розмірності  знаходиться у 

взаємно-однозначній відповідності з сукупністю всіх підмножин множини 

. При цьому вектору  відповідає підмножина 

, що складається з тих і тільки з тих , для яких . Це пояснює, чому 

виклад імовірнісних і статистичних результатів, що відносяться до аналізу даних, що є 
об'єктами нечислової природи перерахованих вище видів, можна вести на мові кінцевих 
випадкових множин. 

Крім тієї градації, що наведена вище, у статистиці використовуються два типи 
вихідних даних – детерміновані і модельно-ймовірнісні. 

Дані першого типу розглядаються самі по собі, без спроб пов'язати їх з будь-яким 
процесом чи явищем. Наприклад, при аналізі погодних умов за конкретний період часу 
підраховується кількість заморозків в конкретні весняні та осінні місяці, кількість стихійних 
явищ по адміністративним областям, кількість днів з опадами за місяцями. До цієї ж 
категорії даних відносяться різні види звітності, наприклад, для органів Держкомстату – 
кількість викинутих в атмосферу забруднюючих речовин промисловими підприємствами 
деякого регіону. До переваг детермінованих даних можна віднести відсутність будь-яких 
додаткових припущень про них, а до недоліків – неможливість обґрунтованого 
перенесення висновків з конкретних процесів чи явищ на інші, їм аналогічні. Наприклад, 
на інші періоди часу або на інші території. При детермінованому підході неможливо також 
оцінити похибку розрахованих характеристик. 

Основою алгоритмів розрахунків модельно-ймовірнісних даних є ймовірнісна 
модель. При цьому конкретні дані розглядаються як реалізації випадкових величин, 
векторів і в більш загальному випадку елементів, тобто як значення заданих функцій, 
визначених на імовірнісному просторі, в конкретній точці (елементарному подію ω). 

До найбільш поширеною ймовірнісної моделі породження модельно-імовірнісних 
даних відноситься модель випадкової вибірки. Відповідно до цієї моделі дані 

 розглядаються як реалізації незалежних однаково розподілених 

випадкових елементів (величин, векторів, множин та інших об'єктів нечислової природи) 

, , … , при деякому  з 
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простору елементарних подій . Модель вибірки зазвичай використовується для опису 

результатів незалежних спостережень, вимірювань, аналізів, дослідів. 
Імовірнісні моделі обумовлюють породження, зокрема, і нечислових даних 

(дихотомічних даних) як результатів парних порівнянь, бінарних відносин, рангів, об'єктів 
загальною природи. 

Базовою ймовірнісною моделлю дихотомічних даних є бернулівський вектор 

(люсіан), тобто кінцева послідовність  незалежних випробувань 

Бернуллі , для яких   і ,  . Причому 

ймовірності  можуть бути різні. Бернулівські вектори можуть застосовуються при 

практичному використанні статистичних методів в гідрометеорології. Так, вони можуть 
бути використані для опису рівномірно розподілених випадкових толерантностей. Як 

відомо, толерантність на множині з  елементів можна задати симетричною матрицею 

  з  і , на головній діагоналі якої стоять . Тоді випадкова толерантність 

описується розподілом  дихотомічних випадкових величин , 

.  Для рівномірно розподіленої (на множині всіх толерантностей) 

толерантності ці випадкові величини, як можна довести, виявляються незалежними і 

приймають значення  і  з рівними ймовірностями . Записавши елементи , що 

задають таку толерантність матриці, в рядок, одержимо бернулівській вектор з 

  і  ,  . 

Математичний апарат вирішення різних статистичних завдань, пов'язаних з 
бернулівськими векторами, включає: 

 аналіз випадкових толерантностей; 

 випадкові множини з незалежними елементами; 

 обробку результатів незалежних парних порівнянь; 

 статистичні методи аналізу якості даних гідрометеорологічних спостережень; 

 обробку топографічних карт, застосовуваних для аналізу та прогнозу зон ураження 
при природних і техногенних надзвичайних ситуаціях, поширенні екологічно шкідливих 
забруднень і в інших ситуаціях. 

Розподіл бернулівського вектора  повністю описується 

вектором , тобто нечіткою підмножиною множини . Дійсно, 

для будь-якого детермінованого вектора  з  і  маємо 

 

де   при    і    при  . 

У гідрометеорологічних задачах бернулівськими векторами можна моделювати: 
результати статистичного контролю відхилення виміряної гідрометеорологічної величини 
від кліматичного значення (0 – збігається, 1 – не збігається); результати вимірювання 
рівня води в гірській річці (0 – нижче критичного рівня, 1 – вище); розподіл снігового 
покриву на території (0 – немає снігового покриву на певній площі розглянутій території, 1 
– є); процеси поширення забруднення (0 – немає забруднення, 1 – є); гідрометеорологічні 
процеси (0 – процес перебуває в межах не стихійних, 1 – вийшов з них ) і т.д. 

Окремим випадком теорії бернулівського вектора (люсіана) у прикладній статистиці є 
теорія незалежних парних порівнянь. У ній оцінки параметрів знаходяться зазвичай 
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методом максимальної правдоподібності, а перевірка згоди проводиться за критерієм 

відношення правдоподібності або асимптотичне еквівалентними йому критеріями типу  

(хі-квадрат). Обчислювальні процедури зазвичай складні і погано досліджені; їх можна 
спростити і одночасно підвищити обґрунтованість, перейшовши від оцінок максимальної 
правдоподібності до однокрокових оцінок. При обробці результатів парних порівнянь 
перевірка узгодженості проводиться різними способами, але всі вони мають один і той же 
зміст перевірки однорідності оброблюваного матеріалу, тобто того, що доцільно 
агрегувати результати окремих експериментів, об'єднати дані і спільно їх обробляти. При 
відсутності однорідності дані розбиваються на групи (класи, кластери, таксони) з метою 
забезпечення однорідності всередині окремих груп. Природно, узгодженість доцільно 
перевіряти, вводячи можливо менше гіпотез про структуру даних. Отже, доцільно 
користуватися для цього непараметричною теорією парних порівнянь, заснованої на 
теорії бернулівських векторів. 

У літературі часто згадується статистика бінарних відносин, область застосування 
якої дуже різноманітна: рангова кореляція – оцінка величини зв'язку між змінними, що 
виміряні за порядковою шкалою; аналіз експертних або експериментальних упорядкувань; 
аналіз розбиттів даних спостережень на групи схожих між собою; обробка даних про 
подібність (взаємозамінність); статистичний аналіз класифікацій та ін. Бінарне відношення 

на множині з  елементів повністю описується матрицею з  і  порядку . Тому 

задати розподіл випадкового бінарного відношення – значить задати розподіл 

імовірностей на множині всіх матриць описаного виду, що складається з  елементів. 

Простори ранжирування, розбиттів, толерантності часто зручно вважати підпросторами 
простору всіх бінарних відносин, тоді розподіл імовірностей на них – частинні випадки 
описаного вище розподілу, виділені тим, що ймовірності приналежності відповідним 

підпросторам дорівнюють . Розподіл довільного бінарного відношення описується 

  параметрами, розподіл випадкового ранжирування (без зв'язків) описується 

 параметрами. 

Зазвичай вважають, що розподіл випадкового елемента зі значеннями в тому чи 
іншому просторі бінарних відносин має якийсь центр, попадання в який найбільш імовірно, 
а в міру віддалення від центру ймовірності убувають. Це відповідає природній моделі 
вимірювання з помилкою; в класичному одновимірному випадку результат подібного 
вимірювання зазвичай описується унімодальною симетричною густиною, монотонно 
зростаючою зліва від модального значення, в якому щільність максимальна, і монотонно 
спадною праворуч від нього. 

Щоб ввести поняття монотонного розподілу в просторі бінарних відносин, виходять з 

метрики в цьому просторі. Скориставшись тим, що бінарні відношення  і  однозначно 

описуються матрицями  і  порядку  відповідно, розглядається відстань 

(в дещо іншій термінології – метрика) в просторі бінарних відносин 

 
яка зветься відстанню Дж. Кемені, який вперше отримав цю метрику виходячи з 

запропонованою ним системи аксіом для відстані між впорядкованостями 
(ранжируваннями). 

Означення 3.2.1. Розподіл бінарного відношення  називається монотонним з 

центром в  щодо відстані (показника відмінності) , якщо з  

випливає, що . 
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Це означення може використовуватися в будь-яких просторах бінарних відносин і, 
більш того, в будь-яких просторах з кінцевого числа елементів, лише б у них була введена 

функція  – показник відмінності елементів і  цього простору. Монотонний 

розподіл є унімодальним, мода знаходиться в . 

Означення 3.2.2. Розподіл бінарного відношення  називається симетричним 

щодо відстані  з центром в , якщо існує така функція, що , 

 

Якщо розподіл  монотонний і такий, що з  

випливає , то він симетричний. Якщо функція  монотонно 

строго убуває, то відповідний розподіл є монотонним в сенсі визначення 3.2.1. 
У деяких випадках використовують більш спеціальні моделі породження даних. 

Наприклад, при дослідженні кліматичних змін на деякій території використовується архів 

спостережень за час . Це означає, що фіксуються гідрометеорологічні величини тільки 

до моменту . Нехай  – виміряні  значень деякої гідрометеорологічної 

величини. Досліднику доступні тільки значення , де  при  і 

 при . Така вибірка, в якій частина випадкових величин, що описують 

реальне явище, замінена на граничне значення, називається цензурованими. Іноді 
використовуються і більш складні моделі породження даних. Наприклад, якщо в аналізі не 
фіксуються значення, менші деякого порогу, то вибірка не тільки цензурована, але і 
складається з випадкового числа елементів. Бувають і процедури, коли мінімальний і 
максимальний елементи вибірки відкидаються. 

Останнім часом багато уваги приділяється нечіткім множинам. Для їх визначення 

розглянемо деяку множину  і підмножину  множини , яка характеризується своєю 

функцією належності . Значення функції належності в точці  показує 

ступінь приналежності цієї точки множині. Якщо функція належності   має вигляд: 

         

при деякому , то  є звичайна (кажуть чітка) підмножина . Якщо множина описує 

невизначеність, відповідну точці  (вона одночасно входить з шансом  і не входить з 

шансом  в множину ), тоді  відносять до нечіткої підмножині . 

Очевидно підмножину можна було б ототожнити з її характеристичною функцією. 
Але цього не роблять, оскільки для завдання функції (в нині прийнятому підході) 
необхідно спочатку задати множину. Нечітку ж підмножину з формальної точки зору 
можна ототожнити з її функцією належності. 

Теорія нечіткості є узагальненням інтервальної математики. Дійсно, функція 
приналежності 
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задає інтервальну невизначеність тому, що про розглянуту величину відомо лише, що 

вона лежить в заданому інтервалі . Тим самим опис невизначеностей за допомогою 

нечітких множин є більш загальним, ніж за допомогою інтервалів. Таким чином, теорія 
нечітких множин є не менш загальною математичною дисципліною, ніж звичайна теорія 
множин, оскільки звичайні множини – окремий випадок нечітких. 

Відповідно можна очікувати, що теорія нечіткості як ціле узагальнює класичну 
математику. Так як теорія нечіткості в певному сенсі зводиться до теорії випадкових 
множин, то тим самим вона стає частиною класичної математики. Іншими словами, за 
ступенем спільності звичайна математика і нечітка математика еквівалентні. Опис і аналіз 
невизначеностей за допомогою теорії нечітких множин є особливо плідними для 
практичного застосування в теорії прийняття рішень. 

Теорія нечітких множин в певному сенсі зводиться до теорії ймовірностей, а саме, до 
теорії випадкових множин. Однак при розв’язанні прикладних задач імовірносно-
статистичні методи і методи теорії нечіткості зазвичай розглядаються як різні. Для 
знайомства із специфікою нечітких множин рекомендуємо звернутися до [31]. 

Якщо вимірювання проводяться за декількома кількісними чи якісними ознаками, то 
в якості статистичних даних про явище чи процес приймається вектор. Його можна 
розглядати як новий вид даних. У такому випадку вибірка складається з набору векторів. 
Якщо одна частина статистичних даних являють собою числа, а друга частина – якісні 
(категорізовані) дані, то утворюється вектор різнотипних даних. 

Іноді в якості одного елемента вибірки, тобто одного виміру, може бути і функція в 
цілому. Наприклад, результати реєстрації на самописцях актинометрічних вимірювань, 
або часовий ряд, що описує безперервні зміни температури, напрямку і швидкості вітру. 
Тоді вибірка складається з набору функцій. 

Опис виду даних і, при необхідності, механізму їх походження – початок будь-якого 
статистичного дослідження. Відповідно до видів статистичних даних статистика так само 
умовно ділиться на дві частини – числову статистику і нечислові статистику. 

В таблиці 3.1. представлена інформація про види статистичних даних і основні 
області прикладної статистики, куди ці дані входять. 

 Таблиця 3.1. 
 

Залежність областей прикладної статистики від виду статистичних даних 
 

№ з/п Вид статистичних даних Область прикладної статистики 

1 Числа Статистика (випадкових) величин 

2 Скінченновимірні вектори Багатовимірний статистичний аналіз 

3 Функції Статистика випадкових процесів і 
часових рядів 

4 Об’єкти нечислової природи Статистика об’єктів нечислової природи 

 

3.2.4. Типи шкал вимірювання гідрометеорологічних змінних 
Змінні розрізняються тим "наскільки добре" вони можуть бути виміряні або, іншими 

словами, як багато вимірюваної інформації забезпечує шкала їх вимірів. Очевидно, в 
кожному вимірі присутня деяка помилка, яка визначає кордони "кількості інформації", яку 
можна отримати в даному вимірі. Іншим фактором, що визначає кількість інформації, що 
міститься у змінної, є тип шкали, в якій проведено вимірювання. Розрізняють такі типи 
шкал: 
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 Абсолютна шкала результатів вимірювань – числа в звичайному сенсі слова. 
Прикладом є значення всіх гідрометеорологічних величин, вимірюваних на 
метеорологічних і гідрологічних станціях. Для абсолютної шкали допустимим є тільки 
тотожне перетворення. 

 У шкалі найменувань допустимими є всі взаємно-однозначні перетворення. У цій 
шкалі числа використовуються лише як мітки. У шкалі найменувань вимірюються, 
наприклад, номери метеостанцій. Тип опадів теж виміряється в шкалі найменувань, 
результат вимірювання приймає два значення – сніг, дощ. Опади слабкі, інтенсивні, 
зливові – номінальні ознаки. Очевидно, ніхто не стане складати або множити номери 
метеорологічних станцій тому, що такі операції не мають сенсу. Єдине, для чого 
призначені вимірювання в шкалі найменувань – це розрізняти об'єкти. 

Номінальні змінні використовуються тільки для якісної класифікації. Це означає, що 
дані змінні можуть бути виміряні тільки в термінах приналежності до деяких, істотно різних 
класів; при цьому відсутня можливість визначення кількості або упорядкування цих класів. 

Наприклад, можна стверджувати, що два явища розрізняються в термінах змінної  

(наприклад, хмара і туман належать до різних явищ). Типовим прикладом номінальних 
змінних є диференцація хмар, баричних утворень, опадів по типу. З погляду автоматизації 
аналізу даних і застосування стандартних алгоритмів доцільно обирати такі позначення 
класів: 0, 1, 2,… Але з цими числами не можливо виконувати будь-які дії, крім перевірки їх 
рівності або нерівності. Часто номінальні змінні називають категоріальними. 

Порядкові змінні дозволяють ранжувати (упорядкувати) явища, вказавши які з них в 
більшій чи меншій мірі володіють якістю, що виражається даною змінною. Ці дані можуть 
порівнюватися між собою у певному відношенні: "більше − менше", "легше − важче", 
"правіше − лівіше" тощо. Однак вони не дозволяють сказати "на скільки більше" або "на 
скільки менше". Порядкові змінні іноді також називають ордінальними. Типовий приклад 
порядкової змінної – вертикальна будова атмосфери. Відомо, що стратосфера вище 
тропосфери, однак стверджувати, що різниця між ними дорівнює, скажімо, 30% 
неможливо. Саме розташування шкал в наступному порядку: номінальна, порядкова, 
інтервальна є гарним прикладом порядкової шкали. За порядковою шкалою числа 
використовуються не тільки для розрізнення об'єктів, але і для встановлення порядку між 
об'єктами. Типовим прикладом порядкової шкали є задача ранжирування і класифікації 
вертикального стовпа атмосфери, в якій за характером зміни температури повітря з 
висотою атмосфера ділиться на кілька сфер: тропосфера, тропопауза, стратосфера, 
мезосфера, термосфера і екзосфера. У синоптичної практиці прикладом порядкової 
шкалою є бофортова шкала бальності швидкості вітру: штиль, тихий вітер, легкий вітер, 
слабкий вітер, помірний вітер і т.д. У порядкової шкалою допустимими є всі строго 
зростаючі перетворення. Якщо значення порядкової ознаки є числами, то вони можуть 
застосовуватися і для порівняння ступеня вияву класифікаційної ознаки, але відстані між 
класами при цьому будуть не визначені. 

 Інтервальні змінні дозволяють не тільки впорядковувати об'єкти вимірювання, але 
й чисельно висловити і порівняти відмінності між ними. Наприклад, температура, виміряна 
в градусах Фаренгейта або Цельсія, утворює інтервальну шкалу. Можна не тільки 
стверджувати, що температура 40 градусів вище, ніж температура 30 градусів, але і що 
збільшення температури з 20 до 40 градусів вдвічі більше збільшення температури від 30 
до 40 градусів. До шкали інтервалів відносяться такі виміри величин, коли не можна 
відзначити ні природний початок відліку, ні природну одиницю виміру, а їх необхідно 
задати. Потенційна енергія або координата точки на деякій прямій є найпростішими 
прикладами вимірювань за шкалою інтервалів. Допустимими перетвореннями в шкалі 
інтервалів є лінійні зростаючі перетворення, тобто лінійні функції. Температурні шкали 
Цельсія і Кельвіна пов'язані саме такою залежністю 0C=0K-273,15. 

 Відносні змінні дуже схожі на інтервальні змінні. На додаток до всіх властивостей 
змінних, виміряних за інтервальною шкалою, їх характерною рисою є наявність певної 
точки абсолютного нуля, таким чином, для цих змінних є обґрунтованими пропозиції типу: 
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 в два рази більше, ніж . Типовими прикладами шкал відносин є вимірювання часу або 

простору. Наприклад, температура за Кельвіном утворює шкалу відношення, і можна не 
лише стверджувати, що температура 200 градусів вище, ніж 100 градусів, але і що вона 
вдвічі вище. Інтервальні шкали (наприклад, шкала Цельсія) не володіють даною 
властивістю шкали відносин. Зауважимо, що в більшості статистичних процедур не 
робиться різниці між властивостями інтервальних шкал і шкал відносини. Шкали відносин 
є найбільш поширеними в гідрометеорологічної науці і практиці. У них є природний 
початок відліку – нуль, тобто відсутність величини, але немає природної одиниці виміру. 
За шкалою відносин виміряні більшість фізичних одиниць: маса снігу, висота інверсії, 
глибина водойми. Допустимими перетвореннями в шкалі відносин є подібні перетворення 
(змінюють тільки масштаб), тобто лінійні зростаючі перетворення без вільного члена. 

При математичному моделюванні реального явища або процесу, перш за все, 
встановлюється тип шкали, в якій вимірюються ті чи інші змінні. Тип шкали задає групу 
допустимих перетворень шкали. Допустимі перетворення не змінюють співвідношень між 
об'єктами вимірювання. Наприклад, при вимірюванні температури перехід від шкали 
Цельсія (0С) до шкалі Кельвіна (0K) не змінює співвідношень між температурами 
атмосферного повітря розглянутих регіонів – якщо в першому регіоні повітря тепліше 
повітря другого регіону, то це буде встановлено і при вимірюванні в 0С, і при вимірі в 0K. 
При цьому чисельне значення температури за шкалою Цельсія відрізняється від 
чисельного значення температури за шкалою Кельвіна, не змінюється лише результат 
порівняння температур атмосферного повітря двох регіонів. 

Всі шкали вимірювання ділять на дві групи – шкали якісних ознак і кількісних ознак. 
Порядкова шкала і шкала найменувань є основними шкалами якісних ознак. Тому в 

багатьох конкретних областях результати якісного аналізу можна розглядати як 
вимірювання за цими шкалами. 

У шкалі різниць є природна одиниця виміру, але немає природного початку відліку, 
тобто в цій шкалі відсутня залежність від становища нуля змінної. Наприклад, час 
вимірюється за шкалою різниць. Так добу (від 00 г до 24 г, від полудня до полудня і т.д.) в 
гідрометеорології дуже часто приймають за природну одиницю виміру. 

Вимірювання в шкалі найменувань і порядковій шкалі призводять до бінарних 
відносин, а ті можуть бути виражені як результати вимірювань за кількома 
альтернативними ознаками, відповідним елементам матриць, що описують відносини. 
Отже, бінарні дані можуть бути представлені у вигляді векторів з 0 і 1 (при цьому матриці, 
очевидно, можуть бути записані у вигляді векторів). Оскільки всі результати спостережень 
мають лише кілька значущих цифр, то, використовуючи двійкову систему числення, будь-
які види аналізованих статистичними методами даних можна записати у вигляді векторів 
кінцевої довжини (розмірності) з 0 і 1. Видається, що ця можливість у більшості випадків 
має лише академічний інтерес, але, очевидно, аналіз бінарних даних може виявитися 
корисним і в прикладних постановках. 

Треба відзначити, що серед фахівців іноді є розбіжності з приводу того, за якими 
шкалами слід вимірювати ті чи інші реальні величини. Залежно від завдання у відповідній 
галузі знання типу шкали може змінюватися. Так, температура може вимірюватися за 
порядковою шкалою (холодно, тепло); термометром – за інтервальною шкалою (в 0С, 0K, 
0F); після відкриття абсолютного нуля температуру можна вважати виміряної за шкалою 
відносин (шкала Кельвіна). 

Методи аналізу конкретних гідрометеорологічних даних, виміряних в шкалах 
відмінних від абсолютної шкали, є предметом вивчення в статистиці нечислових даних. Як 
зазначалося вище, основні шкали вимірювання поділяються на якісні (шкали найменувань 
і порядку) та кількісні (абсолютна, шкали інтервалів, відносин, різниць). Методи аналізу 
статистичних даних в кількісних шкалах порівняно мало відрізняються від таких за 
абсолютною шкалою. Додається лише вимога інваріантності щодо перетворень зсуву та / 
або масштабу. Методи аналізу якісних даних – принципово інші. 
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Дані, отримані у шкалах вищих рангів, можуть приводитися до шкал нижчих рангів. 
Наприклад, дані, що виміряні у шкалі відношень, можна привести до інтервальної шкали. 
Такі перетворення називають зниженням шкали. Необхідність у них зазвичай виникає при 
обробці даних, що виміряні у шкалах різного типу. Зворотну операцію − перетворення 
даних, що виміряні у нижчих шкалах, до вищих − вважають некоректною. Зниження шкали 
призводить до втрати частини наявної інформації про досліджувані ознаки. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Дайте означення незалежними і залежним змінним. 
2. Які вимірювання обумовлюють породження кількісних і нечислових (якісних, 

дихотомічних, категорізованих) даних. 

3. Наведіть приклади виникнення об'єктів нечислової природи. 
4. Поясніть бернулівський вектор (люсіан), як модель дихотомічних даних. 
5. Які гідрометеорологічні данні можна моделювати бернулівськими векторами. 
6. Перелічите область застосування статистики бінарних відносин. 
7. Як ввести поняття монотонного розподілу в просторі бінарних відносин. 
8. Дайте визначення нечіткім множинам. 
9. Наведіть приклади гідрометеорологічних даних в абсолютній шкалі результатів 

вимірювань. 
10. Наведіть приклади гідрометеорологічних даних в шкалі найменувань. 
11. Наведіть приклади номінальних (категоріальних) змінних. 
12. Наведіть приклади порядкових (ордінальних) змінних. 
13. Наведіть приклади допустимих перетворень шкал вимірювань. 

 

3.2.5. Абсолютні статистичні величини 

Статистичне спостереження незалежно від його масштабів і цілей завжди дає 
інформацію про ті чи інші гідрометеорологічні явища і процеси у вигляді абсолютних 
показників, тобто показників, що представляють собою кількісну характеристику 
гідрометеорологічних явищ і процесів в умовах якісної визначеності. Таким чином, 
первинна статистична інформація виражається у вигляді показників, які є кількісною базою 
всіх форм обліку. Абсолютні показники характеризують підсумкову чисельність одиниць 
сукупності або її частин, значення фізичної величини, розміри (рівень, площу, об'єм) 
досліджуваних явищ і процесів, виражають часові характеристики. Абсолютні показники 
можуть бути тільки іменованими числами, де одиниця виміру виражається в конкретних 
цифрах. Залежно від сутності досліджуваного явища і поставлених завдань одиниці 
виміру можуть бути натуральними, умовно-натуральними. 

Натуральні одиниці виміру відповідають природним властивостям 
гідрометеорологічних величин і оцінюються в фізичних вимірах (0С, гПа, м/с, г/м3 і т.д.). 

Різновидом натуральних одиниць виступають умовно-натуральні, які 
використовуються в тих випадках, якщо фізична величина, маючи кілька різновидів, 
повинна переводитися в умовну величину за допомогою спеціальних коефіцієнтів. 

Якісна визначеність абсолютних показників полягає в тому, що вони безпосередньо 
пов'язані з конкретним змістом досліджуваного явища або процесу, з його сутністю. У 
зв'язку з цим абсолютні показники та абсолютні величини повинні мати певні одиниці 
виміру, які найбільш повно і точно відображали б його сутність (зміст). 

Абсолютні показники є кількісним вираженням ознак статистичних явищ. Наприклад, 
температура – це ознака, а її значення – це показник температури. 

Абсолютний показник характеризує розмір досліджуваного явища або процесу в 
даному місці і в даний час, він «прив'язаний» до якого-небудь об'єкту або території. Він 
може характеризувати або окрему одиницю сукупності (окремий об'єкт) – місто, річку і т.д., 
або групу одиниць, що представляє частину статистичної сукупності, або статистичну 
сукупність в цілому, наприклад середньодобова температура в країні, і т. п. У першому 
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випадку мова йде про індивідуальні абсолютні показники, а в другому – про зведені 
абсолютні показники. 

Вся сукупність абсолютних величин включає як індивідуальні показники 
(характеризують значення окремих одиниць сукупності), так і сумарні показники 
(характеризують підсумкове значення декількох одиниць сукупності або підсумкове 
значення істотної ознаки з тієї чи іншої частини сукупності).  

Індивідуальними називають абсолютні величини, що характеризують значення 
окремих одиниць сукупності (кількість опадів в окрему добу). Їх отримують безпосередньо 
в процесі статистичного спостереження і фіксують у первинних облікових документах. 
Індивідуальні показники отримують в процесі статистичного спостереження за тими чи 
іншими явищами і процесами як результат оцінки, підрахунку, виміру фіксованої кількісної 
ознаки, що розглядається. 

Зведені абсолютні величини виходять, як правило, шляхом підсумовування окремих 
індивідуальних величин. Зведені абсолютні показники одержують у результаті зведення і 
угруповання значень індивідуальних абсолютних показників. Наприклад, кількість 
пірнаючих циклонів, що вийшли на територію України протягом року. 

До абсолютних показників також можна віднести показники, які виходять не в 
результаті статистичного спостереження, а в результаті будь-якого розрахунку. Іноді дані 
показники – це різниця між двома абсолютними показниками. Наприклад, кількість опадів 
за добу розглядається як різниця між кількістю опадів, що випали на кінець доби і 
кількістю опадів, що випали на початок доби. Як видно з прикладів, ці показники будуть 
абсолютними, так як мають абсолютні одиниці виміру. 

Абсолютні величини відображають природну основу явищ, тобто виражають або 
значення величин одиниць досліджуваної сукупності, її окремих складових частин, або їх 
абсолютні розміри в натуральних одиницях, що випливають з їх фізичних властивостей 
(висота, площа тощо). Отже, абсолютні величини завжди мають певну розмірність. 

Крім того, абсолютні статистичні показники завжди виражаються в натуральних, 
одиницях виміру залежно від сутності описуваних ними процесів і явищ. 

Натуральні вимірники характеризують явища у властивій їм натуральній формі і 
виражаються мірою (тиск, температура, довжина, об'єм і т. п.) або кількістю одиниць, 
числом подій. До натуральних можна віднести такі одиниці виміру, як гПа, градус, метр і т. 
д., наприклад: дальність горизонтальної видимості дорівнює 200 м. 

У ряді випадків використовуються комбіновані одиниці виміру, що представляють 
собою добуток двох величин, виражених в різних розмірностях. Так, наприклад, швидкість 
вітру вимірюється в м/с. 

Абсолютні показники можуть бути розраховані у часі і просторі. Наприклад, динаміка 
глобальної зміни середньодобової температури відображається часовим фактором, а 
кількість опадів, що випали у регіонах України характеризується просторовим 
порівнянням. 

При обліку абсолютних показників у часі (в динаміці) їх реєстрація може бути 
здійснена на певну дату, тобто будь-який момент часу (середньодобова температура в 
середині червня) і за будь-який період часу (середньодобова температура в теплий 
період року за 30 років). У першому випадку показники є моментальними, у другому – 
інтервальними. 

Моментні абсолютні показники характеризують факт наявності явища або процесу, 
його інтенсивність, величину, розмір (обсяг) на певну дату часу. Інтервальні абсолютні 
показники характеризують підсумкову величину, кількість або обсяг явища за той чи інший 
період часу (наприклад, опади за 12 годин, 24 години, за місяць і т. д.), допускаючи при 
цьому подальше підсумовування. 

З точки зору просторової визначеності абсолютні показники ділять наступним чином: 
загальні територіальні, регіональні та локальні. Наприклад, на всій території України без 
опадів – загальний територіальний показник; у південних районах штормове 
попередження – регіональна ознака; прогноз погоди для міста – локальна ознака. Таким 
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чином, перша група показників характеризує країну в цілому, регіональні – конкретний 
регіон, локальні – окреме місто, населений пункт і т. д. 

Абсолютні показники не дають відповіді на питання, яку частку має та чи інша 
частина в загальній сукупності, не можуть охарактеризувати прогнозні значення 
гідрометеорологічних величин, інтенсивність того чи іншого явища, так як вони не завжди 
придатні для порівняння і тому часто використовуються лише для розрахунку відносних 
величин. Абсолютні показники не можуть дати вичерпного уявлення про досліджувану 
сукупність або явище, оскільки не можуть відобразити структуру, взаємозв'язки, динаміку. 
Дані функції виконують відносні показники, які визначаються на основі абсолютних 
показників. 

 

3.2.6. Відносні статистичні величини, індекси 

Поряд з абсолютними величинами однією з найважливіших форм узагальнюючих 
показників у статистиці є відносні величини – це узагальнюючі показники, які виражають 
міру кількісних співвідношень, властивих конкретним явищам або статистичним об'єктам. 
Їх використовують в порівняльному аналізі, в узагальненні і синтезі. Відносні показники – 
це цифрові узагальнюючі показники, вони являють результат зіставлення двох 
статистичних величин. За своєю природою відносні величини є похідними від ділення 
поточного (порівнюваного) абсолютного показника на базисний показник. Відносні 
показники можуть бути отримані або як співвідношення однойменних статистичних 
показників, або як співвідношення різнойменних статистичних показників. У першому 
випадку одержуваний відносний показник розраховується або у відсотках, або у відносних 
одиницях, або в проміле (в тисячних частках). Якщо співвідносяться різнойменні 
абсолютні показники, то відносний показник в більшості випадків буває іменованим. При 
розрахунку відносної величини вимірюється відношення двох взаємозалежних величин 
(переважно абсолютних), що дуже важливо в статистичному аналізі. Відносні величини 
широко використовуються в статистичному дослідженні, так як вони дозволяють 
провести порівняння різних показників і роблять таке порівняння наочним. 

Оскільки відносні величини обчислюються як відношення двох чисел, то чисельник 
називається порівнюваною величиною, а знаменник – базою відносного порівняння. 
Залежно від характеру досліджуваного явища і завдань дослідження базисна величина 
може приймати різні значення, що призводить до різних форм вираження відносних 
величин. Відносні величини вимірюються: 

 в коефіцієнтах (якщо база порівняння прийнята за 1, то відносна величина 
виражається цілим або дробовим числом, що показує, у скільки разів одна величина 
більше іншої); 

 у відсотках (якщо база порівняння приймається за 100); 

 в іменованих числах (мм/12 г, м/с  і ін.). 
У кожному конкретному випадку вибір тієї чи іншої форми відносної величини 

визначається завданнями дослідження і фізичною суттю, мірою якого виступає шуканий 
відносний показник.  

Наведемо відносні величини, що використовуються в статистичній практиці: 

 відносна величина динаміки; 

 відносна величина структури; 

 відносна величина інтенсивності; 

 відносна величина порівняння. 
Вони можуть бути виражені у вигляді числа (цілого чи дрібного) або у відсотках. При 

цьому необхідно, щоб чисельник і знаменник вихідного відношення відповідали одній і тій 
же фізичній величині. 

Відносними величинами динаміки – темпами зростання – називаються показники, що 
характеризують зміну гідродинамічної величини в часі. Відносна величина динаміки 
показує зміну однотипних явищ за період часу. Розраховується ця величина за допомогою 
порівняння кожного наступного періоду з первісним або попереднім, тобто відношення 
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рівня аналізованого явища чи процесу в поточний момент часу до рівня цього явища або 
процесу за минулий період часу. У результаті виходить коефіцієнт зростання, який 
виражається кратним відношенням. В першому випадку виходять базисні величини 
динаміки, а в другому – ланцюгові величини динаміки. І ті й інші величини виражаються 
або у коефіцієнтах, або у відсотках. Вибору бази порівняння при розрахунку відносних 
величин динаміки, як і інших відносних показників, слід приділяти особливу увагу, тому що 
від цього в істотній мірі залежить практична цінність отриманого результату. 

При обчисленні відносної величини динаміки у відсотках (результат множиться на 
100) отримуємо темп зростання: 

 з постійним базовим рівнем 

 
 з перемінним базовим рівнем 

 

де  – рівень поточний, – рівень базисний, – рівень, що передує 

поточному. 
Відносні величини структури характеризують складові частини досліджуваної 

сукупності і визначають частку (питому вагу) частини в загальному обсязі сукупності. 
Відносні величини структури, що зазвичай називаються питомими вагами. Їх 

розраховують як відношення обсягу частини сукупності  до абсолютної величини всієї 

сукупності , визначаючи тим самим питому вагу частини  в загальному обсязі 

сукупності  за формулою: 

 

де  – величина (об'єм) досліджуваної частини сукупності,  – загальна величина 

(обсяг) досліджуваної сукупності. 
У цієї величини є одна особливість – сума відносних величин досліджуваної 

сукупності завжди дорівнює 100% або 1 (залежно від того, в чому вона виражається). 
Відносні величини структури застосовуються при вивченні складних явищ, які 
розпадаються на ряд груп або частин, для характеристики питомої ваги (частки) кожної 
групи в загальному підсумку. 

Відносні величини координації характеризують співвідношення окремих частин 
сукупності з однією з них, прийнятою за базу порівняння. При визначенні цієї величини 

одна з частин цілого  береться за базу для порівняння. За допомогою цієї величини 

можна дотримуватися пропорції  між складовими сукупності . Показниками 

координації є, наприклад, число днів з температурою нижче норми, що припадають на 100 
днів з температурою вище норми; число похмурих днів, що припадають на 100 ясних днів, 
і т. п. Характеризуючи співвідношення між окремими частинами цілого, відносні величини 
координації надають їм наочність і дозволяють, якщо це можливо, контролювати 
дотримання оптимальних пропорцій. Так як чисельник і знаменник відносних величин 
координації мають однакову одиницю виміру, то ці величини виражаються не в 
іменованих числах, а у відсотках або кратних відносинах: 
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де  – одна з частин досліджуваної сукупності; – частина сукупності, яка є 

базою порівняння. 
Всі попередні показники відносних величин характеризували співвідношення 

однойменних статистичних об'єктів. Однак є група відносних величин, які характеризують 
співвідношення різнойменних, але пов'язаних між собою статистичних показників. Цю 
групу називають групою відносних величин інтенсивності, які виражаються, як правило, 
іменованими числами. У статистичній практиці відносні величини інтенсивності 
застосовуються при дослідженні ступеня об'ємності явища по відношенню до обсягу 
середовища, в якому відбувається поширення цього явища. Вона показує, скільки 
одиниць однієї сукупності (чисельник) припадає на одну, на десять, на сто одиниць іншої 
сукупності (знаменник). Прикладами відносних величин інтенсивності можуть служити, 
скажімо, показники рівня збитку, нанесеного стихійним явищем. Відносні величини 
інтенсивності розраховуються за формулою: 

 

де  – поширення явища; – середа поширення явища .  

При розрахунку відносних величин інтенсивності може виникнути проблема вибору 
адекватної явищу бази порівняння (середовища поширення явища). Наприклад, при 
визначенні показника збитку, нанесеного стихійним явищем, не можна брати в якості бази 
порівняння загальний розмір території тієї чи іншої держави, в цьому випадку базою 
порівняння може бути лише територія у 1 км2. Критерієм правильності розрахунку є 
порівнянність за розробленою методологією розрахунку порівнюваних показників, що 
застосовуються в статистичній практиці. 

Відносні величини обчислюються для розв’язання різноманітних аналітичних задач, 
тому важливо не тільки знати, які є види відносних величин, але і коли слід застосовувати 
той чи інший вид характеристик. 

Приклад 3.6. За звітний період в лиман був здійснений попуск морської води, що 
містить деяку кількість прісної: 
 

Вид попуску 

Попуск, м3. 

За 
нормою  

Фактично 

Попуск з 40% вмістом прісної води 100 110 

Попуск з 50% вмістом прісної води 200 185 

Попуск з 70% вмістом прісної води 400 425 

 
За еталон попуску приймемо попуск з 40% вмістом прісної води. Треба визначити: 
1) загальний попуск в умовно-натуральних одиницях виміру за нормою і фактично; 
2) відсоток відповідності нормі; 
3) питома вага кожного виду попуску за нормою і фактично. 
Для визначення загальних попусків в умовно-натуральних одиницях виміру 

скористаємося коефіцієнтом переведення в умовні одиниці 

 

 
Відсоток відповідності фактичного попуску нормі 

 
Таким чином, фактичний попуск перевищив норму на 3,33%. 
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Для визначення питомої ваги (структури) попусків за видами скористаємося 
формулою 

 
та допоміжною таблицею 
 

Вид попуску 

Попуск 

За 
нормою  

(м) 

Питома 
вага (%) 

Фактично  
(м) 

Питома 
вага (%) 

Попуск з 40% вмістом прісної 
води 

100 9,52 110 10,14 

Попуск з 50% вмістом прісної 
води 

250 23,82 185 21,31 

Попуск з 70% вмістом прісної 
води 

700 66,66 425 68,55 

Всього: 1050 100 1085 100 

 
Отже, найбільшу питому вагу за нормою і фактично займає попуск з 70% вмістом 

прісної води –66,66% і 68,55% відповідно. 
Одними з різновидів відносних величин є індекси. 
Поняття про індекси. Класифікація індексів. Індекс – це узагальнюючий 

відносний показник, що характеризує тенденцію процесів і явищ у часі, в порівнянні з 
змінами їх базового значення або їх співвідношення в просторі. Найбільш поширена 
порівняльна характеристика в часі. У цьому випадку індекси виступають як відносні 
величини динаміки. 

Індексний метод є також найважливішим аналітичним засобом виявлення зв'язків 
між явищами. При цьому застосовуються вже не окремі індекси, а їх системи. 

У статистичній практиці індекси можуть застосовуватися при аналізі всіх природних 
процесів і явищ, на всіх етапах їх зміни. В умовах зміни клімату особливо зросла роль 
індексів температури і вологості атмосферного повітря, органічного та хімічного складу 
водних об'єктів а також територіальних індексів. 

Статистика здійснює класифікацію індексів за такими ознаками: 
1. Залежно від об'єкта дослідження: 
• індекси кількісних показників; 
• індекси якісних показників. 
2. За ступенем охоплення елементів сукупності: 
• індивідуальні індекси (дають порівняльну характеристику окремих елементів 

явища); 
• загальні індекси (характеризують зміну сукупності елементів або всього явища в 

цілому). 
3. Залежно від методології обчислення загальні індекси поділяються на: 
• агрегатні (агрегатні індекси є основною формою індексів і будуються як агрегати 

шляхом зважування индексируемого показника з допомогою постійної величини іншого, 
взаємозалежного з ним показника); 

• середні (є похідними від агрегатних). 
4. Залежно від бази порівняння розрізняють: 
• базисний індекс, який розраховується по відношенню до базисного періоду (якщо 

при обчисленні індексів за кілька періодів часу база порівняння залишається постійною); 
• ланцюговий індекс, який розраховується по відношенню до попереднього періоду 

(якщо база порівняння постійно змінюється). 
Індексним методом може здійснюватися також розрахунок впливу окремих факторів 

на узагальнюючий показник. У цьому випадку його називають елімінуванням. Цей метод 
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застосовується для розчленування гідрометеорологічних показників. Індекси 
застосовуються в аналізі природних умов з метою характеристики гідрометеорологічних 
процесів і явищ, які складаються з елементів, які не слід підсумовувати. 

Технічно будь індекс являє собою показник, що визначається як співвідношення двох 
яких-небудь величин. Останні є, по суті, певними станами відомої ознаки. За допомогою 
індексів здійснюються порівняння фактичних показників з базисними, тобто, як правило, з 
кліматичними і з показниками попередніх періодів. 

Розрізняють два основних види індексів: 
• прості (приватні, індивідуальні); 
• аналітичні (загальні, агрегатні). 
У першому випадку досліджувана ознака приймається без урахування зв'язку цієї 

ознаки з іншими ознаками досліджуваних гідрометеорологічних процесів і явищ. Такі 
індекси можуть бути представлені наступною формулою: 

 

де  і  – відповідно порівнювані стани якої-небудь ознаки. 

У другому випадку досліджувана ознака використовується не ізольовано, а в її 
взаємозв'язку з іншими ознаками. Тому будь-який аналітичний індекс складається з двох 
елементів: 

 індексованої ознаки , тобто такої ознаки, зміна якого піддається вивченню; 

 вагової ознаки . 

За допомогою вагових ознак досліджуються зміни гідрометеорологічних процесів і 
явищ, складові елементи яких є непорівнянними. Слід мати на увазі, що прості та 
аналітичні індекси взаємно доповнюють один одного. 

Аналітичні індекси можуть бути представлені таким чином: 

 
або 

 

де   і  – вагові ознаки. 

Приклад 3.7. Нехай необхідно розрахувати загальний індекс кількості опадів для 
території, на якій їх випадання протягом деякого періоду характеризувалося різною 
тривалістю та інтенсивністю: 

 

Опади 

Тривалість 
випадіння (годин) 

Інтенсивність опадів 
(мм/г) 

Загальна кількість 
опадів (мм) 

       
А 10 13 5 5 50 65 65 

Б 15 12 3 2 45 36 24 

В 20 22 1 2 20 22 44 

Разом - - - - 115 123 133 

 
В якості індексуємої ознаки візьмемо загальну кількість опадів, що випали, а в якості 

вагової ознаки – інтенсивність кожного окремого випадку випадання опадів. На основі 
даних, наведених у таблиці, розрахуємо загальний індекс кількості опадів: 
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На отриманий результат вплинули два фактори: 
• зміна тривалості опадів; 
• зміна інтенсивності опадів. 
Слід окремо визначити: 
• індекс зміни тривалості опадів за умови однаковості інтенсивності випадання; 
• індекс зміни інтенсивності опадів за умови однаковості тривалості опадів. 
Спочатку знайдемо індекс зміни тривалості опадів: 

 
Потім визначимо індекс інтенсивності опадів: 

 
Таким чином, індекс зміни тривалості опадів показує збільшення кількості опадів на 

7% або на 8 мм, тобто (123-115). Індекс зміни інтенсивності опадів свідчить про 
збільшення кількості опадів на 8%, що становить 10 мм, тобто (133-123). Якщо скласти 
вплив індексів отримаємо загальний індекс кількості опадів – 18 мм. 

Використання індексів в гідрометеорологічному аналізі переслідує наступні цілі: 

 з їх допомогою дається оцінка відносної зміни якого-небудь гідрометеорологічного 
явища або показника; 

 застосування індексів дає можливість визначити вплив окремих факторів на зміну 
узагальнюючого (результативного) показника (ознаки). 

 дається оцінка впливу зміни структури будь-якого гідрометеорологічного явища на 
величину динаміки цього явища. 

За допомогою індексів можна порівнювати дані за ряд років, наприклад, шляхом 
розрахунків темпів зростання кількості опадів при порівнянної інтенсивності їх випадіння. 

Індивідуальні індекси характеризують зміну окремого елемента явища, тобто 
відносну зміну рівнів окремих елементів явища. Способи їх побудови залежать від змісту 
досліджуваного явища, методології розрахунку вихідних статистичних показників і цілей 
дослідження. У кожному індексі виділяють 3 елементи: 

• індексований показник – це показник, співвідношення рівнів якого характеризує 
індекс; 

• порівнюваний рівень – це той рівень, який порівнюють з іншим; 
• базисний рівень – це той рівень, з яким проводиться порівняння. 
Для розрахунку індивідуального індексу необхідно знайти відношення порівнюваного 

рівня до базисного і виразити його у вигляді коефіцієнта 

 
База порівняння прирівнюється до одиниці, або у відсотках, якщо база порівняння 

приймається за 100%. Зазвичай розрахунки індексів проводяться у формі коефіцієнтів з 
точністю до третього знака після коми, тобто до 0,001; у формі відсотків – до десятих 
часток відсотка, тобто до 0,1%. 

За цим індексом можна визначити і абсолютну зміну кількісних характеристик 
досліджуваного гідрометеорологічного явища в натуральному вираженні як різницю між 
чисельником і знаменником 

 
Для зручності побудови індексів використовується спеціальна символіка: 

 – символ індексованого показника – індекс, що характеризує зміну рівня елемента 

явища; 

 – з підстрочним індексованим показником – індекс, що характеризує групу 

елементів або всієї сукупності в цілому; 
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 – кількість процесів або явищ, що відбулися в натуральному вираженні; 

 – виміряне значення характерної величини одного процесу або явища; 

 – базове (кліматичне) значення характерної величини одного процесу або явища; 

 – інтенсивність процесу або явища; 

 – тривалість або кількість процесів або явищ; 

 – середнє значення характерною величини одного процесу або явища; 

 – базисний період; 

 звітний період. 

Приклад 3.8. Нехай на досліджуваній території спостерігалося випадання опадів, які 

характеризувалися різною тривалістю та інтенсивністю. Введемо позначення:  – 

тривалість явища;  – інтенсивність явища; – індивідуальний індекс; індексом  – 

базисний період; індексом  – звітний період. Вихідні та розрахункові дані представимо у 

вигляді таблиці: 
 

Явище 

Вихідні дані Розрахункові дані 

Базисний 
період 

Звітний 
період 

Кількість опадів, що 
випали 

Індивідуальні індекси 
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Сильні 
опади 

400 3 360 3,3 1200 1188 1080 0,9 1,1 0,99 

Зливові 
опади 

200 2 250 1,8 400 450 500 1,25 0,9 1,125 

 - - - - 1600 1638 1580 0,9875 1,037 1,024 

 
Для вивчення зміни кількості опадів, що випали, зробимо розрахунок індивідуального 

індексу фізичної кількості опадів як відношення кількості опадів одного типу, що випали в 
досліджуваному періоді, до кількості опадів того ж типу, що випали в базисному періоді: 

 за сильними опадами 

 
 за зливовими опадами 

 
Визначимо абсолютну зміну кількості опадів, що випали в натуральному вираженні 

як різницю між чисельником і знаменником: 

 за сильними опадами 

 
 за зливовими опадами 
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Отже, у досліджуваному періоді в порівнянні з базисним випало сильних опадів на 

40 мм, або на 10% менше, ніж у базисному році, а зливових опадів – на 50 мм або на 25% 
більше. 

Розрахуємо індивідуальні індекси інтенсивності опадів, як відношення інтенсивності 
окремого виду опадів у досліджуваному періоді до інтенсивності їх у базисному періоді: 

 за сильними опадами 

 
 за зливовими опадами 

 
Різниця між чисельником і знаменником кожної з дробів покаже абсолютну зміну 

інтенсивності опадів для одного випадку їхнього випадання в мм: 

 за сильними опадами 

 
 за зливовими опадами 

 
Таким чином, інтенсивність сильних опадів збільшилася на 0,3 мм, або на 10%  

( ), інтенсивність зливових опадів знизилася на 0,2 мм або на 10%  (9 ). 

Індивідуальний індекс кількості опадів характеризує зміну кількості опадів одного 
типу і будується як відношення кількості опадів досліджуваного періоду  до кількості 

опадів базисного періоду , тобто за формулою: 

 
Різниця між чисельником і знаменником цього дробу показує абсолютну зміну 

кількості опадів у мм за рахунок двох факторів: зміни тривалості випадання опадів і зміни 
їх інтенсивності, тобто 

 
Розрахуємо індивідуальні індекси кількості опадів: 

 за сильними опадами 

 
 за зливовими опадами 

 
Визначимо абсолютну зміну кількості опадів: 

 за сильними опадами 

 
 за зливовими опадами 

 
Таким чином, кількість сильних опадів зменшилася на 12 мм, або на 1% ( ), а 

кількість зливових опадів збільшилася на 50 мм або на 12,5% ( ). 

Розглянуті вище індивідуальні індекси взаємопов'язані між собою так само, як самі 
індексовані показники: індекс кількості опадів дорівнює добутку індексу тривалості їх 
випадання на індекс інтенсивності опадів, тобто  

Перевіримо взаємозв'язок розрахованих індивідуальних індексів: 

 за сильними опадами 
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 за зливовими опадами 

 
Крім того, отримані дані дозволяють розрахувати абсолютні показники зміни 

кількості опадів за окремими типами опадів за рахунок окремих факторів. 
Так, згадаємо, що для сильних опадів загальна зміна кількості опадів становила: 

 мм, 

тобто кількість сильних опадів у досліджуваному періоді в порівнянні з базисним 
зменшилася на 12 мм. Ця величина може бути розкладена на дві: 

 за рахунок зміни тривалості випадання опадів:  

мм, 

тобто за рахунок зменшення тривалості їх випадання на 40 г кількість опадів 
зменшилося на 120 мм; 

за рахунок зміни інтенсивності опадів: 

 мм, 

тобто за рахунок зростання інтенсивності опадів у кожному випадку їх випадання на 
0,3 мм/г, кількість опадів зросла на 108 мм. 

Їх алгебраїчна сума дає: 

 
Згадаємо, що кількість зливових опадів у досліджуваному періоді в порівнянні з 

базисним зросла на 50 мм. Це зростання відбулося за рахунок: 

 зміни тривалості випадання опадів 

 
 зміни інтенсивності опадів 

 
Таким чином, за рахунок збільшення тривалості випадіння зливових опадів на 50 г їх 

кількість зросла на 100 мм, а за рахунок зниження інтенсивності зливових опадів на 0,2 
мм/г у кожному випадку їх випадіння кількість опадів зменшилося на 50 мм. 

Загальні індекси. Більшість досліджуваних статистикою природних явищ і процесів 
складаються з багатьох елементів, які можуть бути як однорідними, так і неоднорідними. 
Однорідні явища можна безпосередньо підсумовувати. Для них можна розраховувати 
індекси, що характеризують зміну не одного елемента, а групи елементів або всієї 
сукупності загалом. Такі індекси називаються загальними індексами. Так, можна 
підсумувати кількість викинутих в геофізичну середу однорідних інгредієнтів по групі 
підприємств і обчислити загальний індекс фізичного обсягу викидів за формулою: 

 

де знак  означає підсумовування даних для одного конкретного інгредієнта, 

викинутого кількома підприємствами.  
Можна підсумувати обсяги викидів по декількох інгредієнтів і обчислювати загальний 

індекс викидів за формулою: 

 

де знак  означає підсумовування викидів по групі інгредієнтів. 

В якості ваг в індексах якісних показників можуть бути використані не тільки 
абсолютні об'ємні показники, а й показники їх структури, тобто частки. Якщо ж окремі 
елементи явища неоднорідні, то безпосереднє підсумовування їх неможливо або 
безглуздо і тоді необхідно привести їх до порівнянного вигляду. З цією метою 
здійснюється перехід від натуральних показників до вагових характеристик (концентрації, 
щільності, вартості тощо), які можна підсумовувати і які дозволяє подолати не сумарність 
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натурально-дійсних елементів сукупності. Але зміна загального рівня явища зумовлена 
спільною зміною двох факторів – рівня окремих елементів явища та їх вагових 
характеристик, а, отже, необхідно визначити зміну кожного з цих факторів окремо. Для 
вивчення зміни одного фактора необхідно абстрагуватися від зміни другого, 
взаємопов'язаного з ним фактора і побудувати загальний індекс в агрегатній формі. 

Так, агрегатний індекс фізичного обсягу опадів, що випали, повинен показати зміну 
кількості різнорідних типів опадів, тому в чисельнику його береться досліджувана 

тривалість опадів ( ), а в знаменнику – базисна ( ), тобто індексований показник 

змінюється, а аналіз проводиться за одних і тих же значеннях інтенсивності опадів 

базисного період ( ): 

 
У чисельнику цього індексу – умовна величина опадів, що випали у досліджуваний 

період при значеннях інтенсивності базисного періоду, в знаменнику – реальна величина 
опадів, що випали у базисний період. 

Різниця між чисельником і знаменником індексу показує абсолютну зміну кількості 
опадів, що випали за рахунок зміни тривалості їх випадання: 

 
Приклад 3.9. Розрахуємо агрегатний індекс фізичного обсягу опадів, що випали за 

даними прикладу 3.8: 

 

 
Тобто, кількість опадів, що випала, в середньому зменшилася на 1,25% 

( ), що призвело до зменшення їх загальної кількості на 20 мм. 

Агрегатні індекси якісних показників будуються при вагах – об'ємних показниках 
досліджуваного періоду. Так, агрегатний індекс інтенсивності за формулою: 

 
У чисельнику індексу – кількість опадів, що випали в досліджуваному періоді, в 

знаменнику – кількість опадів, що випали в досліджуваному періоді при інтенсивності їх 
випадання в базисному періоді, а різниця між ними характеризує абсолютну зміну 
кількості опадів, що випали за рахунок зміни інтенсивності їх випадання: 

 
Обчислимо агрегатний індекс кількості опадів 

 
Різниця між чисельником і знаменником цього індексу характеризує абсолютну зміну 

кількості опадів за рахунок двох факторів: зміни тривалості випадіння та інтенсивності 
опадів: 

мм, 

тобто кількість опадів, що випали в досліджуваному періоді в порівнянні з базисним 
збільшилася на 38 мм або на 2,4%. 

Агрегатні індекси об'ємних і якісних показників, побудовані з різними вагами, 
взаємопов'язані між собою так само, як індивідуальні індекси: добуток агрегатних індексів 
окремих факторів дає агрегатний індекс загального показника: 

 
Наведена система взаємопов'язаних агрегатних індексів дозволяє визначити зміну 

індексуємого показника у відносному вираженні (%). Крім того, за цими індексами можна 
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визначити зміну узагальнюючого показника за рахунок окремих факторів в абсолютному 
вираженні як різницю між чисельником і знаменником відповідного індексу. Абсолютні 
показники зміни узагальнюючого показника за рахунок окремих факторів взаємопов'язані 
наступним чином: 

 

 
Приклад 3.10. Перевіримо взаємозв'язок показників, обчислених за даними прикладу 

3.8: 

 агрегатних індексів 

 
 абсолютних змін 

 
 

Питання для самоконтролю: 
1. Чому абсолютні статистичні показники - завжди іменовані числа? 
2. Перелічіть види абсолютних показників. 
3. Що характеризують абсолютні показники у сукупності? 
4. Індивідуальні та зведені абсолютні показники. 
5. Способи реєстрації абсолютних показників. 
6. Просторова визначеність абсолютних показників. 
7. Для чого використовуються абсолютні показники? 
8. Чим відносні показники відрізняються від абсолютних? 
9. Що виражають і вимірюють відносної величини ? 
10.  На які види за своїм змістом поділяються відносні величини? 
11.  З якою метою розраховують відносні величини порівняння? 
12.  Наведіть приклади розрахунку відносних величин координації. 
13.  Як розраховується ланцюгова відносна величина динаміки? 
14. У чому принципова відмінність відносних величин інтенсивності від всіх інших 

типів відносних величин? 
15. Що показують індекси окремих факторів? 
16. Що показує індекс узагальнюючого показника? 
17. Що показує значення індексу, зменшене на 100%? 
18. Що показує різниця чисельника і знаменника індексу? 

 
3.3. Методи обробки, зведення та угрупування  

даних спостережень 
Результати оперативних спостережень на екологічних постах, метеорологічних і 

гідрологічних станціях зазвичай утворюють початкові, як просторові моментні для деякої 
території, так і часові для деякого пункту ряди, що представлені у вигляді простого 
зведення. Узагальнити статистичні дані, розкрити найбільш істотні особливості, процесів 
розвитку природних явищ в цілому та окремих їх складових неможливо без певних 
наукових принципів обробки даних. 

Попереднім етапом статистичного дослідження гідрометеорологічних процесів і 
явищ є систематизація первинних даних та їх обробка. В результаті отримують зведення. 

Статистичне зведення полягає в обробці первинних даних з метою отримання 
підсумків або впорядкованих певним чином числових значень. У результаті цього етапу 
з'являється можливість в цілому оцінити досліджувану сукупність та виявити 
закономірність її розподілу або розвитку. 

Статистичні зведення розрізняються за рядом ознак: 

 За складністю побудови: просте і допоміжне. Просте зведення – отримання 
загальних підсумків без попередньої обробки; допоміжне зведення використовується для 
поглибленого вивчення сукупності; 
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 За способом розробки статистичного матеріалу зведення бувають: централізовані 
і децентралізовані. 

 

3.3.1.  Генеральна й вибіркова сукупності 
В статистичних дослідженнях залежність і надійність властивостей сукупності 

представляють дві різні характеристики залежностей між змінними. Однак, не можна 
сказати, що вони абсолютно незалежні. Чим більше величина залежності (зв'язку) між 
змінними у вибірці звичайного обсягу, тим більше вона надійна. Якщо припускати 
відсутність залежності між відповідними змінними в даній множині, то найбільш імовірно 
очікувати, що в досліджуваній вибірці зв'язок між цими змінними також буде відсутній. 
Таким чином, чим сильніша залежність виявлена у вибірці, тим менш імовірно, що цієї 
залежності немає в розглянутій множині, з якої вона витягнута. Отже, величина 
залежності і значимість тісно пов'язані між собою, і можна було б спробувати вивести 
значущість з величини залежності і навпаки. Однак зазначений зв'язок між залежністю і 
значимістю має місце тільки при фіксованому обсязі вибірки, оскільки при різних обсягах 
вибірки одна й та ж залежність може виявитися як високо значущою, так і незначущої 
зовсім. 

Приклад 3.11. Розглядаються дві області. Припустимо, що в першій з них щорічно 
спостерігаються 120 випадків випадання опадів, у другій тільки 12. У середньому 
відношення числа кристалічних опадів у холодний період, що випали в кожній області, до 
числа рідких опадів у теплий період дорівнює 50/50. В один з років рідких опадів у теплий 
період випало вдвічі більше, ніж кристалічних опадів у холодний період. Питається, для 
якої області дана подія більш імовірна? Відповідь очевидна для статистика, однак, вона 
не настільки очевидна недосвідченому. Звичайно, така подія набагато більш імовірна для 
другої області. Пояснення цього факту полягає в тому, що ймовірність випадкового 
відхилення (від середнього) зростає зі зменшенням обсягу вибірки. 

Наведений приклад показує, що якщо зв'язок між змінними "об'єктивно" слабкий 
(тобто властивості вибірки близькі до властивостей множини), то не існує іншого способу 
перевірити таку залежність окрім як досліджувати вибірку досить великого обсягу. Навіть 
якщо вибірка, що знаходиться розпорядженні, зовсім репрезентативна, ефект не буде 
статистично значущим, якщо вибірка мала. Аналогічно, якщо залежність "об'єктивно" (в 
даній множині) дуже сильна, тоді вона може бути виявлена з високим ступенем 
значущості навіть на дуже маленькій вибірці. 

Необхідний мінімальний розмір вибірки зростає, коли ступінь ефекту, який потрібно 
довести, убуває. Коли ефект близький до нуля, необхідний обсяг вибірки для його 
виразного доказу наближається до нескінченності. Іншими словами, якщо залежність між 
змінними майже відсутня, обсяг вибірки, необхідний для значущого виявлення залежності, 
майже дорівнює обсягу всієї множини, яка припускається нескінченною. Статистична 
значимість представляє ймовірність того, що подібний результат був би отриманий при 
перевірці всієї множини в цілому. Таким чином, все, що отримано після тестування всієї 
множини було б, за визначенням, значимим на найвищому, можливому рівні і це 
відноситься до всіх результатів типу "немає залежності". 

Припустимо, що обчислена міра залежності між двома змінними. Виникає наступне 
питання: "наскільки значима ця залежність"? Наприклад, чи є 40% поясненої дисперсії між 
двома змінними достатнім, щоб вважати залежність значущою? Відповідь повинна 
формулюватися таким чином: "залежно від обставин". Саме, значущість залежить в 
основному від об'єму вибірки. Як вже пояснювалося, в дуже великих вибірках навіть дуже 
слабкі залежності між змінними будуть значимими, в той час як в малих вибірках навіть 
дуже сильні залежності не є надійними. Таким чином, для того щоб визначити рівень 
статистичної значущості, потрібна функція, яка представляла б залежність між величиною 
і значущістю залежності між змінними для кожного обсягу вибірки. Ця функція повинна 
вказати точно "наскільки ймовірно отримати залежність даної величини (або більше) у 
вибірці даного обсягу, в припущенні, що в даній множині такої залежності немає". Іншими 
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словами, ця функція повинна давати рівень значимості ( -рівень), і, отже, ймовірність 

помилково відхилити припущення про відсутність даної залежності в даній множині. Було 
б ідеально, якби функція, що обчислює ймовірність помилки, була лінійною і мала тільки 
різні нахили для різних обсягів вибірки. На жаль, ця функція істотно більш складна і не 
завжди точно одна й та ж. Тим не менш, в більшості випадків її форма відома, і її можна 
використовувати для визначення рівнів значущості при дослідженні вибірок заданого 
розміру. Більшість цих функцій пов'язана з дуже важливим класом розподілів, званим 
нормальним.  

Зрозуміло, що повний опис закону розподілу випадкової величини  можна 

отримати, з’ясувавши значення ознаки для всіх без винятку представників даної 
сукупності. Однак такий спосіб суцільного обстеження всієї досліджуваної сукупності 
пов’язаний із низкою труднощів. Одна з них – це великий обсяг сукупності. У деяких 
випадках є ще й трудність принципового характеру, яка полягає в тому, що сукупність, яка 
розглядається, не існує в готовому вигляді, а є лише визначеною в уяві. Наприклад, якщо 
нас цікавить розподіл похибки, яку допускає вимірювальний прилад, то досліджувана 
сукупність становитиме перелік усіх можливих вимірювань, які можна здійснити за 
допомогою даного приладу. Зрозуміло, що обстежити всі елементи такої сукупності 
неможливо. В такому випадку кажуть, що генеральна сукупність є нескінченною. 

Означення 3.3.1. Гіпотетично існуюча множина даних, що володіє масовістю, 
типовістю, якісною однорідністю і наявністю варіації називається генеральною 
сукупністю. 

Припустимо, що у вибірці  представлені всі можливі значення 

випадкової величини  з частотами, пропорційними істинним (невідомим) імовірностям 

цих значень. Тоді вибірку називають генеральною сукупністю. Тобто під генеральною 
сукупністю розуміють множину всіх реально існуючих або навіть тільки умовно можливих 
однорідних об’єктів, які вивчають під кутом зору їхнього розподілу за деякою ознакою. 
Генеральна сукупність повністю представляє закон розподілу ймовірностей випадкової 
величини. 

Оскільки практично будь-яка ознака генеральної сукупності допускає кількісну оцінку, 
то замість того, щоб говорити про розподіл одиниць сукупності за ознакою, можна 

говорити про розподіл деякої випадкової величини . Експеримент, з яким пов’язана 

випадкова величина , полягає у виборі одного представника даної сукупності, а 

значення , яке приймає , є значенням ознаки для цього представника. Таким чином, 

генеральна сукупність – це випадкова величина , задана на просторі 

елементарних подій . 

Якщо  – дискретна випадкова величина з кінцевим числом можливих значень, то, в 

принципі, можна отримати генеральну сукупність при необмеженому збільшенні числа 
вимірів. З означення ймовірності (2.1.5) відносні частоти появи тих чи інших можливих 

значень будуть прагнути за ймовірністю до істинних імовірностей цих значень. Якщо  – 

неперервна випадкова величина, то ситуація ускладнюється, оскільки можливі значення 
випадкової величини в сукупності представляють неперервну множину. Звідси випливає, 

що, по-перше, для будь-якого кінцевого   не можна стверджувати, що  є генеральною 

сукупністю, по-друге, чим більше , тим ближче, в певному сенсі,  до генеральної 

сукупності. 
Теоретично генеральна сукупність може бути скінченою (кількість спостережень 

) або нескінченою ( ). Щоб подолати проблеми, які були наведені вище і 

пов’язані з суцільним обстеженням досліджуваної генеральної сукупності, роблять 
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наступне: обстеження всієї сукупності замінюють обстеженням невеликої (до того ж 
вибраної навмання) її частини. Таку частину генеральної сукупності називають вибіркою. 

Означення 3.3.2. Вибірка з даної генеральної сукупності – це результати 

обмеженого ряду спостережень  випадкової величини Х.  

Одним з найважливіших завдань вибіркового методу є оцінка параметрів 
(характеристик) генеральної сукупності за вибірковими даними. Наприклад, при 
дослідженні середньої температури в Україні у якості невідомого параметру постають 
середні арифметичні температури областей і районів країни. У цьому прикладі данні всієї 
країни є генеральною сукупністю, яку можна дослідити суцільно, проте постає проблема 
рентабельності та доцільності, тобто всі передпосилання до використання вибіркового 
методу, відповідно до якого з усіх областей і районів країни випадковим чином обирається 

вибірка об’ємом , яка потім суцільно досліджується. Залишається лише визначити, яку з 

центральних мір тенденції вибіркової сукупності обрати у якості оцінки генеральної 
сукупності. 

При вибірковому методі обстеженню піддається порівняно невелика частина всієї 
досліджуваної сукупності (зазвичай до 5-10%, рідше до 15-20%). Відібрана з генеральної 
сукупності деяка частина одиниць, що піддається обстеженню, називається вибірковою 
сукупністю або вибіркою. На відміну від генеральної сукупності, вибіркові характеристики є 
випадковими величинами і змінюються від вибірки до вибірки. При строгому дотриманні 
прийнятих правил відбору вибіркове спостереження є репрезентативним в широкому сенсі 
слова: при ньому забезпечується близька відповідність складу охопленої спостереженням 
вибірки і складу генеральної сукупності. Більш того, способи визначення помилок вибірки 
при різних прийомах формування вибіркової сукупності та поширення характеристик 
вибірки на генеральну сукупність складають основний зміст статистичної методології 
вибіркового методу. 

У статистиці інтерпретація вибірки та її окремих елементів допускає, залежно від 
контексту, два різних варіанти: 

1. Під вибіркою  розуміють фактично спостережувані в даному 

конкретному -кратному вимірюванні значення досліджуваної випадкової величини Х, 

тобто конкретні числа; 

2. Під вибіркою  розуміють послідовність випадкових величин, -ий 

член якої  лише означає результат спостереження, який можна  отримати на -му 

кроці -кратного вимірювання, пов’язаного зі спостереженням досліджуваної випадкової 

величини . 

Якщо умови вимірювання не змінюються від спостереження до спостереження і 

якщо -кратне вимірювання організовано у такий спосіб, що результати спостереження на 

кожному -му кроці ніяк не залежать від попередніх і не впливають на майбутні результати 

спостережень, то очевидно, що ймовірнісні закономірності поведінки -го спостереження 

теоретичної вибірки залишаються одними і тими ж для всіх  і цілковито 

визначаються законом розподілу ймовірностей спостережуваної випадкової величини, 
тобто 

 
При цьому із взаємної незалежності спостережень вибірки випливає незалежність 

випадкових величин . 
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Елементи вибірки можна вважати незалежними однаково розподіленими 
випадковими величинами, оскільки вони є результатом проведення послідовності 

незалежних спостережень за однією і тією ж випадковою величиною . 

Якщо обсяг вибірки дуже великий, часто працюють не з елементами вибірки, а з 
групованими даними. Окремі одиниці упорядкованої статистичної сукупності об'єднуються 
в групи за допомогою методу групування. Це дозволяє «стиснути» інформацію, отриману 
в ході спостереження, і на цій основі виявити закономірності, властиві досліджуваному 
явища. Перед виконанням угруповання даних спостережень необхідно з'ясувати, до якого 
виду належить випадкова величина – дискретному або неперервному. Невірний вибір 
виду ряду не дозволяє правильно виявити закономірність у варіації значень ознаки, 
правильно розрахувати показники варіації і спотворює підсумки варіаційного аналізу в 
цілому. 

Для того щоб отримати достовірні відомості щодо досліджуваної випадкової 

величини, значення  повинні бути вибрані з генеральної сукупності, а обсяг 

вибірки повинен бути досить великим. Тобто, вибірка повинна досить повно відображати 

особливості всіх об'єктів генеральної сукупності. Та вибірка , яка добре зберігає 

пропорції генеральної сукупності, називається представницькою (або 
репрезентативною). Це означення показності вибірки не дозволяє робити конкретні 
висновки, оскільки не вказана загальна міра відповідності між представницькою вибіркою і 
генеральною сукупністю. Питання про показності вибірки потрібно вирішувати в 
конкретних частинних завданнях, спираючись на конкретні критерії відповідності. 

 У практичній статистиці широко застосовується метод класифікацій і групувань. 
Класифікація – це систематичний розподіл явищ і об'єктів по певних групах, класах, 
розрядах на підставі їх подібності та відмінності [31]. Неможливість статистичної 
характеристики об'єкта дослідження без виділення груп легко показати на прикладі 
сукупності гідрометеорологічних процесів або явищ. Кожне явище має індивідуальні 
особливості: час утворення, місце положення, термодинамічну особливість і т.д. Без 
подолання цих індивідуальних рис дослідити закономірності розвитку явища, які губляться 
в численних характеристиках, що відрізняють одне явище від іншого, не можливо. Тому 
явища слід роз'єднати по групах за фізичною суттю (ожеледь, посуха, смерч, опади, 
шторм, повінь, лавина), по інтенсивності (опади слабкі, помірні, сильні, зливові) і т.д.  

Причини, що зумовлюють необхідність проведення угруповання і визначають її місце 
в системі статистичних методів, криються у своєрідності об'єкта статистичного 
дослідження. Він являє собою комплекс окремих сукупностей, які можуть бути якісно і 
глибоко різні, володіти різними властивостями, ступенем складності, характером розвитку. 
В той же час, в показниках, обчислених для досить великих груп, як правило, відбувається 
погашення випадкового і виявлення загального, суттєвого для властивостей 
досліджуваного явища. 

Отже, угруповання є найважливішим статистичними методом узагальнення даних, 
основою для правильного обчислення статистичних показників. Існують три типи завдань, 
що вирішуються за допомогою угруповання: 

1) виділення гідрометеорологічних типів – типологічне угруповання, дозволяє 
виявити гідрометеорологічні типи явищ при аналізі природних процесів; 

2) вивчення структури зрушень сукупності – структурне угрупування, дозволяє 
виявити найважливіші закономірності зміни клімату, гідрологічного режиму річок, 
екологічний стан атмосферного повітря та водойм і т.д.; 

3) виявлення зв'язків і залежностей між явищами – аналітичне угруповання, 
дозволяє виявити залежність між досліджуваними явищами. 

Без подолання індивідуального різноманіття гідрометеорологічних об'єктів у 
статистичних спостереженнях загальні закономірності розвитку явища або процесу в 
цілому губляться в деталях і дрібницях, що відрізняють кожний об'єкт один від іншого, а 
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граничне узагальнення тягне за собою перекручене уявлення про дійсність. Для поділу 
сукупності одиниць на однотипні групи статистика використовує метод угруповань. 

Статистичні угрупування – перший етап статистичного зведення, що дозволяє 
виділити з маси вихідного статистичного матеріалу однорідні групи одиниць, що володіють 
загальною схожістю в якісних і кількісних відносинах. 

Означення 3.3.3. Групування – це розподіл множини одиниць досліджуваної 
сукупності по групах відповідно до істотних для даної групи ознак.  

Важливо розуміти, що угруповання – це не суб'єктивний технічний прийом поділу 
сукупності на частини, а науково обґрунтований процес поділу множини одиниць 
сукупності за певною ознакою. Використання методу групування в статистичних 
дослідженнях базується на ряді методичних положень. 

Найважливішим питанням теорії угруповань є вибір групувальних ознак. 
 Означення 3.3.4. Ознаки одиниць сукупності, покладені в основу угруповання 

статистичного матеріалу, називаються групувальними ознаками. 
Групувальну ознаку іноді називають підставою угруповання. Від правильного вибору 

групувальної ознаки залежать великою мірою висновки, які отримують в результаті 
статистичної обробки первинних даних. Вибору групувальної ознаки повинен передувати 
глибокий теоретичний аналіз досліджуваного явища. Тільки після того, як визначені 
сутність і характер досліджуваного явища і чітко сформульована мета вивчення, можна 
приступити до вибору групувальної ознаки. 

В області гідрометеорологічних явищ вибір групувальних ознак в кожному 
конкретному випадку повинен бути заснований на гідрометеорологічної теорії. Вибір 
групувальних ознак вимагає всебічного аналізу з метою виявлення в досліджуваній 
сукупності ту специфічну якість, яка відокремлює його від оточуючих явищ, визначає його 
розвиток. Потім встановлюється перелік ознак, які відповідають сутності явища в умовах 
поставленого завдання статистичного дослідження. 

Слід розрізняти ознаки, що мають вираження, які називаються кількісними (тиск в 
гПа, температура в 0С, швидкість вітру в м/с і т.д.), і ознаки, що не мають кількісного 
вираження, – якісні або атрибутивні (суцільна хмарність, сильний вітер, густий туман і 
т.д.). Різновидом атрибутивних ознак є ознаки альтернативні, які може мати дана одиниця 
сукупності, а може і не мати. Так, опади можуть бути зливовими, а можуть і не бути ними. 
Злива – це альтернативна ознака одиниці сукупності опадів. 

Можна сформулювати три основних правила для вибору групувальних ознак: 
1) керуючись знанням суті даного явища, законів його розвитку, в основу 

угруповання необхідно покласти найбільш суттєві ознаки, які відповідають завданням 
дослідження; 

2) слід виходити з тих конкретних часових і територіальних умов, в яких протікає 
процес розвитку досліджуваного явища, так як зі зміною конкретних умов можуть мінятися 
і групувальні ознаки; 

3) при вивченні явищ, на які впливає кілька різних закономірностей, необхідно в 
основу угруповання класти не одну, а кілька ознак, взятих в комбінації, тобто 
застосовувати комбінаційні угруповання. 

Основоположним принципом застосування методу угруповань є всебічний, глибокий 
аналіз сутності та природи досліджуваного явища, що дозволяє визначити його типові 
властивості і внутрішні відмінності. Будь яка загальна сукупність є комплексом частинних 
сукупностей, кожна з яких об'єднує явища особливого типу, подібні у певному відношенні. 
Кожен тип (група) має специфічну систему ознак з відповідним рівнем їх кількісних 
значень.  

Метод угруповання дозволяє забезпечувати узагальнення даних, подання їх у більш 
впорядкованому вигляді. Завдяки угрупованню можна співвіднести зведені показники по 
сукупності в цілому зі зведеними показниками по групах. З'являється можливість 
порівнювати, аналізувати причини розходжень між групами, вивчати взаємозв'язки між 
ознаками. Угрупування дозволяє робити висновок про структуру сукупності і про роль 
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окремих груп цієї сукупності. Саме угруповання формує основу для подальшої зведення 
та аналізу даних. Встановити, до якого типу, в яку частину сукупності потрібно віднести 
одиниці загальної сукупності, які групуються, можливо на основі правильного, чіткого 
визначення істотних ознак, за якими повинно проводитися угруповання. Це перша 
важлива вимога науково обґрунтованого угруповання. 

Разом з вибором групувальних ознак виникає задача визначення кількості груп, на 
які слід підрозділити досліджуване явище. 

При групуванні за атрибутивною ознакою питання про кількість груп у ряді випадків 
вирішується порівняно просто. Наприклад, угрупування баричного поля по вихровий 
складової становить дві групи – циклони і антициклони, по інтенсивності опадів – три 
групи (слабкі, сильні, зливові) і т.д. Якщо атрибутивна ознака має багато найменувань 
(наприклад, сімейство хмар містить більше 10 типів хмарності, шкала Бофорта включає 17 
видів вітру), то для статистичної характеристики такої сукупності утворюють укрупнені 
групи. 

На практиці застосовуються різні способи відбору групувальних ознак. Принципово 
ці способи можна підрозділити на два види: 

1. Відбір, коли для побудови угруповання використовується тільки одна ознака і не 
вимагається розчленування загальної сукупності на частини. Сюди відносяться: а) 
простий випадковий безповторний відбір;  б) простий випадковий повторний відбір. 

2. Відбір, при якому групування проводиться за кількома ознаками і загальна 
сукупність розбивається на частини, називають складним. Складне угруповання буває або 
комбінаційним, або багатовимірним. Сюди відносяться: а) типовий відбір; б) механічний 
відбір; в) серійний відбір. 

Простим випадковим називають такий відбір, при якому об'єкти вибирають по 
одному з усієї загальної сукупності. Здійснити простий відбір можна різними способами. 

Наприклад, для дослідження  об'єктів з генеральної сукупності обсягу , коли  – 

велика кількість, користуються готовими таблицями «випадкових чисел», в яких числа 
розташовані у випадковому порядку. Для того щоб відібрати, наприклад, 30 об'єктів з 
пронумерованої генеральної сукупності, відкривають будь-яку сторінку таблиці випадкових 
чисел і виписують поспіль 30 чисел; у вибірку потрапляють ті об'єкти, номери яких 
збігаються з виписаними випадковими числами. Коли виявляється, що випадкове число 

таблиці перевищує число , то таке випадкове число пропускається. При здійсненні 

безповторної вибірки випадкові числа таблиці, що вже зустрічалися раніше, також 
пропускаються. 

Типовим називається відбір, при якому об'єкти відбираються не з усієї загальної 
сукупності, а з кожної її «типової» частини. Наприклад, якщо рівень води у річці залежить 
від декількох приток, то відбір здійснюють не з усієї сукупності припливу, обумовленого 
усіма притоками, а з припливу кожного притока окремо. Типовим відбором користуються 
тоді, коли обстежувана ознака помітно коливається в різних типових частинах генеральної 
сукупності. 

Приклад 3.8. Якщо приплив здійснюється за рахунок декількох приток, серед яких є 
більш і менш рівнинні, то в цьому разі доцільним є типовий відбір. 

Механічним називають відбір, при якому загальну сукупність «механічно» ділять на 
стільки груп, скільки об'єктів повинно увійти у вибірку, а з кожної групи відбирають один 
об'єкт. 

Приклад 3.12. Якщо потрібно відібрати 20% значень якоїсь конкретної 
метеорологічної величини, то відбирають кожне п'яте значення; якщо потрібно відібрати 
5% значень, то відбирають кожне двадцяте значення і т. д. 

 Слід зазначити, що іноді механічний відбір може не забезпечити репрезентативності 
вибірки. 

Приклад 3.13. Нехай спостереження провадиться у 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 гг 
кожної доби. Якщо відбирати кожне восьме значення температури, то відібраними 



266 

 

 

виявляться всі температури за 21 г. Для запобігання цього слід усунути збіг порядку 
відбору з ритмом заміни доби, тобто треба відбирати, скажімо, кожне п’яте значення з 
восьми добових. 

Серійним називають відбір, при якому об'єкти відбирають з загальної сукупності не 
по одному, а «серіями», які піддаються суцільному обстеженню. 

Приклад 3.14. Якщо дані належать великої кількості років, то піддають суцільному 
обстеженню дані тільки декількох років. Серійним відбором користуються тоді, коли 
обстежувана ознака коливається в різні роки незначно. 

Підкреслимо, що на практиці часто застосовується комбінований відбір, при якому 
поєднуються зазначені вище способи. Наприклад, іноді розбивають загальну сукупність на 
серії однакового обсягу, потім простим випадковим відбором вибирають кілька серій і, 
нарешті, з кожної серії простим випадковим відбором виділяють окремі об'єкти. Іншими 
словами, комбінаційне угруповання виконується послідовно: групи, виділені за однією 
ознакою, потім виділяються в підгрупи за іншою ознакою, які, в свою чергу, можуть 
виділятися за наступною іншою ознакою. У цьому випадку число груп буде дорівнює 
добутку числа виділених груп на число групувальних ознак. 

При виборі числа груп у сукупності за кількісними ознаками також враховуються 
завдання статистичного дослідження і додаткові умови, щоб у кожну групу входило 
достатня кількість одиниць сукупності. Тільки в цьому випадку узагальнюючі 
характеристики кожної групи (середні, відносні показники і т.д.) будуть стійкими, 
невипадковими характеристиками. Це друга важлива вимога науково обґрунтованого 
угруповання. 

Порівняно просто утворюються групи за ознаками, що змінюються в досить вузьких 
межах. Наприклад, групування характеристик максимального стоку весняного водопілля в 
Україні. Тут можливі дві групи – річкові басейни рівнинній і гірській території. 

Якщо кількісна ознака змінюється в широких межах і має багато різних значень, якщо 
ставиться завдання показати, як за цією ознакою розподіляються одиниці сукупності та 
інші характеризуючи ознаки, то число груп повинно бути достатньо великим, щоб виявити 
характер цього явища. При цьому чим більше коливальні ознаки, тим, як правило, більше 
утворюється груп. Однак якщо число одиниць досліджуваної сукупності не дуже велике, то 
не слід утворювати велике число груп, так як характеристики груп можуть виявитися 
недостатньо типовими (не репрезентативними). 

При визначенні числа груп, як правило, враховуються завдання дослідження, обсяг 
сукупності і види ознак, які беруться в якості підстави угруповання. Наприклад, за 
кількісною ознакою кількість опадів, що випали може бути розбите на самі різні групи. Їх 
число буде залежати від поставлених завдань. Наприклад, це можуть бути групи по 
фазовому типу опадів (рідкі, тверді); по території їх випадіння (рівнинна, гірська) і т.д. 

Якщо вибрати дуже велике число інтервалів, то численні коливання частоти появи 
ознаки не дозволять виявити закономірність у варіації її значень, якщо ж число інтервалів 
буде надмірно малим, то коливання частоти ознаки можуть зовсім не проявитися, і 
розподіл буде виглядати рівномірним. І той і інший варіанти приводять до невірного 
визначення показників варіації і також спотворюють підсумки варіаційного аналізу в 

цілому. Досвідчений фахівець може визначити кількість  і довжину  інтервалів і 

експертним шляхом, якщо ж досвід поки невеликий, то можна скористатися формулою 
Стерджеса 

 

де  – кількість одиниць в ряду. 

В якості довжини інтервалу  вибирається цілочисельне і зручне для сприйняття 

значення в інтервалі від  до  
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де  – максимальне значення ознаки, – мінімальне значення ознаки в ряду, 

– ціла частина числа ,  – ціла частина числа . 

З  видно, що вибір числа груп залежить від обсягу сукупності . Але це 

правило є евристичним і не має ні теоретичного обґрунтування, ні експериментального 
підтвердження. 

Якщо груп виявляється багато, і вони включають мале число одиниць, то групові 
показники можуть стати ненадійними. Тому альтернативою комбінаційного угруповання є 
багатовимірне угруповання, яке здійснюється за комплексом ознак одночасно. Її 
застосування вимагає використання електронної обчислювальної техніки. За допомогою 
спеціально розроблених електронних програм формуються однорідні групи на підставі 
близькості з усього комплексу ознак. 

 І.У. Алексєєвою на основі мінімізації ентропійного коефіцієнта, що використовувався 
як критерій близькості гістограми до теоретичного розподілу, для оптимальної кількості 
інтервалів рівної ширини отримано формулу: 

 

особливістю якої є те, що вона враховує не тільки обсяг вибірки , а й значення 

ексцесу  розподілу. При цьому вплив ексцесу є суттєвішим за вплив обсягу вибірки. 

Істотною проблемою для використання формули (3.3.1a) є те, що кількість інтервалів 
групування зазвичай необхідно вибирати до того, як будуть отримані оцінки моментів 

розподілу, у т.ч. величина ексцесу . Для найбільш поширених типів розподілу значення 

коефіцієнта  в (3.3.1a) змінюється у межах від 0,55 (рівномірний) до 1,25 (розподіл 

Лапласа), що дає можливість істотно зменшити кількість варіантів вибору, враховуючи 
додаткову вимогу щодо непарності кількості інтервалів. 

Для двомодальних розподілів рекомендується збільшити кількість інтервалів у 1,5–2 
рази. Згідно з Г. Манном, А. Вальдом і К. Уїльямсом оптимальна для застосування 

критерію  кількість інтервалів рівної імовірності при  може бути визначена за 

формулою: 

 

де  внаслідок пологості оптимуму можна варіювати у межах від 2 до 4; – 

безрозмірний квантиль нормального розподілу, що відповідає заданій імовірності 

 ;  – прийнятий рівень значущості. 

Вплив типу розподілу на оптимальну кількість для інтервалів рівної ймовірності є 
значно меншим завдяки тому, що ширина інтервалу в цьому випадку приблизно обернено 
пропорційна щільності ймовірності. 

Визначення числа груп тісно пов'язане з поняттям величина інтервалу: чим більше 
число груп, тим менше величина інтервалу, і навпаки. 

Означення 3.3.5. Інтервалом угруповання за кількісними ознаками називається 
різниця між максимальним і мінімальним значеннями ознаки в кожній групі. 

Інтервал визначає кількісні межі груп, що для статистичної практики має велике 
значення, особливо коли потрібно утворити якісно однорідні групи. 
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Наприклад, неможливо утворювати групу (95 – 105) %, оскільки це різні частини 
сукупності. Слід утворити дві групи: (95 – 100) % і (101 – 105) %. У цьому випадку кордони, 
за якими розрізняються сукупності, абсолютно дотримуються. 

Розрізняють угруповання з рівними і нерівними інтервалами. Якщо варіація ознаки 
змінюється більш-менш рівномірно в порівняно вузьких межах, то встановлюють рівні 
інтервали. Наприклад, групування шаруватих хмар (St) за кількістю опадів, посівних площ 
будь-якої сільськогосподарської культури за величиною врожайності. 

Кожен інтервал має нижній (найменше значення ознаки) і верхній (найбільше 
значення ознаки) кордони або один з них. Тому величина інтервалу є різниця між 
верхньою і нижньою границями інтервалу. Якщо в інтервалі вказана лише одна межа (у 
першого – верхня, у останнього – нижня), то мова йде про відкриті інтервали. Якщо у 
інтервалу є і нижня, і верхня межі, то мова йде про закриті інтервали. Закриті інтервали 
поділяються на рівні і нерівні (прогресивно зростаючі, прогресивно убуваючи), а також 
спеціалізовані і довільні. 

Найчастіше в угрупованнях статистичного матеріалу застосовують нерівні інтервали 
(поступово зростаючі або поступово убуваючи), так як у багатьох масових явищах 
групувальні ознаки, як правило, змінюються нерівномірно і в дуже широких межах. При 
цьому досліджувана сукупність ділиться на групи приблизно рівного заповнення з великим 
числом одиниць. Нерівні інтервали можуть використовуватися, наприклад, у таких 
випадках: 

а) при дослідженні угруповання із застосуванням декількох ознак, що дають 
можливість скласти кілька підгруп, де потрібні вже і довші і більш короткі інтервали; 

б) при утворенні великих груп з новою якістю на базі дрібних груп за умови 
збереження їх однорідності, що призводить до збільшення інтервалів. 

З нерівних інтервалів найчастіше вживаються прогресивно зростаючі або убуваючи 
інтервали. При цьому слід керуватися тим, що зміна кількісної ознаки породжує нову 
якість, що однакова кількісна міра групувальної ознаки може мати різне кількісне значення 
для окремих одиниць сукупності. Наприклад, для зливових опадів з кількістю 50 мм і 
більше інтервали з кількістю 5 мм і тим більше 1 мм не впливають на характеристики 
таких груп. Однак для помірних і особливо слабких опадів ці інтервали дуже істотні. Звідси 
необхідно встановити малі інтервали для слабкого і великі інтервали – для сильного 
дощу.  

У статистичній практиці використовуються також спеціалізовані інтервали. 
Інтервали називають спеціалізованими, якщо мова йде про встановлення меж інтервалу в 
групах, схожих за типом і за ознакою, але мають відношення, скажімо, до різних 
метеорологічних величин. 

Як зазначалося вище, інтервали груп можуть бути замкнутими, коли вказані нижня і 
верхня межі, і відкритими, коли вказана лише одна із меж груп. Відкриті інтервали 
застосовуються тільки для крайніх груп. При групуванні з нерівними інтервалами бажано 
утворення груп із замкнутими інтервалами. Це сприяє точності статистичних обчислень. 

У статистичних дослідженнях керуються певними правилами при угрупованнях. 
Приклад 3.15. При групуванні по кількості опадів в Україні у найсухіші місяці теплого 

періоду (вересень і жовтень) з інтервалами: 1) до 20 мм у південному Степу і на 
узбережжях морів; 2) 30–40 мм на більшій частині Степу; 3) 40–50 мм у Лісостепу; 4) 45–
50 у Поліссі, куди віднести опади із кількістю в 40 мм: у другу або третю? Характер 
позначення груп: першою і, особливо, останньою, говорить про те, що кожна група 
включає в себе мінімальне значення ознаки, яке в ній позначено. Значить, в даному 
угрупованні ці опади повинні бути віднесені до третьої групи. Якби остання група була 
позначена «понад 45 мм», То це означало б, що в кожну групу входить максимальне 
значення ознаки. При такому формулюванні останньої групи ці опади треба включити у 
другу групу. 

Слід мати на увазі й те, що однакова кількісна міра групувальної ознаки може мати 
різні кількісні значення в різних умовах. Наприклад, інтенсивність твердих і рідких опадів 
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повинна вивчатися з використанням різних кількісних заходів та інтервалів, тобто із 
застосуванням спеціалізованих інтервалів. У будь-якому випадку групи не повинні 
поєднувати занадто несхожі об'єкти (одиниці) і статистичний матеріал не повинен надто 
розпорошуватися по всіх групах. 

При утворенні інтервалів важливе значення має точне позначення меж. Зазвичай 
межі інтервалів позначаються вказівкою значень ознак «від» і «до». Характер такого 
позначення говорить, що в групу включаються всі значення в зазначених межах. 

Третя вимога угруповання заснована на об'єктивному, обґрунтованому встановленні 
кордонів груп за умови, що утворені групи повинні об'єднувати однорідні елементи 
сукупності, а самі групи (одна по відношенню до іншої) повинні істотно відрізнятися. В 
іншому випадку угруповання втрачає сенс. Числа, що визначають межі інтервалів, повинні 
бути досить простими і, як правило, круглими (числом з нулями). 

Безпосереднє угруповання даних статистичного спостереження – це первинне 
угруповання. Вторинне угруповання – перегрупування раніше згрупованих даних. 
Необхідність вторинної угруповання виникає в двох випадках: 

 раніше зроблене угруповання не задовольняє цілям дослідження щодо числа груп; 

 для порівняння даних, що відносяться до різних періодів часу або до різних 
територій, якщо первинне угруповання було проведено за різними груповими ознаками 
або за різними інтервалами. 

Існує два способи вторинного угруповання: 

 об'єднання дрібних груп у більші; 

 виділення певної частки одиниць сукупності. 
У науково обґрунтованому угрупованні гідрометеорологічних явищ необхідно 

враховувати взаємозалежність фізичних процесів і можливість переходу поступових 
кількісних змін в явищах до корінних якісних змін. Угруповання може бути науковим лише 
в тому випадку, якщо не тільки визначені пізнавальні цілі угруповання, але і правильно 
вибрано підставу угруповання – групова ознака. Якщо групування – це розподіл на 
однорідні групи за якоюсь ознакою або об'єднання окремих одиниць сукупності в групи, 
однорідні за якоюсь ознакою, то групова ознака – це ознака, за якою відбувається 
об'єднання окремих одиниць сукупності в окремі групи. 
При виборі групової ознаки важливим є не спосіб вираження ознаки, а його значення для 
явища, що вивчається. З цієї точки зору для угруповання слід брати істотні ознаки, що 
виражають найбільш характерні риси досліджуваного явища. 

Таким чином, на основі застосування методу угруповань визначаються групи за 
принципом подібності та відмінності одиниць сукупності. Подібність – це однорідність 
одиниць в певних межах (групах); відмінність – це їх суттєва розбіжність по групах. 

Отже, угруповання – поділ загальної сукупності одиниць по одному або декільком 
істотним ознакам на однорідні групи, що розрізняються між собою в якісному і кількісному 
відношенні і дозволяють виділити термодинамічні типи, вивчити структуру сукупності або 
проаналізувати зв'язки між окремими ознаками. Різноманітність гідрометеорологічних 
явищ і процесів робить при їх вивченні можливим застосування великої кількості 
статистичних угруповань і вирішення на цій основі самих різних конкретних завдань. 
Основними завданнями, що вирішуються за допомогою угруповань, в 
гідрометеорологічній статистиці є наступні: 

• виділення в сукупності досліджуваних явищ їх гідрометеорологічні типи; 
• вивчення термодинамічної структури явищ; 
• виявлення зв'язків і залежностей між процесами та явищами. 
Всі угруповання, що пов'язані з виділенням в сукупності досліджуваних явищ їх 

термодинамічних типів, займають в статистиці центральне місце. Ця задача має 
відношення до найбільш істотних, вирішальних сторін гідрометеорології, наприклад 
угруповання хмар за типом, фазового стану, висоті нижньої і верхньої меж; угрупування 
баричних утворень за формами ізобар, швидкості переміщення. Побудова подібних 
угруповань за тривалі періоди дозволяє простежити процес розвитку 
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гідрометеорологічних процесів і явищ. Завдання розчленування сукупності атмосферних 
явищ по їх термодинамічних типах вирішується за допомогою побудови типологічних 
угруповань. При цьому виключно важливе значення надається вивченню структури 
термодинамічних явищ, тобто вивченню відмінностей у процесах будь-якого певного типу 
явищ (співвідношення між складовими частинами явища, зміни в цих співвідношеннях за 
певний період часу). 

Після того, як обрана групувальна ознака, намічено кількість груп і визначені групи 
(відповідно до прийнятих інтервалів варіювання ознаки), слід встановити показники, якими 
будуть характеризуватися кожна межа, з тим, щоб глибоко проаналізувати сутність та 
особливості досліджуваної сукупності і на основі цього зробити узагальнюючі висновки 
про усе явище в цілому. Така характеристика груп зазвичай дається комплексом 
(набором) статистичних показників. Показники ці відбираються відповідно до цілей 
статистичного дослідження та завданнями угруповання. 

Необхідність використання для характеристики груп і сукупності в цілому системи 
показників зумовлюється складністю і різноманіттям масових явищ. Будь-який 
статистичний показник являє собою лише особисту характеристику, яка одна не в змозі 
правильно визначити складний предмет вивчення. 

Система статистичних показників являє собою комплекс взаємопов'язаних 
показників, що дозволяють характеризувати досліджуване явище з необхідною повнотою, 
достатньою для розкриття сутності явища та дослідження закономірностей процесів, що в 
ньому протікають. 

Статистичні показники по своїм пізнавальним властивостям можна розділити на дві 
основні групи: 

 характеристики обсягу груп і сукупності в цілому, що визначають абсолютні та 
відносні розміри явища; 

 типові характеристики, що вимірюють властиві кожній групі одиниць сукупності 
властивості (наприклад, середній рівень ознаки, темпи зростання і приросту і т.д.). 

Таким чином, угруповання в статистиці передбачає: 

 виявлення групувальних ознак; 

 визначення кількості груп; 

 встановлення за кожною ознакою інтервалів угруповання; 

 визначення, які з ознак повинні комбінуватися одна з одною; 

 встановлення для кожного угруповання статистичних показників, якими повинні 
характеризуватися групи (вибір системи статистичних показників). 

Угруповання забезпечує перехід від первинних даних про одиниці сукупності до 
згрупованих статистичних даних, тобто до узагальнених характеристик. 

 
3.3.2. Види угруповань 

Види угруповань залежать від цілей і завдань, які вони виконують. За допомогою 
методу статистичних угруповань виділяють якісно однорідні сукупності, вивчають 
структури сукупності і зміни, що відбуваються в них, а також вирішують завдання по 
дослідженню існуючих зв'язків і залежностей. 

Статистичні групування можна класифікувати за слідуючими ознаками: цілям і 
завданням, кількості групувальних ознак, впорядкованості вихідних статистичних даних 
(рис. 3.1). 

Залежно від мети та завдань дослідження, з відомою мірою умовності, статистичні 
угруповання відповідно можна поділити на типологічні, структурні і аналітичні. 

Означення 3.3.6. Типологічним угрупованням називається поділ досліджуваної 
якісно різнорідної сукупності на класи, гідрометеорологічні типи, однорідні групи 
одиниць у відповідності з правилами наукового угруповання. 

При цьому під однорідністю розуміється підпорядкування всіх одиниць сукупності 
одному закону розвитку у відношенні властивості, що розглядається. Схема типологічного 
угруповання зображена на рис. 3.2. 
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Рис. 3.1. Класифікація видів статистичних угруповань 
 

 
 
 

Рис. 3.2. Поділ різнорідної сукупності на однорідні групи 
 

Метод типологічної угруповання полягає у виявленні в якісно різнорідної сукупності 
однорідних груп. При цьому дуже важливо правильно відібрати групувальну ознаку, яка 
допоможе ідентифікувати обраний тип. Типологічні угруповання дозволяють простежити 
зародження, розвиток і відмирання різних типів явищ (наприклад, циклогенез). Даний вид 
угруповання також дає можливість виділити в складі масового природного явища ті його 
частини, які однорідні за якістю та умовам розвитку, в яких діють одні і ті ж закономірності, 
на які впливають одні й ті ж фактори. 

При побудові типологічного угруповання особлива увага приділяється ідентифікації 
типів і вибору групувальної ознаки. Питання про заснування угрупування повинно 
вирішуватися виходячи із сутності досліджуваного явища. Однак формування типів явищ 
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пов'язано з конкретними умовами місця і часу. Сутність того чи іншого типу явища або 
процесу може виявлятися і розкриватися як в одній, так і у множині ознак. Одні і ті ж 
значення групувальних ознак в різних поєднаннях з іншими ознаками можуть визначати 
приналежність одиниць спостереження то до одного, то до іншого типу. Тому для 
виділення гідрометеорологічних типів найдоцільніше розглядати не окремі, ізольовані 
ознаки, а їх сукупність, яка характеризує досліджуване явище з різних сторін. 

При побудові типологічного угруповання в якості групувальної ознаки можуть 
виступати як кількісні, так і атрибутивні (якісні) ознаки. Показниками абсолютних розмірів 
можуть бути, наприклад: число одиниць у групах і сукупності, розміри групувальних ознак, 
відносні величини співвідношень між ними і т.д. 

Прикладом типологічного угруповання за атрибутивною ознакою є угруповання 
хмарних утворень за типами (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 
Типологічне угруповання за атрибутивною ознакою 

 

№ 
п/п 

Групи хмар за типом Кількість випадків 

Всього, 
 шт. 

% 
до підсумку 

1 Купчасто-дощові   151  4,5 

2 Купчасті   217  6,5 

3 Шаруваті 2510 75,0 

4 Шарувато-дощові   223  6,7 

5 Шарувато-купчасті   247  7,3 

Всього 3346 100 

 

Аналіз даних табл. 3.2. показує, що переважна більшість хмар відноситься до 

шаруватих, тобто 75%; купчасто-дощові хмари склали 4,5%; хмари купчасті – 6,5%; 

шарувато-дощові та шарувато-купчасті разом склали 14% хмар. 

Інформаційна цінність типологічного угруповання підвищується, якщо для оцінки 
типів явищ використовується не один, а декілька показників, що характеризують кожну 
виділену групу. 

Типологічні угруповання широко застосовуються в дослідженні гідрометеорологічних 
явищ. Прикладами такого виду угрупувань можуть бути баричні утворення за їх типом. У 
типологічних угрупованнях часто використовуються спеціалізовані інтервали. Прикладом 
типологічного угруповання є угруповання за повторюваністю (%) числа днів за рік на 
станції Київ з кількістю опадів 0,5, 1,0; 5,0; 10,0 і більше від числа днів з опадами 0,1 мм 
(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3  
Угруповання кількості опадів за рік на станції Київ. 

 

Кількість 
опадів, мм 

    
Всього число днів з кількістю опадів 
0,1 мм і більше 

Число днів 75 61 23 10 163 

 
Означення 3.3.7. Структурним угрупованням називається поділ на групи 

однорідної в якісному відношенні сукупності одиниць за певними, істотними ознаками, 
що характеризують її склад і структуру. 

Метод структурного угруповання полягає у поділі однорідної сукупності на групи за 
тією чи іншою варіаційною групувальною ознакою. Структурні угруповання застосовуються 
у вивченні практично всіх гідрометеорологічних явищ і процесів. З їх допомогою може, 
наприклад, досліджуватись річковий басейн за кількістю приток, витрат води, типу 
місцевості, хімічним складом. В якості групувальних ознак, так само як і при побудові 
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типологічного угруповання, можуть розглядатися кількісні і атрибутивні ознаки. При 
структурному угрупованні за кількісною ознакою виникає необхідність визначення числа 
груп і їх кордонів. Це питання вирішується відповідно до завдань дослідження. Один і той 
же статистичний матеріал може бути розбитий на групи різним чином залежно від цілей і 
завдань дослідження. Головне, щоб у процесі угруповання були чітко відображені 
особливості досліджуваного явища і створені передумови для конкретних висновків і 
рекомендацій. Прикладами такого виду угруповань можуть бути групи циклонів за 
градієнтом тиску, віком, місцем утворення, траєкторії переміщення і т.д., тобто може 
вирішуватися завдання по вивченню структурного складу тієї чи іншої однорідної 
сукупності, структурних змін за тих чи інших групувальних ознак.  

При групуванні за атрибутивною ознакою групи відрізняються одна від одної за 
характером ознаки. Кількість груп, на які поділяється досліджувана сукупність, як правило, 
визначається числом градацій атрибутивної ознаки. Статистичними показниками 
структурного угруповання можуть бути число одиниць сукупності і відсоток їх по групах і 
підсумком, концентрація ознак за групами та ін. 

Практичне застосування структурних угрупувань дозволяє на локальному рівні 
розкрити структуру сукупності, проаналізувати досліджувані явища і процеси, зміну їх в 
часі і закономірності зміни складу сукупності в часі, якщо сукупності простежуються за ряд 
послідовних періодів часу. На основі структурних змін вивчаються закономірності 
погодних явищ. 

У табл. 3.3 приведено структурне угрупування за кількісною ознакою. 
У даній таблиці інтервали груп не рівні за своєю величиною. Слід зазначити, що технічно 
зручніше мати справу з рівними інтервалами, але це далеко не завжди представляється 
можливим через властивості досліджуваних явищ і ознак. У гідрометеорології частіше 
доводиться застосовувати нерівні інтервали, які прогресивно збільшуються, що 
обумовлено самою природою гідрометеорологічних процесів і явищ. Застосування 
нерівних інтервалів пояснюється головним чином тим, що абсолютна зміна групової 
ознаки на одну і ту ж величину має далеко не однакове значення для груп з великим і 
малим значенням ознаки. 

У статистиці ознаки діляться на факторні і результативні.  
Означення 3.3.8. Факторними називаються ознаки, під впливом яких  змінюються 

інші, результативні, ознаки. 
Взаємозв'язок в тому, що з зростанням (спаданням) значення факторної ознаки 

систематично зростає (убуває) середнє значення результативної ознаки. 
Важливим завданням статистичного аналізу, проведеного на основі типологічного 

угруповання, тобто в межах подібних сукупностей, є задача вивчення і вимірювання 
зв'язку між окремими ознаками. Встановити факт наявності такого зв'язку дозволяє 
аналітичне угруповання. 

Означення 3.3.9. Аналітичним угрупованням називається поділ на групи 
однорідної в якісному відношенні сукупності одиниць за факторними ознаками. 

Аналітичне угруповання – поширений прийом статистичного вивчення зв'язків, які 
виявляються при паралельному порівнянні узагальнених значень ознак за групами. 
Розрізняють ознаки залежні, значення яких змінюються під впливом інших ознак, їх 
зазвичай в статистиці називають результативними, і факторні, що впливають на інші. За 
допомогою аналітичних угруповань вдається дослідити и виявити взаємозв'язки між 
факторними ознаками, які можуть виступати або причиною, або слідством того чи іншого 
явища. Показниками для характеристики груп можуть бути: число одиниць сукупності, 
середні значення факторної і результативної ознаки, показники зв'язку між факторами і 
результативними ознаками. 

Особливістю аналітичної угруповання є те, що в основу угруповання кладеться 
факторна ознака, потім підраховується кількість одиниць сукупності і загальне сумарне 
значення результативної ознаки по кожній виділеній групі і навіть проводиться розрахунок 
середнього значення результативної ознаки по виділеним групам. По зміні величини 
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групових середніх визначають наявність зв'язку між ознаками. Таким чином, аналітичними 
можна назвати такі угруповання, які дозволяють встановити і вивчити зв'язок між 
результативними і факторними ознаками одиниць однотипної сукупності. 

Важлива проблема аналітичних угруповань – правильний вибір числа груп і 
визначення їх меж, що в подальшому забезпечує об'єктивність характеристик зв'язку. 
Оскільки аналіз ведеться в схожих сукупностях, теоретичних підстав для дроблення 
певного типу немає, тому допустима розбивка сукупності на будь-яке число груп, що 
задовольняє певним вимогам і умовам конкретного аналізу. В процесі аналітичних 
угруповань слід дотримуватися загальних правил групування, тобто одиниці в 
досліджуваних групах повинні бути істотно різні, кількість одиниць у групах має бути 
достатнім для розрахунку надійних статистичних характеристик. Крім того, групові середні 
повинні підкорятися певній закономірності: послідовно збільшуватися або зменшуватися. 

В аналітичних угрупованнях найчастіше використовуються нерівні інтервали. 
Результати угруповання надаються в статистичній таблиці. 

Розподіл розглянутих угруповань, в залежності від мети і вирішуваних завдань, на 
деяку кількість видів носить умовний характер, так як угрупування може бути 
універсальним, тобто одночасно виділяючи типи, показувати структуру сукупності і 
відображати закономірності з трансформаційних змін значень ознаки в залежності від 
іншого. 

За кількістю групувальних ознак розрізняються прості угруповання (одна ознака) і 
складні (дві і більше ознак). 

Приклад 3.16. Нехай відомі кліматична норма і дійсна сумарна кількість опадів за 
холодний період (X1-III місяці) деякого року, зафіксовані на 10 метеостанціях: 

 

Метеостанція 

Опади, мм. 

Кліматична  
норма 

Фактична 
кількість 

01 240 246 

02 228 236 

03 240 232 

04 230 234 

05 240 248 

06 232 224 

07 236 230 

08 240 240 

09 236 242 

10 298 248 

Всього 2420 2380 

 
Треба побудувати прості зведення і угруповання. 
Підрахунок підсумкових даних дає просте зведення. На основі простого зведення 

згрупуємо опади за ступенем збігу з кліматичною нормою. 
 

№ 
п/п 

  
Опади, мм. Відхилення  

+/– 
Число  
станцій клімат. факт 

1 

Опади, що 
узгоджуються і 
перевищують 
кліматичну норму 

1414 1446 +32 6 

2 
Опади, що нижче 
кліматичної норми 

1006 934 -72 4 

  Всього 2420 2380 -40 10 
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Проведене угруповання дозволяє зробити висновок, що з десяти станцій на шести 
станціях опади були в межах норми і вище на 32 мм, а на чотирьох станціях нижче норми 
на 72 мм. 

Найважливішою проблемою при побудові угруповання, є вибір групувальної ознаки 
чи підстави угруповання. Групувальна ознака – варіююча ознака, за якою виконується 
об'єднання одиниць сукупності в групи. За характером варіювання, ознаки поділяються на: 
атрибутивні та кількісні. Цей поділ визначає особливості вирішення другої проблеми 
угруповань, а саме – визначення числа виділених груп. 

При виборі в якості групувальних деяких атрибутивних ознак, може бути виділено 
тільки строго певну кількість груп. Для багатьох атрибутивних ознак розробляються стійкі 
угруповання, які називаються класифікацією. Наприклад, класифікація циклонів в 
залежності від траєкторії переміщення, класифікація опадів в залежності від агрегатного 
стану та ін.. 

Важливою проблемою побудови угруповань є позначення кордонів інтервалів. При 
виділенні інтервалів за дискретними кількісними ознаками слід позначати їх кордони 
тобто, щоб нижня межа наступного інтервалу відрізнялася від верхньої межі попереднього 
інтервалу на одиницю. 

При групуванні за безперервними кількісними ознаками кордони позначаються так, 
щоб групи були чітко відокремлені одна від одної. Це досягається додаванням до 
числових меж інтервалів вказівок про те, куди слід відносити одиниці, що володіють 
групувальною ознакою в розмірах, що точно збігаються з межами інтервалів. Зазвичай 
додаткові роз'яснення до числових кордонів інтервалів, утвореним за безперервним 
кількісним принципом, виражаються словами: «більше», «менше», «понад» і т.д. 

Якщо отримане угруповання не задовольняє вимогам аналізу, то можна зробити 
перегрупування. Не слід прагнути до дуже великій кількості груп, так як в такому 
угрупованні часто зникають відмінності між групами. Також треба уникати утворення і 
занадто нечисленних груп, що включають кілька одиниць сукупності, тому що в таких 
групах перестає діяти закон великих чисел і можливо прояв випадковості. Коли не 
вдається відразу намітити можливі групи, зібраний матеріал спочатку розбивають на 
значну кількість груп, а потім укрупнюються їх, зменшуючи кількість груп і створюючи 
якісно однорідні групи. 

Необхідність застосування вторинного угруповання виникає при аналізі різнорідних 
даних, наприклад при аналізі матеріалу, зібраного в різні періоди часу, що відноситься до 
різних гідрометеорологічних явищ. Крім того, методом вторинного угруповання 
користуються також для того, щоб показати інтенсивність процесів та явищ в різних 
умовах, наприклад, коли потрібно показати вплив рельєфу в різних районах на той чи 
інший гідрометеорологічний процес, причому вихідні дані представлені різними 
угрупованнями. При цьому в якості групувальних ознак можуть використовуватися розміри 
території, кількість опадів, висота нульової ізотерми і т.д. 

Іноді первісне угруповання не дозволяє чітко виявити характер розподілу одиниць 
сукупності. Для приведення до порівнянного виду угруповань, з метою проведення 
порівняльного аналізу необхідно наявне угруповання дещо змінити – об'єднати раніше 
виділені відносно дрібні групи в невелике число більш великих типових груп або змінити 
межі колишніх груп з тим, щоб зробити угруповання зіставним з іншими. 

Приклад 3.17. Нехай на деякій метеостанції зафіксовано  випадків зливових опадів. 

Зареєстровані для кожного з випадків кількості опадів  (мм) і тривалість їхнього 

випадання  (годин) представлені в таблиці 3.4: 

Побудувати ряд розподілу випадків зливових опадів за тривалістю їх випадання, 
утворивши чотири групи з рівними інтервалами. 

Для вивчення залежності між тривалістю і кількістю опадів, що випали зробимо: 
 1) угруповання випадків за тривалістю випадання опадів. Кожну групу 

охарактеризуємо: числом випадків, середньою тривалістю випадання опадів, кількістю 
опадів, що випали за весь час і в середньому на один випадок; 
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Таблиця 3.4 
Вихідні дані 

 

№ п/п Тривалість дощу, г. Кількості опадів, мм. 

1 2,0 205,0 

2 2,3 200,0 

3 3,0 205,0 

4 5,0 250,0 

5 6,2 280,0 

6 8,0 290,0 

7 4,5 250,0 

8 6,9 270,0 

9 12,5 23,0 

10 2,7 225,0 

11 16,0 295,0 

12 13,0 300,0 

13 7,0 250,0 

14 15,5 320,0 

15 11,0 287,0 

16 10,5 276,0 

17 9,0 270,0 

18 12,8 258,0 

19 6,5 253,0 

20 18,0 350,0 

Всього: 
20 

172,4 5264,0 

 

2) комбінаційне угруповання за двома ознаками: тривалістю дощу і кількістю опадів, 
що випали на один випадок. 

Для побудови ряду розподілу необхідно обчислити величину інтервалу групованої 
ознаки (тривалість дощу): . Отже, перша група 

випадків буде з тривалістю 2-6 г, друга – 6-10 г і т.д. По кожній групі підрахуємо кількість 
випадків і оформимо у вигляді таблиці 3.5: 

Таблиця 3.5 

 

№ 
випадку 

Групи випадків 
за тривалістю 
дощу, г. 

Число 
випадків,  
випад. 

Число випадків у % 
до підсумку 

I 2–6 6 30,0 

II 6–10 6 30,0 

III 10–14 5 25,0 

IV 14–18 3 15,0 

Всього 20 100,0 

  

У ряду розподілу, для наочності, досліджувана ознака обчислюється у відсотках. 
Результати первинного угруповання показали, що в 60,0% випадків тривалість випадання 
дощу становила до 10 годин, причому порівну (2-6) годин – 30% і (6-10) годин – 30%, а в 
40% випадків тривалість випадання дощу становила від 10 до 18 годин. 

Для вивчення залежності між тривалістю дощу і кількістю опадів, що випали 
необхідно побудувати аналітичне угруповання. В основі його візьмемо ті ж групи, що в 
ряду розподілу. Попередньо складемо робочу табл. 3.6: 
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Таблиця 3.6 

 

№ 
п/п 

Групи 
випадків по 
тривалості 

дощу, г. 

Номер 
випадку 

Тривалість 
дощу, час 

Кількість 
опадів, мм. 

1 2–6 
1, 2, 3, 4, 7, 
10 

2,0; 2,3; 3,0;  
5,0; 4,5; 2,7 

205, 200, 
205, 250, 
225, 250 

Разом по групі 6 19,5 1335 

2 6–10 
5, 6, 8, 13, 
17, 19 

6,2; 8,0; 6,9;  
7,0; 9,0; 6,5 

208, 290, 
270, 250, 
270, 253 

Разом по групі 6 43,6 1613 

3 10–14 
9, 12, 15, 16, 
18 

12,5; 13,0; 
11,0;  
10,5; 12,8 

230, 300, 
287, 276, 

258 

Разом по групі: 5 59,8 1351 

4 14–18 11, 20, 14 16, 18, 15,5 
295, 320, 

350 

Разом по групі: 3 49,5 965 

Всього 20 172,4 5264,0 

 

Розрахувавши робочу таблицю, звіряємо підсумкові результати таблиці з умовами 
задачі. Як бачимо, вони збігаються. Таким чином, крім побудови угруповань, знаходження 
середніх величин, було проведено ще й арифметичний контроль. 

Розділивши графи (4:3), (5:3) і т. д. по всіх групах у табл. 3.6, отримаємо відповідні 
дані для заповнення аналітичної таблиці 3.7: 

Таблиця 3.7 
Угрупування випадків в залежності від тривалості дощу 

 

№  
випадку 

Групи випадків по 
тривалості дощу, 

г. 

Число  
випадків, 

випад. 

Середня 
тривалості дощу, 

г. 

Кількість 
опадів, мм. 

всього 
на один 
випадок 

I 2–6 6 3,25 1335,0 222,5 

II 6–10 6 7,26 1613,0 268,8 

III 10–14 5 11,95 1351,0 270,2 

IV 14–18 3 16,5 965,0 321,6 

ВСЬОГО: 20 8,62 5264 236 

 

Аналізуючи аналітичну таблицю 3.7, можна зробити висновок про те, що і 
досліджувані ознаки (показники) теж залежать один від одного. З ростом тривалості дощу 
постійно збільшується кількість опадів на один випадок. Кількість опадів четвертої групи 
на 99,1 мм. вище, ніж першої або на 44,5%. 

Було розглянуто приклад угруповання за однією ознакою. Але в ряді випадків для 
вирішення поставлених завдань це угруповання є недостатнім. У таких випадках 
переходять до угруповання за двома або більше ознаками, тобто до комбінаційного 
угруповання. Зробимо вторинне угруповання даних по середній кількості опадів. Для 
побудови вторинного аналітичного угруповання по середній кількості опадів в межах 
первісно створених груп визначимо інтервал вторинного угруповання, виділивши при 
цьому три групи, тобто на одну менше, ніж у первісного угруповання. 
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Тоді  мм. 

Більше груп брати немає сенсу, буде дуже маленький інтервал, менше – можна. 
Підсумкові дані по групі розраховуються як сума тривалості дощу по групі (наприклад, по 
першій групі 19,5 годин ділиться на 6 випадків, отримаємо 3,25 години). 

Кожну групу охарактеризуємо числом випадків, середньою тривалістю дощу, 
середньою кількістю опадів – всього і на один випадок. Розрахунки представлені в табл. 
3.8. 

Таблиця 3.8. 

Угрупування випадків по тривалості дощу і середній кількості опадів 

 

№ 
п/п 

Групи випадків 

Число  
випадків,  
випадки. 

Середня 
тривалість опадів, 

годин. 

Середня кількість 
опадів, мм. 

за тривалістю 
опадів, час. 

за 
середньою 
кількістю 

опадів, мм. 

всього 
на один 
випадок. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2–6 
200,0–250,0 
250,0–300,0 
300,0–350,0 

4 
2 
- 

2,5 
4,75 

- 

835,0 
500,0 

- 

208,75 
250,0 

- 

Всього для групи 6 3,25 1335,0 222,5 

2 6–10 
200,0–250,0 
250,0–300,0 
300,0–350,0 

- 
6 
- 

- 
7,26 

- 

- 
1613,0 

- 

- 
268,8 

- 

3 10–14 
200,0–250,0 
250,0–300,0 
300,0–350,0 

1 
3 
1 

12,5 
11,43 
13,0 

230,0 
821,0 
300,0 

230,0 
273,6 
300,0 

Всього для групи 5 11,96 1351,0 270,2 

4 14–18 
200,0–250,0 
250,0–300,0 
300,0–350 

- 
1 
2 

- 
16,0 

16,75 

- 
295,0 
670,0 

- 
295,0 
335,0 

Всього для групи 3 16,5 965,0 321,6 

Всього для груп 
200,0–250,0 
250,0–300,0 
300,0–350,0 

5 
12 
3 

3,0 
9,86 

14,87 

1065,0 
3229,0 

970 

213,0 
269,0 
323 

Всього 20 8,62 5264 263,2 

 

Дані таблиці показують, що кількість опадів знаходиться в прямій залежності від 

тривалості дощу. 

Таким чином, угруповання у всіх випадках повинні бути побудовані так, щоб утворені 
в них групи якомога повніше відповідали дійсності, були видні відмінності між групами і в 
одну групу не об'єднувалися істотно розрізняються між собою явища. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає сутність статистичного зведення? 
2. Назвіть основні ознаки статистичних зведень. 
3. Які загальні властивості дискретних та неперервних випадкових величин? 
4. Коли вибірку називають генеральною сукупністю? 
5. Яке завдання вибіркового методу? 
6. Дайте статистичну інтерпретацію вибірки та її окремих елементів. 
7. Для чого проводиться групування та класифікація статистичних даних? 
8. Яка вибірка називається представницькою (репрезентативною)? 
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9. Назвіть три типи завдань, що вирішуються за допомогою угруповання. 
10. Назвіть три основних правила для вибору групувальних ознак. 
11. Назвіть основні способи вибору групувальних ознак. 
12. Які існують способи визначення кількості груп і довжини інтервалів у процесі 

угруповання? 
13. У яких випадках застосовують рівні, а в яких нерівні інтервали? 
14. Які інтервали називають спеціалізованими? 
15. У яких випадках виникає необхідність вторинної угруповання? 
16. За якими ознаками класифікуються статистичні групування? 
17. Які основні відмінності між типологічними, структурними і аналітичними 

статистичними угрупованнями? 
 

3.3.3.  Ряди розподілу 
Для зручності і спрощення аналізу статистичної сукупності даних спостережень їх 

упорядковують. Найбільш простим способом упорядкування статистичного матеріалу є 
угруповання випадкових кількісних даних і побудова рядів розподілу. Ряди розподілу 
можуть бути результатом зведення статистичного дослідження. Іншими словами це 
угрупування, в якому для характеристики груп застосовується один показник – чисельність 
групи. Приклад використання ряду розподілу наведено в таблиці 3.3. 

Означення 3.3.10. Сукупність отриманих значень  величини  (де  

– кількість спостережень), що утворює вибірку називається статистичним рядом. 
 Статистичний ряд відіграє роль вихідного числового матеріалу, що підлягає 

подальшій обробці та аналізу. 
Означення 3.3.11. Рядом розподілу називається впорядкований розподіл одиниць 

сукупності на групи за якоюсь однією ознакою (якісною або кількісною), що характеризує 
склад або структуру будь-якого явища після групування статистичних даних про це 
явище. 

Якщо ряд побудований за якісною ознакою, то він називається атрибутивним, а 
якщо за кількісною ознакою, то варіаційним.  

Означення 3.3.12. Атрибутивними називаються ряди розподілу, що побудовані 
за якісними ознаками.  

Атрибутивні ряди будуються в порядку зростання (убування) спостережуваних 
значень, що не мають числового вираження і характеризують властивість, якість 
досліджуваного гідрометеорологічного процесу або явища. Атрибутивні ряди 
характеризують склад сукупності по тим чи іншим істотним ознакам. Взяті за декілька 
періодів ці дані дозволяють дослідити зміни структури – внутрішньої будови статистичної 
сукупності, що складається з окремих частин, кожна з яких має стійкі внутрішньогрупові 
зв'язки, при збереженні основних властивостей, що характеризують дану сукупність як 
єдине ціле. 

Нижче наведено приклад атрибутивного ряду розподілу вітру по інтенсивності у 
вигляді таблиці. Представлений у таблиці ряд показує, як загальне число випадків вітру 
(цифри умовні) розподілялося по видах в період з 1992 по 2012 рр. 

п/п Характеристика вітру Кількість випадків 

  всього всього 

1 Слабкий вітер 5 109 5 109 

2 Легкий вітер 991 991 

3 Помірний вітер 1021 1021 

4 Потужний вітер 238 238 

 Всього 7 359 7 359 
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Елементами цього ряду розподілу є значення атрибутивної ознаки, представлені 
назвами видів вітру, що спостерігався протягом двадцяти років, і числа випадків, що 
відносяться до кожного його виду. Найбільша питома вага (майже 69%) припадає на 
випадки слабкого вітру.  

Означення 3.3.13. Варіаційними називаються ряди розподілу, що побудовані за не 
згасанням значень кількісної ознаки. 

Тобто, якщо елементи вибірки  упорядкувати за зростанням (на 

кожному елементарному результаті), вийде новий набір випадкових величин, який 
називається варіаційним рядом (порядкова статистика): 

    

Тут 

 ,  . 

Елемент , , називається -м членом варіаційного ряду або -ою 

порядковою статистикою. Різниця  між найбільшим і найменшим значеннями 

вимірювань називається широтою розподілу або розмахом варіювання. 
Варіаційний ряд  може бути побудований з кількісних або порядкових вибірок. 

Зазвичай він містить три елементи: різновид атрибутивної ознаки; чисельність одиниць у 
кожній групі, так звана частотність ряду розподілу; чисельність груп, що виражена в 
частках (відсотках) від загальної чисельності одиниць, так звана частотність. Сума 
частот дорівнює 1, якщо вони виражені в частках одиниці, і дорівнює 100%, якщо вони 
виражені у відсотках.  

Означення 3.3.14. Число , яке відповідає кількості спостережень, що 

утворюють вибірку, називається обсягом (або об’ємом) вибірки, а числа 

 – елементами або варіантами вибірки.  

Означення 3.3.15. Частотами називаються чисельності окремих варіантів або 
кожної групи варіаційного ряду, тобто це числа, що показують, як часто 
зустрічаються ті чи інші варіанти в ряду розподілу.  

Сума всіх частот визначає чисельність всієї сукупності, її обсяг.  
Якщо однакові за значенням елементи об'єднати в групи, то вийде згрупований 

варіаційний ряд. Його отримують у такий спосіб: серед чисел простого варіаційного ряду 
відбирають усі різні і розміщують їх у порядку зростання: 

  

При цьому для виділених варіант  ( ) одночасно обчислюють 

частоти  – кількість спостережень, в яких випадкова величина Х набула значення , 

або відповідні відносні частоти  ( ).  

 Очевидно, що 

 
Варіаційні ряди поділяються на дискретні та інтервальні.  
Означення 3.3.16. Дискретним статистичним розподілом вибірки 

називається відповідність між варіантами та їхніми частотами або відносними 
частотами.  

У разі безперервної варіації величина ознаки може приймати будь-які значення в 
певному інтервалі. При побудові інтервального варіаційного ряду необхідно вибрати 
оптимальне число груп (інтервалів ознаки) і встановити довжину інтервалу. Оптимальне 
число груп вибирається так, щоб відобразити різноманіття значень ознаки в сукупності.  
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Щоб правильно визначити, варіаційний ряд якого виду доцільно побудувати – 
дискретний або інтервальний, необхідно з'ясувати, до якого виду належить 
досліджувана ознака – дискретному або неперервному. Невірний вибір виду ряду не 
дозволяє правильно виявити закономірність у варіації значень ознаки, правильно 
розрахувати показники варіації і спотворює підсумки варіаційного аналізу в цілому.  

Якщо ознака дискретна, то будується дискретний варіаційний ряд. Якщо ж ознака 
безперервна або кількість значень ознаки досить велике, то будується інтервальний ряд. 

Дискретний статистичний розподіл вибірки можна подати у формі таблиць:  

 дискретний статистичний розподіл частот 

   
… 

 

   
… 

 
 дискретний статистичний розподіл відносних частот 

   
… 

 

   
… 

 
 

Наведемо приклад дискретного варіаційного ряду: 

 
1 2 3 4 5 6 

 
0 1 2 3 4 

 

 
24 30 35 7 3 1 

 

За варіаційним рядом будується емпірична функція розподілу ймовірностей 

досліджуваної випадкової величини. Емпірична функція розподілу ймовірностей  

визначається як відношення числа  елементів вибірки, менших, ніж , до загального 

числа елементів : . Ця функція буде мати східчастий графік (рис. 3.1). 

Якщо всі елементи вибірки різні, то величина сходинок дорівнює . Зі зростанням 

обсягу вибірки  величина сходинок зменшується і прямує до нуля при .  

Приклад 3.18. Нехай задана вибірка: 

 
Побудувати варіаційний ряд і емпіричну функцію розподілу. 
Для побудови варіаційного ряду упорядкуємо елементи заданої вибірки за 

зростанням наступним чином:  

 
На основі отриманого варіаційного ряду побудуємо емпіричну функцію розподілу: 

 
Емпірична функція розподілу (див. рис. 3.3) має скачки в точках вибірки, величина 

стрибка в точці  дорівнює , де  – кількість елементів вибірки, що збігаються з . 

Для неперервної величини при  емпірична функція  буде необмежено 

наближатися до деякої неперервної функції . Цю збіжність слід розуміти як збіжність 

за ймовірністю. Якщо вибірка має повторювані за величиною елементи, що характерно 
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для дискретних величин, то зручніше користуватися згрупованим варіаційним рядом. У 

разі дискретної величини ступінчастий характер функції  із зростанням  

зберігається. З ростом  можуть з'являтися додаткові сходинки до тих пір, поки не будуть 

зареєстровані всі можливі значення дискретної випадкової величини (якщо число їх 
звичайно). 

 

 
 

Рис. 3.3. Емпірична функція розподілу 
 

При великому обсязі вибірки та великому числі різних за величиною елементів 
вибірки користуватися простим і згрупованим варіаційними рядами незручно. У такому 
випадку користуються інтервальним варіаційним рядом. Для цього визначається кількість 
інтервалів в ряду і довжина інтервалу. Інтервальний варіаційний ряд будується наступним 

чином. Вся широта розподілу розбивається на  часткових інтервалів і підраховується 

число елементів , що потрапили в -й інтервал . Для кожного 

інтервалу вказуються його правий  і лівий  кордони та його середина . Вся ця 

інформація подається у вигляді таблиці довільної форми. Наведемо один з варіантів такої 
таблиці: 

 

Номер інтервалу 1 2 3 … 
 

Кордони інтервалу 
   

… 
 

Середина інтервалу 
   

… 
 

Кількість точок в інтервалі 
   

… 
 

Відносна частота 
   

… 
 

  
Якщо вибрати дуже велике число інтервалів, то численні коливання частоти появи 

ознаки не дозволять виявити закономірність у варіації його значень, якщо ж число 
інтервалів буде надмірно малим, то коливання частоти ознаки можуть зовсім не 
проявитися, і розподіл буде виглядати рівномірним. І той і інший варіанти приводять до 
невірного означення показників варіації і також спотворюють підсумки варіаційного аналізу 

в цілому. Досвідчений фахівець може визначити кількість  і довжину  інтервалів і 

експертним шляхом, якщо ж досвід поки невеликий, то можна скористатися формулою 

Стержесса . Зауважимо, що чим більше інтервалів угруповання, тим краще. Але, 

якщо брати кількість інтервалів , скажімо, порядку , то із зростанням  гістограма не 

буде наближатися до щільності. 
Наведемо приклад дискретного варіаційного ряду: 
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  1  2  3  4  5  6    

 
3 15 17 20 35 5 3 2 3 

 
Числові значення кількісної ознаки в варіаційному ряду розподілу називаються 

варіантами і розташовуються в певній послідовності. Варіанти можуть виражатися 
числами позитивними і негативними, абсолютними і відносними. Чим більше розмах 
варіювання, тим більше утворюється груп і навпаки. Необхідно також брати до уваги 
чисельність одиниць сукупності по якій будується угруповання. При невеликому обсязі 
сукупності, недоцільно утворювати велике число груп, тому в цьому випадку в групах не 
буде достатньої кількості одиниць для виявлення статистичних закономірностей. 

 Побудову варіаційних рядів розглянемо на прикладах.  
Приклад 3.19. Нехай є дані про середньодобову температуру повітря 27 листопада 

2012 на 60 метеостанціях України:  
 

 2 4 5 6 5 2 3 4 1 4 3 3 

4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 1 

3 4 3 5 4 3 5 3 3 2 3 4 

6 5 4 4 4 2 3 4 4 6 5 1 

5 2 6 2 3 3 4 5 4 4 6 4 

  
Потрібно розподілити метеостанції по середньодобовій температурі, побудувати 

варіаційний ряд. 
Випишемо всі значення ознаки в порядку зростання і порахуємо число метеостанцій 

в кожній групі. Результат занесемо у таблицю: 
 

Середньодобова 

температура  

Кількість метеостанцій 

метеостанцій 

 
в % до загалу 

(частність) 

1 3 5,0% 

2 6 10,0% 

3 15 25,0% 

4 20 33,3% 

5 10 16,7% 

6 6 10,0% 

Всього 60 100,0% 

 
У таблиці наведений варіаційний дискретний ряд, в якому досліджувана ознака 

(середньодобова температура) представлена певним числом. 
Приклад 3.20. Нехай відомі дані про величину добових опадів на 50 метеостанціях в 

мм: 
 

10,4 18,6 10,3 26,0 45,0 18,2 17,3 19,2 25,8 18,7 

28,2 25,2 18,4 17,5 41,8 14,6 10,0 37,8 10,5 16,0 

18,1 16,8 38,5 37,7 17,9 29,0 10,1 28,0 12,0 14,0 

14,2 20,8 13,5 42,4 15,5 17,9 19,2 10,8 12,1 12,4 

12,9 12,6 16,8 19,7 18,3 36,8 15,0 37,0 13,0 19,5 
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Потрібно на основі інтервального ряду з рівними інтервалами показати розподіл 
метеостанцій за величиною добових опадів. 

Щоб розв’язати поставлену задачу, спочатку вирішимо питання про кількість груп, на 
яку хочемо поділити сукупність. Припустимо, вирішили виділити 5 груп метеостанцій. 
Визначимо величину інтервалу в групі. Для цього скористаємося формулою 

, отримаємо: 

 
Шляхом додавання величини інтервалу до мінімального значення ознаки, 

отримаємо групи метеостанцій за величиною добових опадів. При цьому одиниця, що має 
подвійне значення, віднесемо до тієї групи, де вона виступає в ролі верхньої межі (тобто 
значення ознаки 17 піде в першу групу, 24 – у другу і т.д.). Підрахуємо число метеостанцій 
в кожній групі. Отриманий результат наведений у таблиці 

 

Кількість добових опадів 
в мм.  

Кількість 
метеостанцій 
(частота)  

Накопичені 
частоти 
(кумулятивні) 

10–17 22 22 

17–24 14 36 

24–31 16 42 

31–36 4 46 

38–45 4 50 

 
Відповідно до даного розподілу отримано варіаційний інтервальний ряд, з якого 

випливає, що на 36 метеостанціях випало від 10 до 24 мм опадів і т.д. 
 

3.3.4. Часові (динамічні) ряди 
Означення 3.3.17. Часовий ряд - це послідовність впорядкованих у часі числових 

показників, що характеризують рівень стану і зміни досліджуваного процесу або явища. 
Основною рисою, що виділяє аналіз часових рядів серед інших видів статистичного 

аналізу, є суттєвість порядку, в якому здійснюються спостереження. 
Всякий часовий ряд включає два обов'язкові елементи: по-перше, час і, по-друге, 

конкретне значення показника, або рівень ряду. Часові ряди розрізняються за такими 
ознаками: 

1) за часом - моменті (табл. 3.11) та інтервальні (табл. 3.9; 3.10). 
Означення 3.3.18. Інтервальним часовим рядом називається послідовність, в 

якій рівень процесу або явища відносять до результату, накопиченому або знову 
отриманому за певний інтервал часу. 

Прикладами інтервальних рядів можуть бути послідовності показників температури 
за добу (декаду, місяць, рік), кількості опадів, що випали за деякий окремий період (добу, 
місяць, сезон, рік) і т.д. 

Означення 3.3.19. Моментним рядом називається послідовність, в якій рівень 
процесу або явища відносять до конкретного моменту часу. 

 Прикладами моментних рядів можуть бути послідовності показників висоти снігового 
покриву на 1 грудня чи 1 лютого за кілька років, величини об'єму води в якомусь 
водосховищі на початок періоду і т.д. 

 Важлива відмінність моментних рядів від інтервальних полягає в тому, що сума 
рівнів інтервального ряду дає цілком реальний показник – загальна кількість опадів за рік 
(десятиліття), сума ж рівнів моментного ряду іноді і підраховується, але реального змісту, 
як правило, не має. 
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Таблиця 3.9 
Тривалість (рік) сонячного сяйва за окремі роки 

 

Станція 
Роки 

1962 1963 1980 1981 1982 

Ковель 1847 2150 1316 1742 1836 

Бориспіль 1989 2302 1525 1863 1937 

Полтава 2067 2238 1749 2045 1994 

Дніпропетровськ 2213 2257 1555 1851 1794 

 
2) за формою подання рівнів – ряди абсолютних (табл. 3.11), відносних (табл. 3.10) і 

середніх величин (табл. 3.9); 
3) за відстанню між датами або інтервалами часу виділяють повні і неповні часові 

ряди. Повні ряди мають місце, коли дати реєстрації або закінчення періодів слідують один 
за одним з рівними інтервалами (табл. 3.10; 3.11), неповні – коли принцип рівних 
інтервалів не дотримується (табл. 3.9); 

4) за змістом показників – ряди частинних і агрегованих показників. Частинні 
показники характеризують досліджуване явище однобічно, ізольовано. Наприклад, 
добовий хід коефіцієнта прозорості атмосфери дає можливість оцінити динаміку 
коефіцієнта прозорості. 

Агреговані показники (табл. 3.10) засновані на частинних показниках і 
характеризують досліджуваний процес комплексно. Так, щоб мати уявлення про 
інтенсивність прямої радіації в цілому, необхідно визначати агрегований показник прямої 
радіації, що включає в себе і частинні показники, наприклад прозорість атмосфери. Їх 
визначають також при дослідженні гідрометеорологічних процесів, екологічного стану 
атмосфери. Широке застосування агрегованих показників стало можливим з розвитком 
факторного і компонентного аналізу. 

Таблиця 3.10 
Послаблення інтенсивності прямої радіації (кВт/м2) за різні періоди. Полудень 

 

Станція 
Роки 

1955-1970 1971-1985 1986-1995 

Полтава 0,64 0,67 0,70 

Одеса 0,64 0,72 0,74 

Болград 0,67 0,69 0,71 

Херсон 0,64 0,69 0,71 

 
Таблиця 3.11 

Добовий хід коефіцієнта прозорості. Липень 
 

Станція 
Строк спостережень, ч, хв. 

6  30 9  30 12  30 15  30 18  30 

Бориспіль 0,74 0,72 0,69 0,72 0,73 

Одеса 0,72 0,70 0,69 0,70 0,72 

 
В залежності від способу виміру розрізняють два види часових рядів. Якщо час 

вимірюється безперервно, часовий ряд називається безперервним, якщо ж час фіксується 
дискретно (тобто через фіксований інтервал часу), то часовий ряд дискретний. 
Вимірювання деяких величин (температури, вологості, швидкості і напряму вітру і т.д.) 
проводиться безперервно, принаймні, теоретично. При цьому спостереження можна 
фіксувати у вигляді графіка. Але навіть у тому випадку, коли досліджувані величини 
реєструються (або можуть реєструватися) безперервно, практично при їх обробці 
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використовуються тільки ті значення, які відповідають дискретній множині моментів часу. 
Надалі ми будемо мати справу тільки з дискретними часовими рядами. 

 Дискретні часові ряди отримуються двома способами: 
• вибірки з неперервних часових рядів через регулярні проміжки часу (наприклад, 

температура або вологість атмосферного повітря), – такі часові ряди називаються 
моментними; 

• накопичення змінної протягом деякого періоду часу (наприклад, кількість опадів), – 
в цьому випадку часові ряди називаються інтервальними. 

У гідрометеорології прийнято моделювати часовий ряд як випадковий процес, 
званий також стохастичним процесом, під яким розуміється статистичне явище, яке 
розвивається в часі згідно із законами теорії ймовірностей. 

Випадковий процес - це випадкова послідовність . Зазвичай припускають, що ця 

послідовність поширюється в часі , де . Часовий ряд – це лише одна 

частинна реалізація такого теоретичного стохастичного процесу 

. Тут  - довжина часового ряду. Часовий ряд 

 також часто неформально називають вибіркою. 

Зазвичай стоїть завдання за даним ряду зробити якісь висновки про властивості, що 
лежать в його основі випадкового процесу, оцінити параметри, зробити прогнози і т.п. У 
літературі по часових рядах існує деяка неоднозначність, і іноді часовим рядом називають 

сам випадковий процес, або його відрізок , а іноді статистичну модель, яка 

породжує даний випадковий процес. Надалі ми не будемо в явному вигляді, за допомогою 
особливих позначень (як це було зроблено вище для запису теоретичного процесу за 
допомогою великої літери), розрізняти випадковий процес і його реалізацію. З контексту 
кожного разу буде ясно, про що йде мова. 

Можливі значення часового ряду в даний момент часу  описуються за допомогою 

випадкової величини  і пов'язаного з нею розподілу ймовірностей . Тоді 

спостережуване значення  часового ряду в момент розглядається як одне з багатьох 

значень, які могла б прийняти випадкова величина  в цей момент часу. Слід зазначити, 

однак, що, як правило, спостереження часового ряду взаємопов'язані, і для коректного 

його опису слід розглядати спільну ймовірність . 

Для зручності можна провести класифікацію випадкових процесів і відповідних їм 
часових рядів на детерміновані та випадкові процеси (часові ряди). 

Означення 3.3.20. Детермінованим називають процес, який приймає задане 
значення з імовірністю одиниця. 

 Приклад 3.18. Значення детермінованого процесу можуть точно визначатися будь 

якою математичною функцією від моменту часу  як наприклад . 

Нижче під випадковим процесом і випадковим часовим рядом, як правило, будемо 
мати на увазі суттєво випадковий процес або ряд, який не є детермінованим. 

Стохастичні процеси та явища поділяються на стаціонарні та нестаціонарні. 
Означення 3.3.21. Стохастичний процес є стаціонарним, якщо він знаходиться в 

певному розумінні в статистичній рівновазі, тобто його властивості з імовірнісної 
точки зору не залежать від часу. 

 Означення 3.3.22. Стохастичний процес є нестаціонарним, якщо умови 
статистичної рівноваги порушуються. 

Як правило, термін «часовий ряд» і сам по собі має на увазі, що цей ряд є 
одновимірним (скалярним). Часто буває важливо розглянути спільну динаміку набору 

часових рядів . Такий набір називають багатовимірним часовим 
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рядом або векторним часовим рядом. Відповідно, говорять також про багатовимірні 
(векторні) випадкові процеси. 

При аналізі гідрометеорологічних часових рядів традиційно розрізняють різні види 
еволюції (динаміки). Ці види динаміки можуть, взагалі кажучи, комбінуватися. Тим самим 
задається розкладання часового ряду на складові (компоненти), які з гідрометеорологічної 
точки зору несуть різне змістовне навантаження. Перелічимо найбільш важливі: 

 Тенденція відповідає повільній зміні, що проходить в деякому певному напрямку, 
яке зберігається протягом значного проміжку часу. Тенденцію називають також трендом 
або довготривалим рухом; 

 Циклічні коливання – більш швидка, ніж тенденція, квазіперіодична динаміка, в якій 
є фаза зростання і фаза убування. Найбільш часто конкретний цикл пов'язаний з 
добовими і сезонними флуктуаціями; 

 Випадкові флуктуації – безладні рухи досить великої частоти. Вони породжуються 
впливом різнорідних подій на досліджувану величину (несистематичний або випадковий 
ефект); 

 Викиди – аномальні руху тимчасового ряду, пов'язані з рідко відбуваються 
процесами та явищами, які різко, але лише дуже короткочасно відхиляють ряд від 
загального закону, за яким він рухається; 

 Структурні зрушення – аномальні рухи часового ряду, пов'язані подіями, що рідко 
відбуваються, мають стрибкоподібний характер і міняють тенденцію. 

Можна вважати, що деякі гідрометеорологічні ряди представляють ті чи інші види 
таких рухів майже в чистому вигляді. Але більша частина їх має дуже складний вид. У них 
можуть виявлятися, наприклад, як загальна тенденція зростання, так і деякі сезонні зміни, 
на які можуть накладатися випадкові флуктуації. Часто для аналізу часових рядів 
виявляється корисним ізольований розгляд окремих компонент. 

Для того, щоб можна було розкласти конкретний ряд на ці складові, потрібно 
зробити якісь припущення про те, якими властивостями повинні володіти ці складові. 
Бажано також побудувати спочатку формальну статистичну модель, яка б включала в 
себе в якомусь вигляді ці складові, потім оцінити її, а після цього на підставі отриманих 
оцінок вичленити складові. Однак побудова формальної моделі є складним завданням. 
Зокрема, із змістовного опису не завжди ясно, як моделювати ті чи інші компоненти. 
Наприклад, тренд може бути детермінованим або стохастичним. Аналогічно, сезонні 
коливання можна комбінувати з допомогою детермінованих змінних або за допомогою 
стохастичного процесу певного виду. Компоненти часового ряду можуть входити в нього 
адитивно або мультиплікативно. Більш того, далеко не всі часові ряди мають достатньо 
просту структуру, щоб можна було розкласти їх на зазначені складові. 

Найважливішою умовою правильного формування часових рядів є порівнянність 
рівнів, що утворюють ряд. Рівні ряду, що підлягають вивченню, повинні бути однорідні по 
фізичному змісту і враховувати сутність досліджуваного явища і мету дослідження. 

Статистичні дані, представлені у вигляді часових рядів, повинні бути порівняні по 
території, колу охоплених об'єктів, одиницям виміру, моменту реєстрації, методиці 
розрахунку, достовірності. 

Непорівнянність за територією виникає в результаті змін меж території, на якій 
проводяться дослідження. Для приведення даних до порівнянного вигляду проводиться 
перерахунок колишніх даних з урахуванням нових кордонів. 

Повнота охоплення різних частин явища – найважливіша умова порівнянності рівнів 
ряду. Вимога однакової повноти охоплення різних частин досліджуваного об'єкта означає, 
що рівні ряду за окремі періоди повинні характеризувати сутність того чи іншого явища по 
одному і тому ж признаку, що характеризує склад його частин. Наприклад, при 
характеристиці динаміки опадів в регіоні за роками не можна в одні роки враховувати 
тільки опади у теплий період року, а в інші – за всі періоди. 
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При визначенні порівнюваних рівнів ряду необхідно використовувати єдину методику 
їх розрахунку. Особливо часто ця проблема виникає при зіставленнях хімічного складу 
водойм. 

Непорівнянність показників, що виникає в силу неоднаковості застосовуваних 
одиниць виміру, сама по собі очевидна. З відмінністю застосовуваних одиниць виміру 
доводиться зустрічатися при вивченні динаміки: атмосферного тиску і температури, 
швидкості і напряму вітру і т.д. 

Труднощі при порівнянні даних за моментом реєстрації виникають через добові і 
сезонні явища. Агрегатний стан опадів різний при позитивних і негативних температурах, 
тому рівні при порівнянні повинні ставитися до певної дати щоденно (щорічно). 

Широке використання в статистичних дослідженнях вибіркового методу вимагає 
враховувати достовірність кількісних і якісних характеристик досліджуваних явищ в 
динаміці. Різна репрезентативність вибірки по періодах внесе суттєві похибки у величини 
рівнів ряду. Однією з умов порівнянності рівнів інтервального ряду, крім рівності періодів, 
за які наводяться дані, є однорідність етапів, у межах яких показник підпорядковується 
одному закону розвитку. У цих випадках проводять періодизацію часових рядів, 
типологічне угруповання в часі. 

Пізнання закономірностей змін гідрометеорологічних процесів і явищ у часі – 
складна і трудомістка процедура дослідження, так як будь-яке досліджуване явище 
формує безліч факторів, що діють в різних напрямках. За характером безпосередньої дії 
ці чинники можуть бути розділені на дві групи. До першої групи належать фактори, що 
визначають основну тенденцію динаміки (зростання або зниження рівнів). Друга група 
факторів, що викликає випадкові коливання, відхиляє рівні від тенденції то в одному, то в 
іншому напрямку. Наприклад, тенденція динаміки якості води у водоймі пов'язана із 
сезонними значеннями тепла і вологості атмосфери, з технічним станом засобів 
регулювання рівня води у водоймі, з організацією і управлінням водогосподарської 
діяльності. 

При статистичному вивченні динаміки необхідно чітко розділяти два основних її 
елемента - тенденцію і коливання, щоб дати кожному з них кількісну характеристику за 
допомогою спеціальних показників. 

Означення 3.3.23. Основною тенденцією, або трендом, називається 
характеристика процесу зміни явища за тривалий час, звільнена від випадкових 
коливань, що створюються другою групою факторів. 

На відміну від варіації явищ у просторової сукупності, які вимірюються за 
відхиленнями рівнів для окремих одиниць сукупності від їх середньої величини, 
коливанням слід називати відхилення рівнів окремих періодів часу від тенденції динаміки 
(тренду). 

Таким чином, тенденція і коливання окремих рівнів часового ряду є його двома 
основними компоненти. При вирішенні конкретних завдань статистичного дослідження ці 
компоненти слід розділяти, вимірювати кожну з них окремо. У той же час при розгляді 
складних процесів на великих інтервалах часу ми спостерігаємо ієрархію тенденцій та 
коливань: те, що для часу високого порядку, наприклад, століття виступає як коливання, 
на інтервалі часу нижчого порядку, наприклад трьох-п'яти років, може виступати як 
тенденція. Наприклад, існує (10–11)-річне циклічне коливання сонячної активності, одним 

з показників якої служать числа Вольфа . За 100 років відбувається в середньому 9 або 

10 циклів коливань. Але якщо розглядати помісячні дані  чисел Вольфа фази зниження 
активності Сонця за 2-3 роки, що наведені у наступній таблиці, то саме це зниження 
можна вважати вже не частиною коливання, а тенденцією, на тлі якої відбуваються 
хаотичні, випадкові коливання. За даними таблиці спостерігається явна тенденція 
зниження W при наявності випадкових коливань в окремі місяці. 
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Рік 
Місяці 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1994 58,8 35,9 31,7 16,7 18,2 28,1 35,0 22,8 26,7 43,8 18,0 26,2 

1995 23,8 29,9 31,1 14,6 14,7 15,8 14,6 15,1 12,3 21,7 9,4 10,8 

 
Добові та сезонні коливання метеорологічних величин – добре відоме явище в 

метеорології. Воно проявляється в циклічній зміні часових і місячних значень 
метеорологічних величин протягом ряду років. Але якщо розглядати, наприклад, 
температуру за окремі дні травня, то помітимо на загальному тлі «тенденції» зростання 
температури коливання в окрему добу. Те, що для річних відрізків часу – коливання, то 
для відрізків всередині місяця – тенденція. Отже, лапки можна і зняти. Останній приклад 
складної структури тенденцій та коливань дає нам динаміка температури повітря, взята за 
десятки років з розбивкою по роках, за місячними, добовими і часовими даними. 

Існує «вищий» рівень динаміки температури – її тенденція до підвищення, в 
основному в результаті глобального потепління. Це повільна тенденція зростання 
середньорічних температур приблизно на 0,03 градуса за рік. На тлі цієї тенденції 
середньорічні температури окремих років коливаються в середньому на 2 – 3 градуси. 
Усередині кожного року на середніх широтах відбуваються коливання середніх 
температур місяців – циклічні сезонні коливання, які, однак, для температури в окремі дні 
виступають як тенденція зниження температури восени та її зростання навесні. 

Близько цих тенденцій середньодобові температури коливаються в основному 
хаотично, через зміни холодних і теплих повітряних мас, тобто через циклонічну і 
антіциклонічну динаміку атмосфери. Але якщо спуститися на нижче лежачий рівень часу і 
розглядати температуру повітря в окремі години доби, то ми побачимо нові, 
дрібномасштабні циклічні коливання часових температур: з ранку і до 13-14 годин 
температура має тенденцію зростання, а до вечора – тенденцію зниження через денне 
нагрівання повітря сонячним короткохвильовим випромінюванням і охолодження вночі за 
рахунок довгохвильового випромінювання. Але в окремі години температура коливається 
близько цих «тенденцій» в залежності від синоптичних процесів, іноді (наприклад, при 
проходженні фронту) за півгодини температура повітря може змінитися на 5 - 10 градусів. 

У зв'язку з цим знання статистичних методів і вивчення тенденцій і коливань, що 
включають в себе періодизацію динаміки часових рядів, для фахівців у галузі 
гідрометеорології мають величезне значення.  

Періодизація розвитку, тобто розчленування періоду розвитку в часі на однорідні 
етапи, в межах яких показник підпорядковується одному закону розвитку, це, по суті, 
типологічне угруповання в часі. Періодизація може здійснюватися кількома методами. 

Історичний метод. Періодизація здійснюється на основі «узаконеної» структури 
динаміки. При цьому звертають увагу на значущі дати і події, а саме: максимальний 
паводок на розглянутій річці, запуск в експлуатацію гідроелектростанції (тобто дата 
початку регулювання стоку на даній річці і створення водосховища), зміну методу 
реєстрації даного показника, війни і т. п. Недоліком цього методу є те, що точні часові 
межі періодів шляхом теоретичного аналізу вдається отримати вкрай рідко. 

Метод паралельної періодизації. Ідея цього методу полягає в наступному. Нехай 

 – аналізований показник, розгорнутий у динамічний ряд , де  – значення рівня 

ряду в момент (інтервал) часу . Можливо, існує показник , якому відповідає динамічний 

ряд , що визначає поведінку досліджуваного показника , тоді в ролі «одноякісності» 

періодів розвитку потрібно взяти періоди . Періоди одноякісної динаміки показників  

легко виділити: це 2004–2008 і 2009–2012 рр.. Лінійний коефіцієнт кореляції між цими 

рядами дуже високий: . Таким чином, можна вважати, що ряд  повністю 

визначає значення рівнів ряду . 
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Розглянемо умовний приклад: 
 

Показник 
 

Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
10 9 11 13 12 18 17 20 21 

 
20 19 21 24 24 35 34 40 41 

 

Тепер, якщо має якісний стрибок показника , з дуже великим ступенем ймовірності 

можна чекати аналогічних змін показника . В якості недоліку методу паралельної 

періодизації слід зазначити складності у визначенні  - детерминирующего показника. 

Більш того, у багатьох випадках такий параметр взагалі неможливо знайти, так як він 
повинен володіти дуже рідкісними властивостями – зв'язком з аналізованим показником і, 
головне, незаперечними часовими межами періодів. 

Методи багатовимірного статистичного аналізу. Часто потрібно виділити 
одноякісність періоди в розвитку явищ чи процесів, отримати адекватне відображення 
яких за допомогою одного лише показника важко. До таких, зокрема, відносяться: посуха, 
пилова буря, сель і ін. 

Очевидно, що навіть такі комплексні показники, як конвекція, інверсійний шар, 
турбулентність, недостатні для еквівалентного опису такого складного, інтегрованого 
явища, як гроза. Необхідна система показників, при якій: 

 враховується різноманіття аспектів явища; 

 амортизується вплив, що спотворює недостовірні і неточні статистичні дані; 

 наявність множини показників підвищує обґрунтованість статистичних висновків, 
тобто забезпечується надійність їх екстраполяції. 

Ідеальним виходом є використання множини, що включає всі характеристики 
процесу. Однак це не завжди можливо з різних причин, найчастіше внаслідок 
недоступності статистичної інформації. На основі комплексних динамічних рядів (системи 
показників) періодизація реалізується методом багатовимірної середньої та методами 
факторного та кластерного аналізів. 

Одноякісність рівнів часового ряду означає, що в межах усього досліджуваного 
періоду, до якого відносяться рівні, має бути проведено типологічне угруповання. 

Після виділення однорідних груп можуть використовуватися й аналізуватися рівні 
ряду. Ця вимога може бути сформульована як забезпечення порівнянності по структурі 
сукупності, для чого зазвичай застосовується стандартна, нормативна структура. 

Всі вищеназвані обставини слід враховувати при підготовці інформації для аналізу 
змін явищ у часі (динаміці). 

 
Питання для самоконтролю: 

1. У яких випадках статистичну сукупність називають статистичним рядом?  
2. Назвіть основні характеристики ряду розподілу. 
3. Назвіть основні відмінності між атрибутивним і варіаційним рядами. 
4. Які три основні елементи містить ряд розподілу? 
5. Назвіть основні характеристики дискретного та інтервального рядів. 
6. Які елементи варіаційного ряду розподілу називаються варіантами? 
7. Яка основна відмінність, що виділяє аналіз часових рядів серед інших видів 

статистичного аналізу? 
8. Назвіть основну відмінність моментних часових рядів від інтервальних. 
9. Розподіл часових рядів за формою подання рівнів. 
10. Розподіл часових рядів за відстанню між інтервалами часу. 
11. Розподіл часових рядів за змістом показників. 
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12. Назвіть основні відмінності між моментними та інтервальними часовими рядами. 
13. Назвіть основні відмінності між детермінованими та випадковими часовими 

рядами. 
14. Сутність стохастичних процесів. 
15. За яким принципом стохастичні процеси поділяються на стаціонарні та 

нестаціонарні? 
16. На які види еволюції (динаміки) розрізняють часові ряди? 
17. Наведіть умови формування часових рядів з урахуванням порівнянності рівнів, 

що утворюють ряд. 
 

3.4. Форми подання статистичних даних 

Статистичні дані повинні бути представлені так, щоб ними можна було 
користуватися. Існує три основних форми представлення статистичних даних: 

 текстова - включення даних в текст; 

 таблична - подання даних у таблицях; 

 графічна - вираз даних у вигляді графіків. 
Текстова форма застосовується при малій кількості цифрових даних. Таблична 

форма застосовується найчастіше, так як є більш ефективною формою подання 
статистичних даних. На відміну від математичних таблиць, які за початковими умовами 
дозволяють отримати той чи інший результат, статистичні таблиці розповідають мовою 
цифр про досліджувані об'єкти. 

Статистична таблиця – це система рядків і стовпців, в яких у певній послідовності і 
зв'язку викладається статистична інформація про гідрометеорологічні процеси і явища. 

Статистичні графіки – це умовні зображення числових величин та їх співвідношень 
за допомогою ліній, геометричних фігур, малюнків або географічних карт-схем. Графічна 
форма полегшує розгляд статистичних даних, робить їх наочними, виразними, осяжними. 
Однак графіки мають певні обмеження: перш за все, графік не може включити стільки 
даних, скільки може увійти в таблицю; крім того, на графіку показуються завжди округлені 
дані – не точні, а приблизні. Таким чином, графік використовується тільки для зображення 
загальної ситуації, а не деталей. Останній недолік – трудомісткість побудови графіків. Він 
може бути подоланий використанням персонального комп'ютера (наприклад, «Майстром 
діаграм» з пакету Microsoft Office Excel). 

 

3.4.1. Статистичні таблиці 

Статистична таблиця – це цифровий вираз підсумкової характеристики всієї 
спостережуваної сукупності або її складових частин за однією або кількома суттєвими 
ознаками. Статистична таблиця містить три види заголовків: загальний, верхні і бокові 
(3.12).  

Таблиця 3.12 
Макет статистичної таблиці 

 

Зміст рядків Найменування граф (верхні заголовки) 

А 1 2 3 4 … 

 
Найменування рядків 

 (бокові заголовки) 

     

     

     

Підсумковий рядок     Підсумкова графа 

  
Загальний заголовок відображає зміст всієї таблиці (до якого місця і часу вона 

належить), розташовується над її макетом по центру і є зовнішнім заголовком. Верхні 
заголовки характеризують зміст граф, а бокові – рядків. Вони є внутрішніми заготовками. 
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За логікою змісту таблиця являє собою статистичне речення, основними 
елементами якого є підмет і присудок. 

Підметом статистичної таблиці називається об'єкт, що характеризується цифрами. 
Це може бути перелік груп або одиниць, складових досліджуваної сукупності одиниць 
спостереження (гідрометеорологічні процеси, явища) в порядку їх переліку або згруповані 
за якими-небудь ознаками. Зазвичай підмет таблиці дається у лівій частині, у 
найменуванні рядків. 

Присудок статистичної таблиці утворює система показників, які характеризують 
об'єкт вивчення, тобто підмет таблиці. Присудок формує верхні заголовки і складає зміст 
граф з логічно послідовним розташуванням показників зліва направо. 

Розрізняють прості, групові і комбінаційні таблиці. 
Означення 3.4.1. Простими обліковими називаються таблиці, підмет яких 

містить перелік одиниць досліджуваного об'єкта за різними ознаками – видовому, 
територіальному, часовому і т.д. 

В простих таблицях, як правило, міститься лише довідковий матеріал або описові 
відомості, де дається перелік груп або одиниць, що складають об'єкт вивчення. Вони не 
дають можливість виявити гідрометеорологічні типи досліджуваних процесів і явищ, їх 
структуру, а також взаємозв'язок і взаємозалежність між ознаками, що їх характеризують. 
При цьому частини підмета не є групами однакової якості, відсутня систематизація 
досліджуваних одиниць. Присудок цих таблиць містить абсолютні величини, що 
відображають обсяги досліджуваних процесів. 

Означення 3.4.2. Груповими називаються статистичні таблиці, підмети яких 
містить угруповання одиниць сукупності по одному кількісному або атрибутивному 
ознакою. 

Групова таблиця – це таблиця, де статистична сукупність розбивається на окремі 
групи за якоюсь однією істотною ознакою, при цьому кожна група характеризується рядом 
показників. Найпростішим видом групових таблиць є атрибутивні і варіаційні ряди 
розподілу. Групова таблиця може бути більш складною, якщо в присудку наводиться не 
тільки число одиниць у кожній групі, але і ряд інших важливих показників, що кількісно і 
якісно характеризують групи підмета. Такі таблиці часто використовуються з метою 
зіставлення узагальнюючих показників по групам, що дозволяє робити певні практичні 
висновки. 

Для більш повної характеристики складних гідрометеорологічних процесів і явищ 
буває недостатньо провести групування за однією ознакою. Досліджувані об'єкти зазвичай 
характеризуються багатьма властивостями, багатьма ознаками, часто взаємопов'язаними. 
Для того щоб розкрити ці зв'язки і повніше охарактеризувати типи явищ, вдаються до 
складного угруповання за двома і більше ознаками. При статистичному зведенні 
матеріалів складного угруповання застосовується комбінаційна таблиця. 

Означення 3.4.3. Комбінаційними називаються статистичні таблиці, підмет 
яких містить угруповання одиниць сукупності одночасно по двох і більш ознаками; де 
кожна з груп, що побудована за однією ознакою, розбита в свою чергу на підгрупи за 
будь-якою іншою ознакою всередині кожної з вже виділених груп. 

Комбінаційна таблиця встановлює істотний зв'язок між факторами угруповання. 
Такого роду статистичні таблиці дозволяють здійснити всебічний аналіз, але вони менш 
наочні. 

Групові і комбінаційні таблиці призначені для наукових цілей, де, на відміну від 
простих таблиць, присудок являє собою середні і відносні величини на основі абсолютних 
величин. 

При складанні таблиць необхідно дотримуватися загальних правил: 

 таблиця повинна бути легко доступній для огляду; 

 загальний заголовок повинен коротко виражати основний зміст; 

 наявність рядків «загальних підсумків»; 

 наявність нумерації рядків, які заповнюються даними; 
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 дотримання правила округлення чисел. 
Аналіз даних таблиць проводиться за кожною ознакою окремо, потім в логіко-

фізичному поєднанні всієї сукупності ознак в цілому. 
Аналіз окремих ознак і груп необхідно починати з вивчення абсолютних, потім 

пов'язаних з ними відносних величин. При аналізі даних варто розглядати динаміку кожної 
ознаки за весь період, переходячи при цьому від одного до іншого. Аналіз таблиць може 
бути доповнений розрахунковими відносними і середніми величинами, якщо цього 
вимагають завдання дослідження. 

Комплексний аналіз таблиць, що містять ряди динаміки, дає можливість дослідникові 
виявляти і узагальнювати тенденції та закономірності у розвитку сукупності одиниць 
спостереження. 

Аналіз групових і комбінаційних таблиць дозволяє охарактеризувати типи 
гідрометеорологічних явищ, структуру сукупності, співвідношення і пропорції між 
окремими групами і одиницями спостереження. Він допомагає виявити характер і 
напрямок взаємозв'язків і взаємозалежностей між різноманітними, визначеними логікою 
аналізу поєднаннями ознак і знайти залежності ознак «слідства» від ознак «причин». 

Дотримання правил і послідовності роботи зі статистичними таблицями допомагає 
досліднику здійснити науково обґрунтований гідрометеорологічний аналіз природних 
явищ і процесів. 

В аналізі даних поряд із статистичними таблицями застосовуються і інші види 
таблиць, одним з яких є матриця. 

Означення 3.4.4. Матрицею називається прямокутна таблиця числової 

інформації, яка складається з  рядків та  стовпців: 

  

де  – елемент матриці, що стоїть на перетині -го рядка і -го стовпця. 

Розрізняють два види матриць: 

• прямокутну ( ); 

• квадратну . 

Квадратна матриця порядку  називається діагональною , якщо всі елементи, 

що стоять поза головною діагоналі , дорівнюють нулю. Тобто: 

  

Якщо у діагональної матриці  все , то матриця називається одиничною, при 

 – нульовою. 

Матриці і аналіз явищ і процесів на їх основі складають базу матричного 
моделювання та дозволяють досліджувати взаємозв'язки між гідрометеорологічними 
об'єктами. 

Означення 3.4.5. Таблицею спряженості називається таблиця, яка містить 
зведену числову характеристику досліджуваної сукупності за двома і більше 
атрибутивними (якісними) ознаками чи комбінації кількісних і атрибутивних ознак. 

Таблиці спряженості одержали досить широке поширення при вивченні 
гідрометеорологічних явищ і процесів. 
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Найбільш простим видом таблиць спряженості є таблиця частот  (табл. 3.13). 

 
Таблиця 3.13 

Загальна схема таблиці спряженості 
 

Ознака 
  

… 
 

Всього 

   
… 

  

   
… 

  
… … … … … … 

   
… 

  
Всього 

  
… 

  
 
Побудова даної таблиці виходить з припущення, що аналізовані атрибутивні ознаки 

приймають значення:  та . Внутрішнє цифрове 

наповнення таблиці представляють частоти  

 значення атрибутивної ознаки  та значення атрибутивної ознаки . 

Підсумкова графа і рядок містять інформацію про кількісний розподіл сукупності 

відповідно за  і  атрибутивними ознаками. 

Принцип взаємної спряженості є ефективним при виявленні і оцінці взаємозв'язків та 
взаємозалежностей між гідрометеорологічними явищами і процесами. 

Сучасний аналіз гідрометеорологічних явищ немислимий без застосування 
графічного методу представлення даних. 

 

3.4.2. Графічне зображення розподілу статистичних даних 

Означення 3.4.6. Графічним методом зображення називається метод умовних 
зображень статистичних даних за допомогою геометричних фігур, ліній, точок і 
різноманітних символічних образів. 

Головна перевага статистичних графіків – наочність. При правильній їх побудові 
статистичні показники привертають до себе увагу, стають більш зрозумілими, виразними, 
лаконічними, краще запам'ятовуються. Графіки надійно ввійшли в практичну роботу 
гідрометеорологів. У ряді випадків графіки стали незамінним засобом узагальнення 
статистичних даних, підведення підсумків складних досліджень і виявлення зв'язку між 
явищами. 

Існує безліч видів графічних зображень. Їхня класифікація заснована на ряді ознак, в 
основі яких є: 

• спосіб побудови графічного образа; 
• геометричні знаки, що зображують статистичні показники; 
• задачі, розв'язувані за допомогою графічного зображення. 
За способом побудови статистичні графіки поділяються на діаграми і статистичні 

карти. 
Діаграми – найбільш розповсюджений спосіб графічних зображень (рис. 3.4). Це 

графіки кількісних відносин. Види і способи їх побудови різноманітні. Застосовуються 
діаграми для наочного зіставлення в різних аспектах (просторовому, часовому й ін.) 
незалежних одна від одної сукупностей. При цьому порівняння досліджуваних сукупностей 
проводиться за якоюсь суттєвою варійованою ознакою. 
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Рис. 3.4. Об’єм стоку р. Дніпро, м. Нова Каховка (а) та середньорічні величини загальної 
концентрації молібдену у воді Канівського водосховища (б). 

 
Статистичні карти – графіки кількісного розподілу на конкретній території (рис. 

3.5, 3.6). За своєю основною характеристикою ці графіки близько примикають до діаграм і 
специфічні лише в тім відношенні, що являють собою умовні зображення статистичних 
даних на контурній географічній карті. Їх завдання – відображати просторове розміщення 
чи просторову поширеність статистичних даних. Статистичні карти за графічним образом 
поділяються на картограми і картодіаграми. 

Означення 3.4.7. Картограмою називається схематична географічна карта, на 
якій штрихуванням різної густоти, крапками або забарвленням певної міри насиченості 
показується порівняльна інтенсивність будь-якого показника в межах кожної одиниці 
нанесеного на карту територіального розподілу (наприклад, розподіл районів по 
середньодобовій температурі, по середньорічній сумі опадів, по врожайності зернових 
культур і т.п.). Картограми діляться на фонові і точкові. 

Означення 3.4.8. Фоновою називається картограма, на якій штрихуванням різної 
густоти або забарвленням певної міри насиченості показують інтенсивність будь-
якого показника в межах територіальної одиниці. 

Означення 3.4.9. Точковою називається картограма, де рівень вибраного явища 
зображується за допомогою точок. 

Точка зображує одну одиницю сукупності або якусь їх кількість, показуючи на 
географічній карті щільність або частоту прояву певної ознаки. 

Фонові картограми, як правило, використовуються для зображення середніх чи 
відносних показників, точкові – для об'ємних (кількісних) показників (кількість тепла, 
опадів, радіаційного випромінювання, хмарності і т.д.). 

Серед картодіаграм слід виділити картодіаграми простого порівняння, графіки 
просторових переміщень, ізолінії. 

На картодіаграм простого порівняння на відміну від звичайної діаграми діаграмні 
фігури, що зображують величини досліджуваного показника, розташовані не в ряд, як на 
звичайній діаграмі, а розносяться по всій карті відповідно до тих районів чи областей, які 
вони представляють. 

Елементи найпростішої картодіаграми можна виявити на політичній карті, де міста 
відрізняються різними геометричними фігурами в залежності від кількості жителів. 
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Рис. 3.5. Розподіл по території України середньо багаторічних величин максимальних 
запасів снігу, мм. 

 

 
 

Рис. 3.6. Розподіл оцінок рівня реалізації агроекологічного потенціалу проса (відносні 
одиниці). 

 
Означення 3.4.10. Ізолініями називаються лінії рівного значення якої-небудь 

величини в її поширенні на поверхні, зокрема на географічній карті або графіку. 
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Ізолінія відображає безперервну зміну досліджуваної величини залежно від двох 
інших змінних і застосовується при картографуванні природних явищ. Ізолінії 
використовуються для отримання кількісних характеристик досліджуваних величин і для 
аналізу кореляційних зв'язків між ними. 

При побудові точкових діаграм у якості графічних образів застосовуються сукупності 
точок; при побудові лінійних – лінії. Основний принцип побудови всіх площинних діаграм 
зводиться до того, що статистичні показники зображуються у вигляді геометричних фігур і, 
у свою чергу, підрозділяються на стовпчикові, смугові, кругові, квадратні і фігурні. 

В залежності від кола розв'язуваних задач виділяють діаграми порівняння, 
структурні діаграми і діаграми динаміки. 

Особливим видом графіків є діаграми розподілу величин, представлених 
варіаційним рядом, – гістограма, полігон, огіва, кумулята. 

Діаграми порівняння. Найбільш розповсюдженими діаграмами порівняння є 
стовпчикові діаграми. Це графічне зображення статистичних показників у вигляді 
стовпчиків-прямокутників. Дані діаграми широко використовуються для наочного 
порівняння об'єктів досліджуваних явищ у часі і просторі, а також для зображення 
структури явищ. 

При побудові стовпчикових діаграм необхідно накреслити систему прямокутних 
координат, у якій розташуються стовпчики. На горизонтальній осі розташовуються основи 
стовпчиків, розмір основи стовпчиків визначається довільно, але має бути однаковим для 
всіх. 

Для побудови діаграми (рис. 3.7) береться система прямокутних координат. На осі 
абсцис на однаковій відстані один від одного наносять необхідну кількість відрізків рівної 
довжини – основи для стовпчиків. Висота стовпчиків визначається у відповідності з 
прийнятим масштабом по осі ординат і значеннями показників. Враховуючи розмір поля 
графіка і максимальне значення показника, встановлюється масштаб. 

Наочність даної діаграми досягається порівнянням висоти стовпчиків. 
Розміщення стовпчиків у поле графіка може бути різним 
• на однаковій відстані один від одного; 
• впритул один до одного; 
• в частковому накладенні один на одного. 
 

 
 

Рис. 3.7. Співвідношення завислої (1) та розчиненої (2) форм молібдену у воді Канівського 
(а) та нижньої ділянки Київського (б) водосховищ. 

 
Стовпчикові діаграми доцільно застосовувати для порівняння декількох показників. 
Різновид стовпчикових діаграм складають так називані стрічкові, чи смугові 

діаграми. Їхня відмінність полягає в тому, що масштабна шкала розташована по 
горизонталі зверху чи знизу і вона визначає величину смуг по довжині. 
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Стовпчикові і смугові діаграми добре підходять для характеристики складу 
сукупності. Структура складу сукупності краще сприймається не в абсолютних, а у 
відносних величинах. При таких даних всі стовпчики (смуги) в діаграмі мають однакову 
висоту і відповідають 100%. Кожен стовпчик розбивається на частини пропорційно питомій 
вазі окремих частин у всій сукупності. 

Таким чином, область застосування стовпчикових і смугових діаграм однакова, тому 
що ідентичні правила їхньої побудови. Одномірність зображуваних статистичних 
показників і їх одномасштабність для різних стовпчиків і смуг вимагають виконання 
єдиного положення: дотримання домірності (стовпчиків – по висоті, смуг – по довжині) і 
пропорційності зображуваним величинам. 

Для виконання цієї вимоги необхідно дотримуватися наступних умов: 
• шкала, по якій установлюється розмір стовпчика (смуги), повинна починатися з 

нуля; 
• шкала повинна бути безупинною, тобто охоплювати всі числа даного статистичного 

ряду; 
• розриви шкали і відповідно стовпчиків (смуг) не допускається. 
Невиконання зазначених правил приводить до перекрученого графічного 

представлення аналізованого статистичного матеріалу. 
Різновидом стовпчикових (стрічкових) діаграм є спрямовані діаграми (рис. 3.8). Вони 

відрізняються від звичайних двостороннім розташуванням стовпчиків (смуг) і мають 
початок відліку за масштабом в середині. Дані діаграми широко застосовуються в 
гідрометеорології для зображення величин протилежного якісного значення. Порівняння 
між собою стовпчиків (смуг), спрямованих у різні сторони, менш ефективно, чим 
розташованих поруч в одному напрямку. Незважаючи на це, аналіз спрямованих діаграм 
дозволяє робити досить змістовні висновки, тому що особливе розташування додає 
графіку яскраве зображення. До групи двосторонніх відносяться діаграми числових 
відхилень. У них смуги спрямовані в обидва боки від вертикальної нульової лінії: вправо – 
для приросту; вліво – для зменшення. За допомогою таких діаграм зручно зображувати 
відхилення від деякого рівня, прийнятого за базу порівняння. Важливим достоїнством 
розглянутих діаграм є можливість бачити розмах коливань досліджуваної статистичної 
ознаки, що саме по собі має велике значення для гідрометеорологічного аналізу. 

 

 
Рис. 3.8. Середня зміна відносного вмісту компонентів хімічного складу опадів на території 

України у теплий (а) та холодний (б) сезони року протягом 1963–2008 рр. 
 
Для простого порівняння незалежних друг від друга показників можуть також 

використовуватися діаграми, принцип побудови яких полягає в тому, що порівнювані 
величини зображуються у виді правильних геометричних фігур, що будуються так, щоб 
площі їх відносилися між собою як кількості, цими фігурами зображувані. Іншими словами, 
ці діаграми величину зображуваного явища виражають розміром своєї площі. 
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Структурні діаграми. Основне призначення структурних діаграм полягає в 
наочної ілюстрації структури будь-якого явища, характеристиці питомих ваг окремих 
частин цілого, виявленні структурних зрушень. 

В якості графічного образу для зображення структури сукупностей застосовуються 
прямокутники – для побудови стовпчикових і смугових діаграм і круга – для побудови 
секторних діаграм. 

Круг часто використовується в якості геометричної форми при побудові діаграми. 
Слід розрізняти два види застосування круга. В одному випадку порівнюються площі 
кругів одне з одним. Такого роду діаграма називається круговою (рис. 3.9).  

 
 

Рис. 3.9. Відносний вміст компонентів хімічного складу опадів у теплий (а) та 
холодний (б) сезони року за різні часові періоди (від центру): I – 1963–1973,  II – 1980–

1986, III – 1987–1996, IV – 1997–2008 рр. 
 
В іншому випадку круг використовується для порівняння площі окремих секторів 

один з одним. Така діаграма іменується секторною (рис. 3.10). 
 

 
 

Рис. 3.10. Співвідношення завислої (1) та розчиненої (2) форм молібдену восени у воді 
Канівського (а) та нижньої ділянки Київського (в) водосховищ. 

 
Кожна зі смуг діаграми буде мати однакову довжину, так як у відносних величинах 

загасяться відмінності абсолютних розмірів сукупностей. У той же час структурні 
розходження виявляться значно чіткіше. Побудова секторної діаграми починається з 
визначення центральних кутів секторів. Застосування секторних діаграм дозволяє 
графічно не тільки зобразити структуру сукупності і її зміну, а й показати динаміку 
чисельності цієї сукупності. 
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Розглянуті способи графічного зображення структури сукупності мають як переваги, 
так і недоліки. 

Так, секторна діаграма зберігає наочність і виразність лише при невеликому числі 
частин сукупності, в іншому випадку її застосування мало ефективно. Крім того, наочність 
секторної діаграми знижується при незначних змінах структури зображуваних сукупностей: 
вона вища, якщо є істотні відмінності порівнюваних структур. Перевагою стовпчикових 
(стрічкових) структурних діаграм в порівнянні з секторних є їх велика ємність, можливість 
відобразити більш широкий обсяг корисної інформації. 

Діаграми динаміки. Для зображення та внесення суджень про розвиток явища в 
часі будуються діаграми динаміки. 

Для наочного зображення явищ в рядах динаміки використовуються діаграми: 
стовпчикові, стрічкові, квадратні, кругові, лінійні, радіальні та ін. Вибір виду діаграми 
залежить в основному від особливостей вихідних даних, мети дослідження. Наприклад, 
якщо є ряд динаміки з декількома не рівновіддаленими рівнями в часі (1913, 1940, 1950, 
1980, 1985, 2002, 2012 рр..), То часто для наочності використовують стовпчикові, 
квадратні або кругові діаграми. Вони візуально вражають, добре запам'ятовуються, але не 
придатні для зображення великого числа рівнів, так як громіздкі. Коли число рівнів у ряду 
динаміки велике, доцільно застосовувати лінійні діаграми, які відтворюють безперервність 
процесу розвитку у вигляді безперервної ламаної лінії. Крім того, лінійні діаграми зручно 
використовувати, якщо метою дослідження є зображення загальної тенденції і характеру 
розвитку явища; коли на одному графіку необхідно зобразити декілька динамічних рядів з 
метою їх порівняння; якщо найбільш важливим є зіставлення темпів зростання, а не 
рівнів. 

Для побудови лінійних графіків застосовують систему прямокутних координат. 
Зазвичай по осі абсцис відкладають час (роки, місяці і т.д.), а по осі ординат – розміри 
зображуваних явищ або процесів. На осі ординат наносять масштаби. Особливу увагу 
слід звернути на їх вибір, так як від цього залежить загальний вигляд графіка. 
Забезпечення рівноваги, пропорційності між осями координат необхідно в графіку тому, 
що порушення рівноваги між осями координат дає неправильне зображення розвитку 
явища. Якщо масштаб для шкали на осі абсцис дуже розтягнутий в порівнянні з 
масштабом на осі ординат, то коливання в динаміці явища мало виділяються, і, навпаки, 
перебільшення масштабу по осі ординат в порівнянні з масштабом на осі абсцис дає різкі 
коливання. Рівним періодам часу і розмірам рівня повинні відповідати рівні відрізки 
масштабної шкали.  

У статистичній практиці найчастіше застосовуються графічні зображення з 
рівномірними шкалами. По осі абсцис вони беруться пропорційно числу періодів часу, а по 
осі ординат – пропорційно самим рівням. Масштабом рівномірної шкали буде довжина 
відрізка, прийнята за одиницю (рис. 3.11). 

На одному графіку не слід поміщати більше трьох-чотирьох кривих, оскільки велика 
їх кількість неминуче ускладнює креслення і лінійна діаграма втрачає наочність. 

У деяких випадках нанесення на один графік двох кривих дає можливість одночасно 
зобразити динаміку третього показника, якщо він є різницею перших двох. Наприклад, при 
зображенні динаміки випадання опадів і випаровуваності площа між двома кривими буде 
показувати величину природного приросту або природного зменшення вологи в ґрунті. 

Іноді необхідно порівняти на графіку динаміку двох показників, що мають різні 
одиниці виміру. У таких випадках знадобиться не одна, а дві масштабні шкали. Одну з них 
розміщують праворуч, іншу – зліва. Однак таке порівняння кривих не дає достатньо повної 
картини динаміки цих показників, так як масштаби різні. Тому порівняння динаміки рівня 
двох різнорідних показників слід здійснювати на основі використання одного масштабу 
після перетворення абсолютних величин у відносні. 

Лінійні діаграми з рівномірною шкалою мають один недолік, що знижує їх 
пізнавальну цінність: рівномірна шкала дозволяє вимірювати і порівнювати тільки 
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відображені на діаграмі абсолютні прирости або зменшення показників протягом 
досліджуваного періоду. 

 
 

Рис. 3.11. Відхилення від норми середньої місячної температури повітря у 2011р. 
 

Однак при вивченні динаміки важливо знати відносні зміни досліджуваних показників у 
порівнянні з досягнутим рівнем або темпи їх зміни. Саме відносні зміни 
гідрометеорологічних показників у динаміці спотворюються при їх зображенні на 
координатній діаграмі з рівномірною вертикальної шкалою. Крім того, в звичайних 
координатах втрачає всяку наочність зображення для рядів динаміки з різко мінливими 
рівнями, які зазвичай мають місце у динамічних рядах за тривалий період часу. У цих 
випадках слід відмовитися від рівномірної шкали і покласти в основу графіка 
напівлогарифмічну систему. Основна ідея напівлогарифмічної системи полягає в тому, що 
в ній рівним лінійним відрізкам відповідають рівні значення логарифмів чисел. Такий підхід 
має перевагу: можливість зменшення розмірів великих чисел через їх логарифмічні 
еквіваленти. Однак з масштабною шкалою у вигляді логарифмів графік малодоступний 
для розуміння. Необхідно поруч з логарифмами, позначеними на масштабній шкалі, 
проставити самі числа, що характеризують рівні зображуваного ряду динаміки, які 
відповідають зазначеним числам логарифмів. Такого роду графіки носять назву графіків 
на напівлогарифмічній сітці.  

Динаміку зображують і радіальні діаграми, що будуються в полярних координатах. 
Радіальні діаграми мають на меті наочне зображення певної ритмічної зміни у часі. 
Найчастіше ці діаграми застосовуються для ілюстрації сезонних коливань. Радіальні 
діаграми поділяються на замкнуті і спіральні. За технікою побудови радіальні діаграми 
відрізняються одна від одної в залежності від того, що взято в якості пункту відліку – центр 
кола або коло. 

Замкнуті діаграми відображують, наприклад, внутрішньорічний цикл динаміки якого-
небудь одного року, а спіральні діаграми показують внутрішньорічний цикл динаміки за 
ряд років. 

Якщо зміна показника має сезонної характер, то побудова замкнутих діаграм 
зводиться до наступного: викреслюється круг, середньомісячний показник прирівнюється 
до радіуса цього кола. Потім все коло ділиться на 12 радіусів, які на графіку наводяться у 
вигляді тонких ліній. Кожен радіус позначає місяць, причому розташування місяців 
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аналогічно циферблату годинника: січень – в тому місці, де на годиннику 1, лютий – 2 і т.д. 
На кожному радіусі робиться відмітка в певному місці згідно масштабу, виходячи з даних 
за відповідний місяць. Якщо дані перевищують середньомісячний рівень, відмітка 
робиться за межами кола на продовженні радіуса. Потім позначки різних місяців 
з'єднуються відрізками. 

Для прикладу на рисунку 3.12 наведена залежність показника сукупності від сторін 
світу. 

 
 

Рис. 3.12. Роза вітрів для Києва: річна (а), січнева (б), липнева (в). 
З рисунку випливає, що незалежно від сезону мінімальна кількість вітру в Києві 

припадає на східний напрямок, а максимальна – на західний. 
 Якщо ж в якості бази для відліку взяти не центр кола, а окружність, то діаграми 

називаються спіральними. Побудова спіральних діаграм відрізняється від замкнутих тим, 
що в них, наприклад, грудень одного року з'єднується не з січнем даного ж року, а з січнем 
наступного року. Це дає можливість зобразити весь ряд динаміки у вигляді спіралі. 

Перераховані види графіків не є вичерпними, але вони найбільш часто вживані. 
В даний час гістограми розглядають як застарілі інструменти статистичного аналізу. 

Для опису масиву даних рекомендується використовувати варіаційні ряди, емпіричні 
функції розподілу і, особливо настійливо, непараметричні оцінки щільності. Крім того, 
доцільно розраховувати і приводити наступні вибіркові характеристики: 

 вибіркове середнє арифметичне; 

 вибіркову дисперсію; 

 вибіркове середнє квадратичне відхилення; 

 коефіцієнт варіації; 

 медіану; 

 мінімум (перший член варіаційного ряду); 

 максимум (останній член варіаційного ряду); 

 розмах; 

 моду і амплітуду моди; 

 верхній квартиль; 

 нижній квартиль; 

 міжквартильну відстань. 
 

Питання для самоконтролю: 
1. Скільки й які види заголовків містить статистична таблиця?  
2. Скільки й які види основних елементів містить логічний зміст таблиці? 
3. Які таблиці називаються простими обліковими?  
4. Які таблиці називаються груповими? 
5. Які таблиці називаються комбінаційними? 
6. Яка таблиця називаються матрицею? 
7. Яка таблиця називаються таблицею спряженості? 
8. Яка головна перевага графічних методів зображення статистичних даних? 
9. Наведіть відомі види графічних зображень. 
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10. Наведіть відомі види картограм. 
11. Наведіть відомі види і типи діаграм. 
12. Які основні вимоги до побудови лінійних діаграм? 
 

3.5. Описова статистика 
Описова статистика − це набір основних статистичних показників емпіричної 

вибірки значень кількісної ознаки. Стандартні методи їх розрахунку, як правило, 
розроблені, виходячи із припущення, що розподіл є нормальним. Причиною цього є 
наявність зручного математичного апарату для обробки відповідних даних. Не меншу 
роль у надмірно широкому застосуванні методів, призначених для аналізу нормально 
розподілених даних, відіграє необґрунтоване припущення, що майже всі випадкові дані 
підпорядковуються нормальному закону розподілу. Але припущення про нормальний 
розподіл часто виявляється помилковим [31]. Якщо розподіл даних істотно відрізняється 
від нормального, необхідно використовувати інші методи та формули. У зв’язку з цим 
процедуру аналізу емпіричної вибірки завжди слід починати з перевірки закону розподілу 
на нормальність. Відповідні методи будуть розглянуті нижче. 

 

3.5.1. Призначення і види статистичних показників і величин 

Природа і зміст статистичних показників відповідає тим гідрометеорологічним 
явищам і процесам, які їх відображають. Всі гідрометеорологічні категорії або поняття 
носять абстрактний характер, відображають найбільш суттєві риси, загальні взаємозв'язки 
явищ. І для того щоб виміряти розміри і співвідношення явищ або процесів, тобто дати їм 
відповідну кількісну характеристику, розробляють гідрометеорологічні показники, 
відповідні кожної категорії (поняття). Саме відповідністю показників суті 
гідрометеорологічних категорій забезпечується єдність кількісної та якісної характеристик 
гідрометеорологічних явищ і процесів. 

Розрізняють два види показників гідрометеорологічного розвитку явищ і процесів: 
прогнозні та моніторингові (статистичні). Прогнозні показники являють собою певні 
конкретні значення показників, досягнення яких прогнозується в майбутніх періодах. 
Моніторингові показники (статистичні) характеризують реально сформовані 
гідрометеорологічні умови на тій чи іншій території, фактичний стан погоди на певний 
період; це об'єктивна кількісна характеристика (міра) природного явища або процесу в 
його якісній визначеності в конкретних умовах місця і часу. Кожен статистичний показник 
має якісний гідрометеорологічний зміст і пов'язану з ним методологію вимірювання. 
Статистичний показник має також ту чи іншу статистичну форму (структуру) і може 
виражати: 

 загальне число одиниць сукупності; 

 загальну суму значень кількісної ознаки цих одиниць; 

 середню величину ознаки; 

 величину даної ознаки по відношенню до величини іншого і т. п. 
Статистичний показник має також певне кількісне значення. Це чисельне значення 

статистичного показника, що виражене в певних одиницях виміру, називається величиною 
показника. 

Величина показника зазвичай варіюється в просторі і коливається в часі. Тому 
обов'язковим атрибутом статистичного показника є також вказівка території і моменту або 
періоду часу. 

Статистичні показники можна умовно підрозділити на первинні (об'ємні, кількісні, 
екстенсивні) і вторинні (похідні, якісні, інтенсивні). 

Первинні показники характеризують або загальне число одиниць сукупності, або 
суму значень яких-небудь їх ознак. Взяті в динаміці, в зміні в часі, вони характеризують 
екстенсивний розвиток циркуляційних процесів в цілому або конкретного процесу чи 
явища в окремому випадку. За статистичною формою ці показники є сумарними 
статистичними величинами. 
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Вторинні показники звичайно виражаються середніми і відносними величинами і, 
взяті в динаміці, характеризують інтенсивність розвитку. 

Показники, що характеризують розмір складного комплексу гідрометеорологічних 
явищ і процесів (наприклад, фронтогенез), часто називають синтетичними. 

В залежності від застосовуваних одиниць виміру розрізняють показники натуральні 
(гПа, м/с, 0С, г/м3) і відносні. Залежно від сфери застосування розрізняють показники, 
обчислені на регіональному, часовому рівнях і т. д. По точності відображуваного явища 
розрізняють очікувані, попередні та остаточні величини показників. 

Залежно від обсягу і змісту об'єкта статистичного вивчення розрізняють 
індивідуальні (що характеризують окремі одиниці сукупності) і зведені (узагальнюючі) 
показники. Таким чином, статистичні величини, які характеризують собою маси або 
сукупності одиниць, називаються узагальнюючими статистичними показниками 
(величинами). Узагальнюючі показники відіграють дуже важливу роль у статистичному 
дослідженні завдяки наступним відмітних особливостей: 

 дають зведену (концентровану) характеристику сукупностям одиниць 
досліджуваних природних процесів і явищ; 

 виражають існуючі між явищами зв'язки, залежності і забезпечують, таким чином, 
взаємозалежне вивчення явищ; 

 характеризують зміни, що відбуваються в процесах і явищах, закономірності їх 
розвитку і пр., тобто виконують гідрометеорологічний аналіз даних явищ, у тому числі і на 
основі розкладання самих узагальнюючих величин на складові їх частини, що визначають 
їх фактори і т. п. 

Об'єктивне і достовірне дослідження складних гідрометеорологічних категорій 
можливо тільки на основі системи статистичних показників, які в єдності і взаємозв'язку 
характеризують різні сторони й аспекти стану і динаміки розвитку цих категорій. 

Статистичні показники, об'єктивно відображаючи єдність і взаємозв'язок 
гідрометеорологічних явищ і процесів, не є надуманими, довільно сконструйованими 
догмами, встановленими раз і назавжди. Навпаки, динамічний розвиток науки, 
обчислювальної техніки, вдосконалення статистичної методології призводять до того, що 
застарілі, що втратили своє значення, показники змінюються або зникають і з'являються 
нові, більш досконалі показники, що об'єктивно і достовірно відображають сучасні 
природні умови. 

Таким чином, побудова і вдосконалення статистичних показників має ґрунтуватися 
на дотриманні двох основних принципів: 

 об'єктивності та реальності (показники повинні адекватно відображати сутність 
відповідних гідрометеорологічних категорій (понять)); 

 всебічної теоретичної та методологічної обґрунтованості (визначення величини 
показника, його вимірність і порівнянність у динаміці повинні бути науково аргументовані, 
чітко і доступно сформульовані і однозначно, в одноманітному тлумаченні застосовні). 

Крім того, величини показників повинні правильно кількісно вимірюватися з 
урахуванням рівня, масштабів і якісних ознак стану або розвитку відповідного 
гідрометеорологічного явища. При цьому побудова показників повинно носити наскрізний 
характер, що дозволяє не тільки підсумовувати відповідні показники, але й забезпечувати 
їх якісну однорідність в групах і сукупностях, перехід від одного показника до іншого для 
повної характеристики величини і структури більш складної категорії або явища. Нарешті, 
побудова статистичного показника, його структура та сутність повинні передбачати 
можливість всебічно аналізувати досліджуване явище чи процес, характеризувати 
особливості його розвитку, визначати впливаючи на нього фактори. 

Нехай  – випадкова величина, яка спостерігається у випадковому 

експерименті. Передбачається, що ймовірнісний простір задано. Розглянемо докладніше 

набір , званий вибіркою. Випадкова величина  має деякий розподіл 

, який частково або повністю невідомий. Розподіл  характеризується функцією 
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розподілу, щільністю або таблицею, набором числових характеристик (див. п. 2.2.1) – 

математичне сподівання , дисперсія і взагалі початковий момент -го 

порядку . За вибіркою потрібно вміти будувати наближення для всіх цих 

характеристик. 

Будемо вважати, що провівши  раз цей експеримент в однакових умовах, будуть 

отримані результати  – значення цієї випадкової величини в першому, 

другому, і т.д. експериментах. У серії вже проведених експериментів вибірка – це набір 
даних. Але якщо цю серію експериментів повторити ще раз, то замість цього набору ми 

отримаємо новий набір даних. Замість величини  з'явиться інше число – одне із значень 

випадкової величини . Тобто  (   і т.д.) – змінна величина, яка може приймати ті 

ж значення, що і випадкова величина , і так само часто (з тими ж імовірностями). Тому 

до досліду  – випадкова величина, однаково розподілена з , а після досліду – 

величина, яка спостерігається в даному першому експерименті, тобто одне з можливих 

значень випадкової величини . 

Вибірка  обсягу  – це набір з незалежних і однаково 

розподілених випадкових величин  («копій »), які мають, як і , розподіл  (тут і далі 

символ «*» означає, що величина визначена за даними спостереження). Причина 

використання характеристик розподілу  для оцінки характеристик істинного розподілу  

криється в близькості цих розподілів при великих . Тут ми не станемо уточнювати, що 

мається на увазі під близькістю вибіркового та істинного розподілів. У наступних 
параграфах ми докладніше познайомимося з кожної з введених вище характеристик і 
дослідимо її властивості, в тому числі її поведінку з ростом обсягу вибірки. 

Оскільки невідомий розподіл  можна описати, наприклад, його функцією розподілу 

, побудуємо за вибіркою «оцінку» для цієї функції. 

Означення 3.5.1. Випадкова функція , при кожному , 

побудована за вибіркою  об'єму , називається емпіричної 

функцією розподілу і дорівнює 

 
 де випадкова функція 

 

називається індикатором події. При кожному   індикатор події – випадкова величина, що 

має розподіл Бернуллі з параметром . Інакше кажучи, при будь 

якому  значення , що дорівнює істинної ймовірності випадкової величини , 

повинно бути менше  і оцінюється часткою елементів вибірки, менших . 

Для неперервної величини при  емпірична функція  буде необмежено 

наближатися до деякої неперервної функції . Цю збіжність слід розуміти як збіжність 

за ймовірністю. Якщо вибірка має повторювані за величиною елементи, що характерно 
для дискретних величин, то зручніше користуватися згрупованим варіаційним рядом. У 
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разі дискретної величини ступінчастий характер функції  із зростанням  

зберігається. З ростом  можуть з'являтися додаткові сходинки до тих пір, поки не будуть 

зареєстровані всі можливі значення дискретної випадкової величини (якщо число їх 
звичайно). 

У математичній статистиці опис статистичних даних дається за допомогою частот. 

Частота – це відношення числа  спостережуваних одиниць, які приймають задане 

значення або лежать у заданому інтервалі, до загального числа спостережень , тобто 

частота виражається формулою . Іноді відношення  називається відносною 

частотою, тобто відношення частоти  до загального числа спостережень . 

Число  має біноміальний розподіл, що задається ймовірністю  того, що випадкова 

величина, за допомогою якої моделюються результати спостережень, приймає задане 

значення або лежить в заданому інтервалі, і загальним числом спостережень . Із закону 

великих чисел (теорема Бернуллі) випливає, що 

 
тобто частота сходиться до імовірності. Теорема Муавра-Лапласа дозволяє 

уточнити швидкість збіжності в цьому граничному співвідношенні. 
Щоб від окремих подій перейти до одночасного розгляду багатьох подій, 

використовують накопичену частоту. Так називається відношення числа одиниць, для 
яких результати спостереження менше заданого значення, до загального числа 
спостережень. Це поняття використовується, якщо результати спостереження – дійсні 
числа, а не вектора, функції або об'єкти нечислової природи. Функція, яка виражає 
залежність між значеннями кількісної ознаки і накопиченої частотою, називається 

емпіричною функцією розподілу, тобто емпіричної функцією розподілу  називається 

частка елементів вибірки, менших . Емпірична функція розподілу містить всю 

інформацію про результати спостережень. 
Щоб записати вираз для емпіричної функції розподілу у вигляді формули, вводять 

функцію  двох змінних: 

 

Якщо ,  – випадкові величини, що моделюють 

результати спостережень, то емпірична функція розподілу  має вигляд 

 

Із закону великих чисел випливає, що для кожного дійсного числа  емпірична 

функція розподілу  сходиться до функції розподілу  результатів спостережень, 

тобто 

 

або більш сильне твердження: збіжність рівномірна по , тобто 
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Тут під  розуміють найменше з чисел a таких, що  при всіх . 

Якщо функція  досягає максимуму в точці , то . У такому 

випадку під  мають на увазі . Добре відомо, що не всі функції досягають 

максимуму. 

Для безперервних функцій розподілу  вводиться випадкова величина 

 
і її функція розподілу 

 
За теоремою Колмогорова А.М. 

 

при кожному , де  – функція розподілу Колмогорова. 

 Крім емпіричної функції розподілу, для опису даних використовують і інші 
статистичні характеристики.  

 

3.5. 2. Середні величини як статистичні показники 

Середні величини використовуються на етапі обробки та узагальнення отриманих 
первинних статистичних даних. Потреба визначення середніх величин пов'язана з тим, що 
у різних одиниць досліджуваних сукупностей індивідуальні значення однієї і тій ж ознаки, 
як правило, неоднакові.  

Означення 3.5.1. Середньою величиною називають показник, який характеризує 
узагальнене значення ознаки або групи ознак у досліджуваній сукупності.  

Якщо досліджується сукупність з якісно однорідними ознаками, то середня величина 
виступає тут як типова середня.  

Приклад 3.22. Середнє число днів з температурою повітря -100 С і нижче у м. 
Севастополь, тобто типова середня узагальнює якісно однорідні значення ознаки в даній 
сукупності, якою є температура повітря -100 С і нижче.  

При дослідженні сукупності з якісно різнорідними ознаками на перший план може 
виступити нетиповість середніх показників.  

Приклад 3.23. Середньодобова температура на території України (райони різних 
кліматичних зон) за попередні і останні 30 років.   

Тут середні величини узагальнюють якісно різнорідні значення ознак або системних 
просторових сукупностей (держава, регіон, район і т.д.) або динамічних сукупностей, 
протяжних в часі (вік, десятиліття, рік, сезон і т.д.). Такі середні величини називають 
системними середніми.  

Таким чином, значення середніх величин полягає в їх узагальнюючої функції. 
Середня величина замінює велике число індивідуальних значень ознаки, виявляючи 
загальні властивості, притаманні всім одиницям сукупності. Це, в свою чергу, дозволяє 
уникнути випадкових причин і виявити загальні закономірності, обумовлені загальними 
причинами.  

На етапі статистичної обробки можуть бути поставлені самі різні завдання 
дослідження, для вирішення яких потрібно вибрати відповідну середню. При цьому 
необхідно керуватися наступним правилом: величини, які являють собою чисельник і 
знаменник середньої, повинні бути логічно пов'язані між собою. 

Використовуються дві категорії середніх величин: 

 степеневі середні; 

 структурні середні. 
Перша категорія (степеневі середні) включає: середню арифметичну, середню 

гармонійну, середню квадратичну і середню геометричну. 
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Друга категорія (структурні середні) – це мода і медіана. Ці види середніх 
розглянуті в розділі 2.2.2. 

Введемо такі умовні позначення (тут і далі символ «*», що означає величину 
визначену за даними спостереження, для спрощення будемо опускати): 

 – величини, для яких обчислюється середня; 

 – середня, де межа зверху свідчить про те, що має місце осереднення 

індивідуальних значень; 

 – частота (повторюваність індивідуальних значень ознаки). 

Різні середні виводяться із загальної формули статистичної середньої: 

 

при  – середня арифметична;  – середня гармонійна;  – 

середня геометрична;  – середня квадратична.  

Середні величини бувають прості і зважені. Зваженими середніми називають 
величини, які враховують, що деякі варіанти значень ознаки можуть мати різну 
чисельність, у зв'язку з чим кожен варіант доводиться множити на цю чисельність. Іншими 
словами, «вагами» виступають числа одиниць сукупності в різних групах, тобто кожен 

варіант «зважують» по своїй частоті. Частоту  називають статистичною вагою або вагою 

середньої.  
Середня арифметична – найпоширеніший вид середньої. Вона використовується, 

коли розрахунок здійснюється за не згрупованими статистичними даними, де потрібно 
отримати середній доданок. Середня арифметична – це таке середнє значення ознаки, 
при отриманні якого зберігається незмінним загальний обсяг ознаки в сукупності. 

Формула середньої арифметичної (простої) має вигляд 

 

де   – чисельність сукупності. 

Якщо, наприклад, середня добова температура на деякій території обчислюється за 
формулою (3.5.3) як середня арифметична, визначальними показниками тут є 

температура кожного заміру  і кількість проведених вимірювань . При обчисленні 

середньої загальна температура залишилася колишньою, але розподіленою як би між 
усіма проведеними вимірюваннями. 

Приклад 3.24. Нехай необхідно розрахувати середню кількість опадів, що випали на 

деякій території. Відомо, що опади спостерігалися протягом 5 діб, кількість опадів по 

тривалості випадання розподілилося таким чином: 

 

Тривалість (годин) 8,0 6,5 7,0 5,5 8,5 

Кількість опадів (мм) 101 99 101,5 90 115 

  
Вихідним співвідношенням для визначення середньої кількості опадів є відношення 

загальної суми кількостей опадів :  

  

до сумарного часу їх випадіння :  
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 .  

У цьому випадку середня кількість опадів, що випали була одна  

  мм/г.  

Необхідно знати властивості арифметичної середньої, що дуже важливо як для її 
використання, так і при її розрахунку. Можна виділити три основні властивості, які 
найбільш всього зумовили широке застосування арифметичної середньої в статистичних 
розрахунках. 

Властивість перша (нульова): сума позитивних відхилень індивідуальних значень 
ознаки від його середнього значення дорівнює сумі негативних відхилень. Це дуже 
важлива властивість, оскільки воно показує, що будь-які відхилення (як з «+», так і з «–»), 
викликані випадковими причинами, взаємно будуть погашені. 

Дійсно: 

 

 
Властивість друга (мінімальна): сума квадратів відхилень індивідуальних значень 

ознаки від середньої арифметичної менше, ніж від будь-якого іншого числа , тобто є 

число мінімальне. 

Для пояснення цього складемо суму квадратів відхилень від змінної : 

 

Щоб знайти екстремум цієї функції, необхідно її похідну по  прирівняти нулю: 

 
Звідси отримуємо ланцюжок перетворень: 

 

Отже, екстремум суми квадратів відхилень досягається при . Цей екстремум – 

мінімум, так як функція не може мати максимуму. 
Властивість третя: середня арифметична постійної величини дорівнює цій 

постійній:  при .  

Крім цих трьох найважливіших властивостей середньої арифметичної існують так 
звані розрахункові властивості, які поступово втрачають свою значущість у зв'язку з 
використанням електронно-обчислювальної техніки:  

 якщо індивідуальне значення ознаки кожної одиниці помножити або розділити на 
постійне число, то середня арифметична збільшиться чи зменшиться у стільки ж разів;  

 середня арифметична не зміниться, якщо вагу (частоту) кожного значення ознаки 
розділити на постійне число;  
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 якщо індивідуальні значення ознаки кожної одиниці зменшити або збільшити на 
одну й ту ж величину, то середня арифметична зменшиться або збільшиться на ту ж саму 
величину. 

Якщо вихідні дані подано як частоти розподілу випадкової величини за інтервалами, 
то вибіркове середнє обчислюють за формулою: 

 

де   − середини інтервалів,  – кількість інтервалів. 

При розрахунку середніх величин окремі значення ознаки, яка осереднюється, 
можуть повторюватися, тому розрахунок середньої величини проводиться за 
згрупованими даними. У цьому випадку мова йде про використання середньої 
арифметичної зваженої, яка має вигляд 

 
Вибіркове середнє є спроможною незміщеною оцінкою математичного сподівання, у 

випадку, якщо останнє існує. Широке застосування вибіркового середнього як оцінки 
центру розподілу також пов'язано з тим, що воно є єдиною оцінкою, для якої існує 
аналітичний вираз, що може бути використаний в інших співвідношеннях і формулах. Ще 
однією причиною є те, що середнє арифметичне та інші види середніх значень дають 
змогу усунути випадкові коливання показника й отримати величини, які точніше 
характеризують об'єкт дослідження. Водночас, якщо зміни досліджуваного показника з 
часом чи при змінюванні інших параметрів є істотними для досягнення цілей дослідження, 
застосування середніх значень може виявитися необґрунтованим. 

Закон розподілу середнього арифметичного при  є близьким до нормального 

незалежно від виду розподілу вихідних даних, якщо значення контрексцесу вибірки 
відмінно від нуля. Недоліком середнього арифметичного як оцінки центру розподілу є те, 
що на його значення істотно впливають екстремальні значення, які можуть виявитися 
помилковими. Застосування середнього арифметичного може виявитися незручним, якщо 
різні емпіричні точки мають різну важливість, або діапазон змінювання значень ознаки є 
занадто широким. 

Тому поряд із середнім арифметичним використовують інші види середніх величин.  
Середня гармонійна. Цю середню називають зворотною середньої арифметичної, 

оскільки ця величина використовується при . Проста середня гармонійна 

використовується тоді, коли ваги значень ознаки однакові. Її формулу можна вивести з 

базової формули , підставивши : 

 
Приклад 3.25. Нехай потрібно обчислити середню інтенсивність опадів в двох 

регіонах, що випадали на одній і тій же території, але з різною інтенсивністю: у перший 
день – 100 мм/12ч, у другій – 90 мм/12ч. Застосовуючи метод середньої гармонійної, 
обчислюємо середню швидкість: 

 
У статистичній практиці частіше використовується гармонійна зважена, формула 

якої має вигляд 
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Дана формула використовується в тих випадках, коли ваги (або об'єми явищ) за 

кожною ознакою не рівні. У цьому співвідношенні для розрахунку середньої відомий 
чисельник, але невідомий знаменник. 

Приклад 3.26. Нехай необхідно розрахувати середню кількість опадів, які у процесі 
випадання міняють свій тип: а) – сніг, б) – сніг з дощем, в) – дощ. Вихідні дані 
представлені в наступній таблиці: 

 

Тип опадів Інтенсивність, 
мм/12ч 

Загальна кількість, 
мм 

а 50 500 

б 40 600 

в 60 1200 

 
За формулою (3.5.7) отримуємо 

 
Якщо тут використовувати формулу середньої арифметичної, то можна отримати 

середню кількість опадів, яка буде нереальною: 

 
Середня геометрична. Найчастіше середня геометрична знаходить своє 

застосування при визначенні середніх темпів зростання (середніх коефіцієнтів зростання), 
коли індивідуальні значення ознаки представлені у вигляді відносних величин. Вона 
використовується також, якщо необхідно знайти середню між мінімальним і максимальним 
значеннями ознаки (наприклад, між 1 і 30). Існують дві формули для:  

 простої середньої геометричної 

 

 зваженої середньої геометричної 

  

Середня квадратична величина. Основною сферою її застосування є 
вимірювання варіації ознаки в сукупності (розрахунок середнього квадратичного 
відхилення). Для середньої квадратичної величини існують дві формули:  

 простої середньої квадратичної 

 

 зваженої середньої квадратичної 

 
Степенева середня величина. Є окремим випадком середніх. Існують дві формули 

для: 

 простої степеневої середньої 
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 зваженої степеневої середньої 

 

де    − вагові коефіцієнти. 

Для розглянутих величин виконується нерівність  (остання 

нерівність виконується, якщо ). 

Приклад 3.27. Розрахуємо різні характеристики центру розподілу для даних, 
наведених у таблиці       

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 9 12 7 5 6 8 11 9 1 12 20 2 6 4 1 8 13 15 3 

 
Згідно з формулами (3.5.2, 3.5.5, 3.5.7 та 3.5.11), одержимо: вибіркове середнє 

 середнє гармонічне ; середнє геометричне ; 

степеневі середні ; . 

Середнє геометричне часто використовують для визначення середнього темпу 
зростання досліджуваного показника, а також у випадках, коли досліджувані значення 
утворюють геометричну прогресію або змінюються за експоненціальним законом. 

Степеневі середні використовують з метою збільшення або зменшення внеску 
певних значень у результат. Відомим у статистиці прикладом степеневого середнього є 
стандартне відхилення генеральної сукупності 

 
що є середньоквадратичним відхиленням від середнього арифметичного. Іншим 

відомим прикладом є довжина вектора 

 
яка є нормованим середнім квадратичним значенням його проекцій. 
Слід зазначити, що середнє геометричне використовують лише у випадках, коли 

ознака  може набувати тільки додатних значень, оскільки для від'ємних значень функції, 

що стоять у правій частині наведених вище виразів, визначені не для всіх  та . Якщо 

елементи можуть набувати нульових значень, то відповідні середні дорівнюватимуть нулю 
незалежно від значень усіх інших елементів, що неприйнятно з погляду їх змістової 
інтерпретації як центрів розподілу. При побудові розрахункових алгоритмів необхідно 
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враховувати, що для вибірок великого обсягу добуток, який використовується у першій 
формулі для середнього геометричного (3.5.8), може перевищити граничне значення, 
допустиме для певного типу даних. У цьому випадку використовувати другу формулу. 

Середнє гармонічне часто використовують, коли шуканим показником є величина, 
обернена значенню ознаки, що осереднюється. Як і у попередньому випадку, його 
визначають лише для вибірок, утворених з додатних значень. 

Довірчий інтервал для математичного сподівання при двобічній гіпотезі за невідомої 
дисперсії у припущенні нормального закону розподілу: 

 

де  − рівень значущості; − значення оберненої функції -розподілу. 

Якщо стандартне відхилення оцінюють за самою вибіркою і , то одержувані 

значення  мають занадто великий розкид і застосування формули 

( ) стає неправомірним. При , як було зазначено вище, розподіл 

середнього арифметичного стає близьким до нормального, тому формулу ( ) без 

великої похибки можна застосовувати й для інших типів розподілу вихідних даних. 
Таким чином, від правильного вибору виду середньої величини в кожному 

конкретному випадку залежить успішне вирішення завдань статистичного дослідження. 
Вибір середньої припускає таку послідовність: 

 встановлення узагальнюючого показника сукупності; 

 визначення для даного узагальнюючого показника математичного співвідношення 
величин; 

 заміна індивідуальних значень середніми величинами; 

 розрахунок середньої за допомогою відповідного рівняння. 

Якщо  елементам сукупності загальним обсягом  властива певна дихотомічна 

якісна ознака (значення 1), а іншим вона не властива (значення 0), то середнє значення 

сукупності . 

Для характеристики структури статистичної сукупності застосовуються показники, 
які називаються структурними середніми. До них відносяться  медіана і мода. 

Вибіркова медіана є числовою характеристикою неперервне розподіленої 
випадкової величини (див. п. 2.2.2), яка визначається умовою, що з імовірністю 0,5 
випадкова величина може набувати значення як більші за медіану, так і менші за неї, 
тобто: 

 
Медіана є найбільш загальною й фундаментальною характеристикою центра 

розподілу, оскільки вона базується на принципі симетрії. 
Для дискретно розподіленої випадкової величини медіаною вважають таке ціле 

число , що: 

 
Вона може бути визначена як розв'язок рівняння: 
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де   − емпірична функція розподілу випадкової величини. 

Похибка медіани обчислюється за формулою: 

 
Для інтервального варіаційного ряду вибіркову медіану визначають як варіанту з 

порядковим номером  для непарного  при нумерації,  починаючи з одиниці. Для 

парного  порядковий номер медіанної варіанти не визначають, а медіану беруть рівною 

середньому арифметичному двох середніх варіант: 

 

де   − елементи варіаційного ряду,  − його чисельність. 

Іноді вважають, що для парних  існує дві медіани, і для визначеності за медіану 

беруть меншу з них. 
Так як медіана ділить чисельність ряду навпіл, то вона знаходиться там, де 

накопичена частота становить половину або більше половини всієї суми частот, а 
попередня (накопичена) частота менше половини чисельності сукупності. Сума 
абсолютних відхилень значень ознаки від медіани менші, ніж від будь-якої іншої величини, 
тому застосування медіани дозволяє одержати більш точні результати, ніж при 
використанні інших форм середніх. 

Порядок знаходження медіани в інтервальному варіаційному ряду наступний: 

 розташовуються індивідуальні значення ознаки по ранжиру; 

 визначаються для даного ранжируваного ряду накопичені частоти; 

 за даними про накопичені частоти знаходиться медіанний інтервал. 

Мода – значення  ознаки (див. п. 2.2.2), яке відповідає максимальній точці 

теоретичної кривої розподілів. Як характеристику центру моду можна використовувати 
лише для розподілів із симетричною кривою щільності розподілу. 

У дискретному ряду мода – це варіанти з найбільшою частістю. В інтервальному 
варіаційному ряду модою вважається центральний варіант інтервалу, який має найбільшу 
частоту (частість). У межах інтервалу знаходиться те значення ознаки, яке є модою: 

 

де  – нижня межа модального інтервалу;  – величина модального інтервалу; 

 – частота модального інтервалу;  – частота інтервалу, що передує 

модальному;  – частота інтервалу, наступного за модальним. 

Мода залежить від величини груп, від точного положення кордонів груп.  В окремих 
випадках можуть спостерігатися багатомодальні розподіли. Для даних прикладу 3.23 
медіана дорівнює 7,5, а моди – 1; 7; 9 та 12 (тобто маємо чотири моди). В реальних 
ситуаціях для достатньо великої кількості даних це зазвичай свідчить про неоднорідність 
вибірки, тобто досліджувана вибірка може розглядатися як суміш декількох однорідних 
вибірок. Наприклад, якщо побудувати функцію розподілу за зростанням для вибірки, що 
складається з приблизно рівних кількостей сонячних та похмурих днів певного сезону, то 
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одержимо функцію щільності розподілу з двома максимумами (модами). Існують також 
розподіли, зокрема рівномірний, які не мають моди. 

При застосуванні стандартних програмних пакетів для визначення моди розподілу 
слід мати на увазі, що для багатомодальних розподілів вони часто виявляють лише один з 
них. При цьому його значення залежить від алгоритму пошуку. Зокрема, функція "МОДА" 
електронних таблиць MS Excel для даних, що розглядаються в прикладі 3.23, отримає 
значення моди 9, оскільки воно буде знайдено першим. 

Співвідношення між середнім арифметичним, медіаною та модою розподілу 
залежить від знака коефіцієнта асиметрії розподілу. Якщо він додатний, то 

, у протилежному випадку – . Якщо ж коефіцієнт 

асиметрії дорівнює нулю, то ці три показники центру розподілу є рівними. 
Ефективність різних методів оцінювання центру розподілу залежить від його виду. 

Застосування середнього арифметичного з погляду ефективності, оцінюваної як мінімум 
дисперсії відповідних оцінок, обґрунтовано для одномодальних розподілів, близьких до 
нормального з контрексцесом від 0,515 до 0,645. Використання медіани є ефективнішим 
за інші оцінки для гостровершинних одномодальних розподілів з величиною контрексцесу 

, а для плосковершинних й двомодальних розподілів ефективність медіанного 

оцінювання наближається до нуля. У цьому разі доцільно використовувати центр згинів. 
Для обмежених розподілів найбільш ефективною оцінкою їх центру є центр розмаху. 
Методи визначення двох останніх характеристик будуть наведені нижче. 

 

3.5. 3. Значення відхилень даних як статистичні показники 

При виборі методу оцінювання центру розподілу, крім ефективності оцінки, слід 
також враховувати її стійкість до промахів (даних, що помилково потрапили до 
досліджуваної вибірки). Найбільш чутливою до них величиною є центр розмаху, оскільки 
промахи найчастіше виявляються найбільш віддаленими від центру розподілу точками. 
Найбільш стійкими є квантильні оцінки – медіана та центр згинів. 

Для усунення промахів часто використовують цензурування вибірки, під яким 
розуміють відкидання найбільш віддалених від центру розподілу елементів вибірки. У 

найпростішому випадку цензурування здійснюють за правилом , згідно з яким 

промахами вважають усі елементи, що знаходяться на відстані понад  від центру. При 

цьому стандартне відхилення визначають після видалення сумнівних даних. Це правило є 
обґрунтованим для близьких до нормального розподілів, але може виявитися занадто 
жорстким в інших випадках. Іноді пропонується визначати стандартне відхилення за всією 
вибіркою, а межі цензурування встановлювати залежно від її обсягу: 

 , якщо кількість елементів знаходиться в межах від 7 до 100; 

  – при ; 

  – при . 

У загальному випадку межі цензурування необхідно визначати з урахуванням закону 

розподілу даних. Зокрема для рівномірного розподілу  маємо 

. Тому помилками можна вважати будь-які точки, розташовані на відстані 

понад  від центру. З іншого боку, для розподілу Лапласа, імовірність отримання 

даних, віддалених від центру на відстань , є занадто високою, щоб вважати їх 

помилковими. 
Як показники ширини розподілу найчастіше використовують дисперсію і стандартне 

відхилення вибірки. Поряд з ними застосовують також середні відхилення, середню 
різницю Джині, квантильні та інші оцінки. 
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Дисперсія характеризує ступінь відхилення елементів сукупності від середнього в 
одиницях вимірювання відповідної ознаки. Для ознак, що визначаються у кількісних 
шкалах, дисперсію розраховують за формулами: 

 для неперервного випадку згідно з (2.2.19) 

 
 для дискретного випадку згідно з (2.2.26) 

 
Якщо середнє значення сукупності відоме, то: 

 
Якщо середнє значення оцінюють за самою вибіркою, то для розрахунку дисперсії 

використовують скореговану формулу: 

 

Вона відрізняється від  постійним множником: 

 
Відповідно вибірковим середнім квадратичним відхиленням в цих літературних 

джерелах називають величину . Тоді, очевидно, 

 
Різниця у визначеннях приводить до відмінності в алгоритмах розрахунків, правилах 

прийняття рішень і відповідних таблицях. Тому при використанні тих чи інших нормативно-
технічних та інструктивно-методичних матеріалів, програмних продуктів, таблиць 
необхідно звертати увагу на спосіб визначення вибіркових характеристик. 

Вибір , а не , пояснюється тим, що 

 

де  – випадкова величина, що має такий же розподіл, як і результати 

спостережень. У термінах теорії статистичного оцінювання це означає, що  – 

незміщена оцінка дисперсії. У той же час статистика  не є незміщеною оцінкою 

дисперсії результатів спостережень, оскільки 
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Однак у  є інша властивість, що виправдує використання цієї статистики в якості 

вибіркового показника розсіювання. Для відомих результатів спостережень  

розглянемо випадкову величину  із розподілом імовірностей 

 

і  для всіх інших . Цей розподіл імовірностей э емпіричним. Тоді 

функція розподілу  – це емпірична функція розподілу, побудована за результатами 

спостережень . Обчислимо математичне сподівання і дисперсію випадкової 

величини : 

 

Друге з цих рівностей і є підставою для використання  в якості вибіркового 

показника розсіювання. 
Відзначимо, що математичні сподівання вибіркових середніх квадратичних 

відхилень  і , взагалі кажучи, не дорівнюють теоретичному середньому 

квадратичному відхиленню .  

Приклад 3.28. якщо  має нормальний розподіл, обсяг вибірки , то 

 

Похибку (стандартне відхилення) дисперсії визначають за формулою 

 
Основною перевагою дисперсії як характеристики вибірки є те, що дисперсія суми 

статистично незалежних вибірок є сумою їх дисперсій: 

 
незалежно від законів розподілу складових вибірок. 
У більш загальному випадку дисперсія суми двох вибірок, як відомо з курсу 

математичної статистики, дорівнює: 

 

де  – коефіцієнт кореляції. 

Деякі розподіли не мають скінченної дисперсії. Для її існування необхідно, щоб при 

 крива щільності розподілу спадала швидше за . В іншому випадку дисперсія 

дорівнює нескінченності. Порівнюючи цю умову з умовою існування математичного 
сподівання можна зробити висновок, що для окремих розподілів математичне сподівання 
існує, а скінченна дисперсія – ні. У цьому разі неможливо правильно визначити значення 
математичного сподівання за вибіркою скінченного обсягу. 

Середнє квадратичне (стандартне) відхилення (похибка): 
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або, якщо середнє значення відомо з незалежних оцінок: 

 
Середнє квадратичне відхилення стандартного відхилення для нормально 

розподілених даних: 

 
 Якщо вихідні дані задано у вигляді частот розподілу , дисперсію можна 

оцінити за формулою: 

 

де   − середини класових інтервалів;  − частоти;  – кількість 

класових інтервалів.  

Формула  за певних умов дає завищену оцінку дисперсії. Для її корегування 

вводять поправку Шеппарда і визначають уточнене значення за формулою: 

 

де  − інтервал між групами, який за рівних відстаней між групами збігається з 

величиною класового інтервалу. Аналогічні поправки уводять і для деяких інших 
вибіркових характеристик при їх оцінюванні за згрупованими даними. 

Формула ( ) не завжди дає завищену оцінку дисперсії. Середнє значення 

відношення дисперсій, що розраховують за формулами (3.5.20) та ( ), збільшується 

із зростанням кількості елементів вибірки і практично не залежить від їх середнього 
значення і стандартного відхилення. Імовірність того, що це значення буде менше за 
одиницю, збільшується із зменшенням обсягу вибірки і є достатньо високою для вибірок 
обсягом менше ніж 1000 елементів. Така поведінка пов'язана зі зменшенням середнього 
значення цього відношення, а також зростанням його дисперсії при зменшенні обсягу 
досліджуваної вибірки. 

Довірчий інтервал для дисперсії у випадку двобічної гіпотези: 

 

де  − значення оберненої функції  розподілу;  − рівень значущості. 

Для якісних ознак стандартне відхилення можна обчислити за формулою: 

 

де  − частка відповідної ознаки. 

Дисперсія і стандартне відхилення є розмірними величинами, що не зручно для 
порівняння варіабельності величин, які мають різну розмірність. Тому додатково 

використовують коефіцієнт варіації вибірки . Коефіцієнт варіації часто 
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розглядають як міру однорідності вибірок. Для близьких до нормального розподілів 

вважають, що при  вибірка є однорідною, а при  − неоднорідною. 

Вихідні дані іноді доцільно подавати у стандартизованому вигляді: 

 
Це дає змогу привести їх до безрозмірного вигляду і одного масштабу, що часто дає 

змогу покращити роботу алгоритмів їх подальшої обробки. 
Середнє відхилення також є кількісною характеристикою розсіювання даних. На 

відміну від середнього квадратичного відхилення, воно є менш чутливим до форми 
розподілу. Його обчислюють за формулою: 

 
Середня різниця Джині характеризує розкид даних одне стосовно  одного й не 

залежить від будь-якого центрального значення (середнього, медіани тощо). Її 
розраховують за формулою: 

 
Останні дві характеристики використовують досить рідко. 
У деяких випадках застосовують граничні, або максимальні оцінки ширини 

розподілу. Для обмежених розподілів (рівномірного, трикутного, трапецієподібного, 
арксинусоїдального тощо) вони є теоретично обґрунтованими, але на практиці такі 
розподіли можна використовувати лише як ідеалізовані моделі реальних. Зазвичай 
граничні оцінки монотонно зростають із збільшенням обсягу вибірки. 

Асиметрією (вибірковим коефіцієнтом скісності) називають міру відхилення 
симетричного розподілу стосовно максимальної ординати. Для будь-якого симетричного 
розподілу вона дорівнює нулю. Від'ємні значення відповідають розширенню лівої гілки 
щільності розподілу, а додатні − її правої гілки. Асиметрію розраховують як основний 

момент третього порядку , а її стандартне відхилення − за формулою 

. Її часто застосовують як критерій відхилення розподілу від 

нормальності. 
Як кількісну оцінку ступеня відхилення емпіричної кривої розподілу від теоретичної 

також застосовують показник (коефіцієнт) ексцесу. Його також називають вибірковим 
коефіцієнтом гостроверхості, але насправді він характеризує не гостороверхість, а 
протяжність розподілу. Нормальному розподілу відповідає нульове значення показника 
ексцесу. Від'ємні значення свідчать про більш пологу, а додатні − більш гостру вершину 
максимуму розподілу. Показник ексцесу та його стандартне відхилення визначають за 
формулами: 

 

де   − основний момент четвертого порядку (ексцес). Поряд з ексцесом 

використовують контрексцес . 
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Відмінність асиметрії й показника ексцесу від нуля вважають істотними, якщо вони 
перевищують за абсолютною величиною свої стандартні відхилення більше, ніж у 1,5–2 
рази. 

Показник точності експерименту є величиною похибки середнього значення, що 
вимірюється у відсотках від істинного значення. Показник та його 

стандартне відхилення розраховують за формулами: 

 
Ступінь точності зазвичай вважають задовільним, якщо значення показника не 

перевищує 5%. Він може бути підвищений шляхом збільшення кількості повторних 
експериментів або підвищення точності вимірювання значень досліджуваної ознаки. 

Моментами розподілу називають середні значення відхилень даних: 

 від середнього значення  (центральні моменти ); 

 від довільного числа  (умовні моменти ); 

 від нуля (початкові моменти ). 

Порядок моменту дорівнює степеню , до якого підносять відповідні відхилення. На 

практиці, як правило, обмежуються моментами перших чотирьох порядків, оскільки із 
збільшенням порядку моменту істотно зростає похибка його визначення за емпіричними 
даними. 

За вибірковими даними моменти розраховують, використовуючи такі формули: 

 

Початковий момент першого порядку  є середнім арифметичним, а центральний 

момент другого порядку  − зміщеною оцінкою дисперсії. 

Знання початкових моментів  дає змогу побудувати твірну функцію 

моментів  , яка дає повну інформацію про розподіл досліджуваної ознаки. 

За визначенням: 

 
Розкладаючи експоненту в ряд: 

 

 

бачимо, що  – це коефіцієнт при  у такому розкладі. Звідси також випливає, 

що 

 

Аналогічно можна визначити й твірну функцію  для центральних моментів: 

 

Між  та  існує очевидний зв'язок: 
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Величини  називають основними моментами порядку .  Основний 

момент порядку 3 є коефіцієнтом асиметрії, а основний момент порядку 4 
використовується для розрахунку показника ексцесу. Якщо кількість елементів сукупності 

перевищує 500, застосовують поправки Шеппарда  до початкових і центральних 

моментів на довжину інтервалу. При цьому має виконуватися умова наближеності 
розподілу до симетричного. 

Усі вище наведені формули відповідають простому варіаційному ряду. Для 

згрупованого варіаційного ряду число доданків в них зменшиться до , де  – число 

різних за величиною елементів вибірки, за рахунок групування однакових доданків. Для 
інтервального варіаційного ряду формули будуть мати таку ж структуру, однак замість 

безпосередніх вимірювань, в ній фігурують середини часткових інтервалів . Враховуючи 

ці особливості, можна записати загальні формули для обчислення початкових  і 

центральних  емпіричних моментів випадкової величини: 

 

де  

У формулах (3.5.36) перший рядок відповідає простому варіаційному ряду, другий – 
згрупованому, третій – інтервальному варіаційному ряду. Формули зв'язку між 
центральними і початковими моментами не змінюється, тобто 

 

 
Емпіричне математичне сподівання випадкової величини збігається з першим 

початковим моментом , а її емпірична дисперсія співпадає з другим центральним 

моментом . Формули, що визначають основні характеристики випадкової величини, 

також зберігають свою структуру. У них достатньо замінити теоретичні моменти  і  на 

емпіричні  і . Таким чином, емпіричні характеристики асиметрія і ексцес 

визначаються за звичайними формулами: 

 

де  – емпіричне середнє квадратичне відхилення величини . 

Якщо при побудові всіх введених характеристик вважати вибірку  

набором випадкових величин, то й самі ці характеристики – , , , , – 

стануть величинами випадковими. Ці характеристики вибіркового розподілу 



322 

 

 

використовують для оцінки (наближення) відповідних невідомих характеристик істинного 
розподілу. 

При обчисленні емпіричних характеристик можна робити деякі попередні 
перетворення вибірки, які призводять до спрощення обчислень. При цьому спираються на 
відповідні властивості математичного сподівання, дисперсії і т.п. Наприклад, математичне 
сподівання можна обчислювати за формулою: 

 

Постійна величина  вибирається так, щоб підсумовування виявилося найбільш 

простим. Перетворення типу  означає зсув усієї вибірки по числовій осі на величину 

. Дисперсія не змінюється: . Можна вводити масштабний 

коефіцієнт, тобто розглядати величину  замість величини , де  – масштабний 

множник. При обчисленнях слід враховувати, що , а 

}. Такі перетворення часто призводять до спрощення обчислень. Якщо 

обчислення проводяться на ЕОМ, то ці перетворення не доцільні. 
Приклад 3.29. За вибіркою 
 

 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

 1 4 8 12 13 12 6 3 1 

 
обчислити емпіричні математичне сподівання і дисперсію денної температури в 

Ташкенті. 

Скористаємося формулою (3.2.11). Виберемо  і розглянемо величину 

: 

 

 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

 1 4 8 12 13 12 6 3 1 

 
Емпіричне математичне сподівання дорівнює , а емпіричний другий 

початковий момент будемо обчислювати за другою формулою з (3.5.36) для : 

 

 

 
Отже, . Це середня (емпірична) денна температура повітря в 

Ташкенті. Обчислимо дисперсію, користуючись тим, що : 

 

 

 
Приклад 3.30. Результати вимірювання дефіциту точки роси мають вигляд 
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1,8 1,3 2,3 2,7 4,7 3,4 1,0 0,1 0,2 2,7 0,3 2,1 0,7 3,3 8,0 
0,8 4,0 0,2 0,3 0,6 3,0 3,5 4,6 0,5 0,6 4,1 2,7 0,3 0,4 1,2 
4,5 1,6 1,5 9,6 4,0 0,3 0,7 7,3 2,5 2,0 3,7 0,1 0,9 4,9 0,1 
1,2 0,5 0,0 1,3 2,8 0,6 1,4 0,8 1,1 0,9 0,4 1,2 0,2 0,1 0,7. 
По даній вибірці випадкової величини  обчислити всі основні емпіричні 

характеристики: математичне сподівання , дисперсію , середнє квадратичне 

відхилення , асиметрію  і ексцес . 

Найбільший елемент вибірки дорівнює 9,6, найменший – 0, розмах вибірки дорівнює 
9,6. Враховуючи, що елементи вибірки розподілені не рівномірно на цьому інтервалі, 
ширину перших п'яти частинний інтервалів виберемо рівними 0,6, двох наступних – 1,2, а 
останнього інтервалу – 4,2. Складемо інтервальний варіаційний ряд, підрахувавши 
кількість елементів вибірки, що потрапили в кожний частинний інтервал. Якщо значення 
елемента збігається з лівим кордоном частинного інтервалу, то його слід відносити до 
даного інтервалу. Значення елемента що збігається з правим кордоном, не включається в 
даний інтервал. В останній інтервал включається і те значення, яке збігається з його 
правим кордоном. Обчислення приводяться в таблиці, що містить варіаційний ряд і рядки, 
необхідні для обчислення початкових моментів 

 

        
1 0  0,3 16 4,8 1,44 0,43 0,13 

2 0,6  0,9 12 10,8 9,72 8,75 7,87 

3 1,2  1,5 8 12 18 27 40,5 

4 1,8  2,1 4 8,4 17,64 37,04 77,79 

5 2,4  2,7 5 13,5 36,45 92,42 265,72 

6 3,0  3,6 8 28,8 103,68 373,25 1343,69 

7 4,2  4,8 4 19,2 92,16 442,37 2123,37 

8 5,4  7,5 3 22,5 168,75 1265,63 9492,19 

 

  60 120 447,84 2252,88 13351,26 

 

Обчислимо основні емпіричні характеристики: 

 

 

 

 

 
Обчислимо центральні моменти за формулами (3.5.37): 

 

 
І, нарешті, асиметрія і ексцес будуть дорівнювати: 
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3.5.4. Показники варіації статистичної сукупності 

У статистичній практиці часто виникає необхідність порівняння варіації різних ознак. 
Наприклад, великий інтерес представляє порівняння варіацій температури атмосферного 
повітря і його вологості, кількості опадів і рівнем води в річці і т. д. Для подібних зіставлень 
показники абсолютного коливання ознак – середнє лінійне і середнє квадратичне 
відхилення – не придатні. Не можна, справді, порівнювати коливання температури, яке 
виражається в 0С, з коливанням вологості, яка виражається в г/м3. 

Середня величина дає узагальнену характеристику ознаки сукупності, але вона не 
розкриває її будови. Середнє значення не показує, як розташовуються навколо неї 
варіанти усередненої ознаки, розподілені вони поблизу середньої або відхиляються від 
неї. Значення кількісних ознак у окремих одиниць сукупності не постійні, більш-менш 
різняться між собою. Така відмінність у величині ознаки носить назву варіації. Окремі 
числові значення ознаки, що зустрічаються в досліджуваній сукупності, називають 
варіантами значень. Наявність варіації в окремих одиниць сукупності обумовлено 
впливом великого числа факторів на формування рівня ознаки. Вивчення характеру і 
ступеня варіації ознак у окремих одиниць сукупності є найважливішим питанням будь-
якого статистичного дослідження. Для опису міри мінливості ознак використовують 
показники варіації. 

Іншим важливим завданням статистичного дослідження є визначення ролі окремих 
факторів або їх груп в варіації тих чи інших ознак сукупності. Для вирішення такого 
завдання в статистиці застосовуються спеціальні методи дослідження варіації, засновані 
на використанні системи показників, за допомогою яких вимірюється варіація. У практиці 
дослідник стикається з досить великою кількістю варіантів значень ознаки, що ускладнює 
отримання уявлення про розподіл одиниць за величиною ознаки в сукупності. 
Використання в цьому випадку ранжируваного ряду сприяє вирішенню зазначеної 
проблеми та дає загальне уявлення про значення, які приймає ознака в сукупності. 

Недостатність середньої величини для вичерпної характеристики сукупності змушує 
доповнювати середні величини показниками, що дозволяють оцінити типовість цих 
середніх шляхом вимірювання варіації (коливання) досліджуваної ознаки. Використання 
цих показників варіації дає можливість зробити статистичний аналіз більш повним і 
змістовним і тим самим глибше зрозуміти сутність досліджуваних гідрометеорологічних 
явищ. 

Самими простими ознаками варіації є мінімум і максимум – це найменше і найбільше 
значення ознаки в сукупності. Число повторень окремих варіантів значень ознак 

називають частотою повторення. Позначимо частоту повторення значення ознаки як , 

. Тоді сума частот, яка дорівнює обсягу сукупності, що досліджується, буде 

, де  – число варіантів значень ознаки. Частоти зручно замінювати на частості 

. Частість – відносний показник частоти – може бути виражена в частках одиниці або 

відсотках і дозволяє зіставляти варіаційні ряди з різним числом спостережень. Формально 
маємо: 

 
 Для вимірювання варіації ознаки застосовуються різні абсолютні та відносні 

показники. До абсолютних показників варіації відносяться середнє лінійне відхилення, 
розмах варіації, дисперсія, середнє квадратичне відхилення. 

Розмах варіації ( ) являє собою різницю між максимальним і мінімальним 

значеннями ознаки в досліджуваній сукупності: . Цей показник дає 

лише саме загальне уявлення про коливання досліджуваної ознаки, так як показує 
різницю тільки між граничними значеннями варіантів. Він абсолютно не пов'язаний з 
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частотами в варіаційному ряду, тобто з характером розподілу, а його залежність може 
надавати йому нестійкий, випадковий характер тільки від крайніх значень ознаки. Розмах 
варіації не дає ніякої інформації про особливості досліджуваних сукупностей і не дозволяє 
оцінити ступінь типовості отриманих середніх величин. Область застосування цього 
показника обмежена досить однорідними сукупностями. Точніше, варіацію ознаки 
характеризує показник, що заснований на обліку мінливості всіх значень ознаки. 

Для характеристики варіації ознаки потрібно узагальнити відхилення всіх значень від 
якої-небудь типової для досліджуваної сукупності величини. Такі показники варіації, як 
середнє лінійне відхилення, дисперсія та середнє квадратичне відхилення, засновані на 
розгляді відхилень значень ознаки окремих одиниць сукупності від середньої 
арифметичної. 

Середнє лінійне відхилення являє собою середню арифметичну з абсолютних 
значень відхилень окремих варіантів від їх середньої арифметичної:  

 

де  – середнє лінійне відхилення,  – абсолютне значення (модуль) 

відхилення варіанта від середньої арифметичної;  – частота. 

Перша формула застосовується, якщо кожен з варіантів зустрічається в сукупності 
тільки один раз, а друга – в рядах з нерівними частотами. 

Існує й інший спосіб усереднення відхилень варіантів від середньої арифметичної. 
Цей дуже поширений в статистиці спосіб зводиться до розрахунку квадратів відхилень 
варіантів від середньої величини з їх подальшим усередненням. При цьому виходить 
новий показник варіації – дисперсія: 

 

Тут дисперсія  являє собою середню з квадратів відхилень варіантів значень 

ознаки від їх середньої величини. Друга формула застосовується при наявності у 
варіантів своїх ваг (або частот варіаційного ряду). 

У гідрометеорологічному аналізі варіацію ознаки прийнято оцінювати найчастіше за 
допомогою середнього квадратичного відхилення: 

 
 Середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення показують, на скільки в 

середньому коливається величина ознаки в одиницях досліджуваної сукупності, і 
виражаються в тих же одиницях виміру, що й варіанти. 

У статистичній практиці часто виникає необхідність порівняння варіації різних ознак. 
Наприклад, великий інтерес представляє порівняння варіацій температури атмосферного 
повітря і його вологості, кількості опадів і рівнем води в річці і т. д. Для подібних зіставлень 
показники абсолютного коливання ознак – середнє лінійне і середнє квадратичне 
відхилення – не придатні. Не можна, справді, порівнювати коливання температури, яке 
виражається в 0С, з коливанням вологості, яка виражається в г/м3. 

При порівнянні мінливості різних ознак в сукупності зручно застосовувати відносні 
показники варіації. Ці показники обчислюються як відношення абсолютних показників до 
середньої арифметичної (або медіани). Використовуючи у якості абсолютного показника 
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варіації розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, 
отримують відносні показники коливання: 

 коефіцієнт осциляції 

 
 відносне лінійне відхилення 

 
 коефіцієнт варіації 

 
Коефіцієнт  – найбільш часто вживаний показник відносного коливання, що 

характеризує однорідність сукупності. Сукупність вважається однорідною, якщо коефіцієнт 
варіації не перевищує 33% для розподілів, близьких до нормального. 

Приклад 3.31. Протягом року працювало n метеостанцій. Надалі необхідно 
зменшити їх кількість. Необхідно визначити, чи існує статистично значуще відмінність між 
показаннями замірів метеорологічних величин. Якщо так, то вибирається метеостанція з 
найбільшим середньодобовим відхиленням показань. Якщо ж різниця в показаннях 
замірів метеорологічних величин виявиться статистично незначущою, то підставою для 
вибору метеостанції мають бути інші показники. 

Приклад 3.32. Порівняння контрастів групових середніх. Дванадцять вибірок даних 
впорядковані від вкрай малих до вкрай великих величин, і лінійний контраст 
використовується для перевірки того, чи є відмінна від нуля тенденція до зростання 
середніх значень по групах, упорядкованих у напрямку від малих до великих величин. 

Для оцінки впливу різних чинників на результат спостереження (експерименту), а 
також для подальшого планування аналогічних експериментів призначений дисперсійний 
аналіз. В основі дисперсійного аналізу лежить припущення про те, що одні змінні можуть 
розглядатися як причини (фактори, незалежні змінні), а інші як наслідку (залежні змінні). 
Незалежні змінні називають іноді регульованими факторами саме тому, що в 
експерименті дослідник має можливість варіювати ними і аналізувати одержаний 
результат. 

Основною метою дисперсійного аналізу є дослідження значущості відмінності між 
середніми за допомогою порівняння (аналізу) дисперсій. Поділ загальної дисперсії на 
кілька джерел, дозволяє порівняти дисперсію, викликану відмінностями між групами, з 
дисперсією, викликаної внутрішньо-груповою мінливістю.  

 
Питання для самоконтролю: 

1. Визначте основну функцію середньої величини. 
2. Перерахуйте основні види середніх величин. 
3. У чому відмінність середньої зваженої арифметичної від простої арифметичної 

середньої? 
4. Що спільного у арифметичної середньої та гармонійної середньої? 
5. У яких випадках необхідно використовувати методику геометричної середньої? 
6. Дайте визначення середньої квадратичної. 
7. Напишіть базову формулу степеневої середньої. 
8. Які показники застосовуються для характеристики структури статистичної 

сукупності.  
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3.6. Оцінювання невідомих параметрів розподілів 

Функції результатів спостережень, які використовуються для оцінки параметрів 
розподілів, називають статистиками. Якщо в імовірнісної моделі результати 
спостережень розглядаються як випадкові величини, то статистики, як функції випадкових 
величин, самі є випадковими величинами. Статистики, що є вибірковими аналогами 
характеристик випадкових величин (математичного сподівання, медіани, дисперсії, 
моментів та ін.) і використовувані для оцінювання цих характеристик, називають 
статистичними характеристиками. 

 

3.6.1. Основні поняття, що використовуються при оцінюванні 
Оцінювання – це визначення наближеного значення невідомої характеристики або 

параметра розподілу (генеральної сукупності), іншої оцінюваної складової математичної 
моделі реального природного явища або процесу за результатами спостережень. Іноді 
формулюють більш коротко: оцінювання – це визначення наближеного значення 
невідомого параметра генеральної сукупності за результатами спостережень. При цьому 
параметром генеральної сукупності може бути або число, або набір чисел (вектор), або 
функція, або множина або інший об'єкт нечислової природи. Наприклад, за результатами 

спостережень, розподілених згідно біноміальному закону, оцінюють число – параметр  

(імовірність успіху). За результатами спостережень, що мають гамма-розподіл, оцінюють 

набір з трьох чисел – параметри форми , масштабу  і зсуву . Спосіб оцінювання 

функції розподілу дається теоремами А.Н. Колмогорова. Оцінюють також щільності 
ймовірності, функції, що виражають залежності між змінними, включеними в імовірнісні 
моделі гідрометеорологічних процесів. Метою оцінювання може бути знаходження 
упорядкування баричних полів по циркуляційним процесам або гідрометеорологічних 
величин по явищам, формулювання правил синоптичної діагностики і т.д. Для об'єктів 
нечислової природи впорядкування в математичній статистиці називають також 
ранжуванням. 

Оцінювання проводять за допомогою оцінок – статистик, які є основою для 
оцінювання невідомого параметра розподілу. У ряді літературних джерел термін «оцінка» 
зустрічається як синонім терміна «оцінювання». Вживати одне і те ж слово для 
позначення двох різних понять недоцільно: оцінювання – це дія, а оцінка – статистика 
(функція від результатів спостережень), використовувана в процесі зазначеної дії або що 
є її результатом. 

Оцінювання буває двох видів – точкове оцінювання та оцінювання за допомогою 
довірчої області.  

 

3.6.2. Точкові оцінки параметрів. Властивості емпіричних характеристик 
Введені вище три види емпіричних характеристик: емпірична функція розподілу, 

гістограма та вибіркові моменти призначені для оцінювання невідомих теоретичних 
характеристик розподілу. Точкове оцінювання – спосіб оцінювання, що полягає в тому, що 
значення оцінки приймається як невідоме значення параметра розподілу. 
Приклад 3.33. Нехай результати спостережень  розглядають в імовірнісної 

моделі як випадкову вибірку з нормального розподілу . Тобто вважають, що 

результати спостережень моделюються як реалізації  незалежних однаково 

розподілених випадкових величин, що мають функцію нормального розподілу  з 

деякими математичним очікуванням  і середнім квадратичним відхиленням , 

невідомими досліднику. Потрібно оцінити параметри  і  (або ) за результатами 

спостережень. 



328 

 

Оцінки позначимо  і  відповідно. Зазвичай в якості оцінки  математичного 

сподівання  використовують вибіркове середнє арифметичне , а в якості оцінки  

дисперсії  використовують вибіркову дисперсію , тобто 

                                                                 

Для оцінювання математичного сподівання  можуть використовуватися й інші 

статистики, наприклад, вибіркова медіана , півсума мінімального та максимального 

членів варіаційного ряду  та ін. Для оцінювання дисперсії  також є 

ряд оцінок, зокрема,  і оцінка, заснована на розмаху , що має вигляд 

                                                                        

де коефіцієнти  беруться зі спеціальних таблиць [9]. Ці коефіцієнти підібрані так, 

щоб для вибірок з нормального розподілу 
. 

Наявність кількох методів оцінювання одних і тих же параметрів призводить до 
необхідності вибору між цими методами. Як порівнювати методи оцінювання між собою? 
Порівняння проводять на основі таких показників якості методів оцінювання, як 
спроможність, незміщеність, ефективність і ін. 

Розглянемо оцінку  числового параметра , визначену при  Оцінка 

 називається спроможною, якщо вона сходиться за ймовірністю до значення 

оцінюваного параметра  при безмежному зростанні обсягу вибірки. Висловимо сказане 

більш докладно. 

 Означення 3.6.1. Статистика  є спроможною оцінкою параметра  тоді і 

тільки тоді, коли для будь-якого позитивного числа  справедливе граничне 

співвідношення 

 
Всі зазначені у прикладі 3.17 оцінки параметрів нормального розподілу є 

спроможними. Так із закону великих чисел випливає, що рівність  є спроможною 

оцінкою ; емпірична функція розподілу  є спроможною оцінкою функції 

розподілу результатів спостережень . Взагалі, всі (за рідкісними винятками) оцінки 

параметрів, що використовуються в імовірносно-статистичних методах прийняття рішень, 
є спроможними. Доведення теорем, які стверджують, що вибіркові характеристики мають 
таку властивість, можна знайти в [9]. 

При розробці нових методів оцінювання слід в першу чергу перевіряти спроможність 
пропонованих методів. 

Припустимо, що є вибірка об'єму , елементи якої  незалежні, 

однаково розподілені і мають розподіл , відомим чином залежний від невідомого 

параметра . Тут  – якийсь клас розподілів, що цілком визначається значенням 

скалярного або векторного параметра. Параметр  приймає значення з деякої множини 

. 

Наприклад, для всіх  

•  мають розподіл Пуассона , де  – невідомий параметр; тут , 

, ; 

• мають розподіл Бернуллі , де  – невідомий параметр; тут 

, , ; 
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•  мають рівномірний розподіл , де  – невідомі параметри; тут 

,  , ; 

•  мають рівномірний розподіл , де  – невідомий параметр; тут 

, ; 

•  мають нормальний розподіл , де ,  – невідомі параметри; тут 

, , ; 

•  мають нормальний розподіл , де  – невідомий параметр; тут 

, , . 

Така постановка має сенс в математичній (теоретичній) статистиці, оскільки рідко 
про дані спостереження зовсім нічого не можна сказати. Зазвичай тип розподілу ясний 
заздалегідь, і потрібно лише вказати значення параметрів цього розподілу. 

Нехай потрібно оцінити деякий параметр , пов'язаний з випадковою величиною , 

використовуючи вибірку . Також нехай в якості такої оцінки обрана 

однозначна функція від елементів вибірки . Для конкретних 

значень елементів вибірки ця оцінка являє собою одне число. Такі оцінки називаються 
точковими оцінками параметрів, так як на числовій осі вони зображуються однією 

точкою. Завдання полягає в тому, щоб знайти таку оцінку , яка була б в певному сенсі 

найбільш близькою до оцінюваного параметру . 

Означення 3.6.2. Статистикою називається довільна функція 

 від елементів вибірки. 

Зауваження. Статистика є функція від емпіричних даних, але ніяк не від 

параметра . Статистика, як правило, призначена саме для оцінювання невідомого 

параметра  (тому її інакше називають «оцінкою»), і вже тому від нього залежати не 

може. 

 Означення 3.6.3. Статистика  називається 

незміщеною оцінкою параметра , якщо для будь-якого  виконана рівність 

 . 

Означення 3.6.4. Статистика  називається 

спроможною оцінкою параметра , якщо для будь-якого  має місце збіжність 

 при . 

Незміщеність – властивість оцінок при фіксованому . Ця властивість означає 

відсутність помилки «в середньому», тобто при систематичному використанні даної 
оцінки. 

Оцінки, для яких співвідношення  невірно, називаються зміщеними. 

При цьому різниця між математичним очікуванням оцінки  і оцінюваним параметром , 

тобто , називається зсувом оцінки. 

З наведених у прикладі 3.16 результатів випливає, що  і  є незміщеними 

оцінками параметрів  і  нормального розподілу. Оскільки , 

то вибіркова медіана  і півсума крайніх членів варіаційного ряду  – також незміщені 

оцінки математичного очікування  нормального розподілу. Однак 
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тому оцінки  і не є спроможними оцінками дисперсії  нормального розподілу. 

Властивість спроможності означає, що послідовність оцінок наближається до 
невідомого параметру при збільшенні кількості даних. Зрозуміло, що за відсутності цієї 
властивості оцінка стає абсолютно неспроможною. 

Приклад 3.34. Нехай  – вибірка об'єму  з нормального розподілу 

, де , .  

Знайти оцінки для параметрів  і , якщо обидва ці параметра невідомі. 

Оцінкою для істинного середнього  може служити вибіркове середнє 

. Означення 3.6.4 стверджує, що ця оцінка незміщена і спроможна. Для дисперсії 

, згідно (3.3.5), існує відразу дві оцінки: 

 
тобто вибіркова дисперсія і незміщена вибіркова дисперсія. 

Як показано у означенні 4, обидві ці оцінки спроможні, і одна з них – незміщена. 

Приклад 3.35. Для оцінки  зсув рівний . Отже, зсув оцінки  

прагне до 0 при . 

 Оцінка, для якої зсув прагне до 0, коли обсяг вибірки прямує до нескінченності, 

називається асимптотичне незміщеною. У прикладі 3.18 показано, що оцінка  є 

асимптотичне незміщеною. 
Розкриємо означення (3.6.1 – 3.6.4) більш детально. Практично всі оцінки 

параметрів, що використовуються в імовірносно-статистичних методах прийняття рішень, 
є або незміщеними, або асимптотичне незміщеними. Для незміщених оцінок показником 
точності оцінки служить дисперсія – чим дисперсія менше, тим оцінка краще. Як функція 

елементів вибірки, оцінка  є випадковою величиною. Для зміщених оцінок показником 

точності служить математичне сподівання квадрата оцінки . Математичне 

сподівання, очевидно, буде залежати від істинних числових характеристик досліджуваної 

величини  і від обсягу вибірки . Як випливає з основних властивостей математичного 

сподівання і дисперсії, 

 
тобто математичне сподівання квадрата помилки складається з дисперсії оцінки і 
квадрата її зміщення. Для переважної більшості оцінок параметрів, використовуваних в 

імовірносно-статистичних методах прийняття рішень, дисперсія має порядок , а зсув – 

не більше ніж , де  – обсяг вибірки. Для таких оцінок при великих  другий доданок в 

правій частині останньої рівності нехтовно малий в порівнянні з першим, і для них 
справедливо наближена рівність 

 

де  – функція, яка визначається методом обчислення оцінок  та істинним значенням 

оцінюваного параметра .  

Бажано, щоб функція  дорівнювала нулю. Це б означало, що математичне 

сподівання оцінки параметра дорівнює істинному значенню цього параметра. Оцінка , 

що володіє такою властивістю, називається незміщеною оцінкою параметра . 

Якщо , то  називається зміщеною оцінкою параметра , а сама функція 

) називається зміщенням. 
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Якщо при  оцінка параметра сходиться за ймовірністю до істинного значення 

параметра, то оцінка  називається спроможною оцінкою параметра . Для подальшого 

вивчення властивостей оцінки  можна визначити її дисперсію, яка також виявиться 

функцією від істинних числових характеристик досліджуваної випадкової величини  і від 

обсягу вибірки , тобто . Якщо оцінка спроможна, то  прагне 

до нуля при . Різні оцінки одного і того ж параметра будуть мати різні дисперсії. Та 

з них, яка має найменшу дисперсію, називається ефективною оцінкою даного параметра. 
Проведемо короткий аналіз емпіричних числових характеристик. Знайдемо 

математичне сподівання і дисперсію оцінки  істинного математичного сподівання  

випадкової величини : 

 

 

 

 

Тут враховано, що елементи вибірки , будучи незалежними реалізаціями 

випадкової величини , мають ті ж самі характеристики, що й сама величина . З ( ) 

випливає, що  є незміщеною і спроможною оцінкою істинного математичного 

сподівання  випадкової величини  . 

Аналогічний аналіз для емпіричної дисперсії  показує, що 

 
Таким чином, емпірична дисперсія є зміщеною оцінкою дисперсії. 

Зсув дорівнює ( ) і прагне до нуля при . Однак при малому обсязі вибірки  

це зміщення виявляється істотним. Для його усунення вводиться поправочний коефіцієнт, 

при множенні якого на  виходить інша оцінка дисперсії, яка не має зміщення. Ця оцінка 

позначається зазвичай через  (читається: «S - квадрат»): 

 

Очевидно, що . 

Обчислення дисперсії величини  не представляє принципових труднощів, але 

виявляється досить громіздким. Обчислення показують, що ця дисперсія пропорційна 

величині  і, отже, прагне до нуля при . Таким чином, величина  є 

незміщеною і обґрунтованою оцінкою істинної дисперсії . Її рекомендується 

використовувати замість оцінки , особливо при малих значеннях . 
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З дисперсією оцінки пов'язано третє важливе властивість методу оцінювання – 
ефективність.  

Означення 3.6.5. Ефективною оцінкою називається незміщена оцінка, яка має 
найменшу дисперсію з усіх можливих незміщених оцінок даного параметра. 

Доведено [9], що  і  є ефективними оцінками параметрів  і  нормального 

розподілу. У той же час для вибіркової медіани  справедливо граничне співвідношення 

 
Іншими словами, ефективність вибіркової медіани, тобто відношення дисперсії 

ефективної оцінки  параметра  до дисперсії незміщеної оцінки  цього параметра при 

великих  близька до 0,637. Саме через порівняно низьку ефективність вибіркової 

медіани в якості оцінки математичного очікування нормального розподілу звичайно 
використовують вибіркове середнє арифметичне. 

Поняття ефективності вводиться для незміщених оцінок, для яких  для 

всіх можливих значень параметра . Якщо не вимагати незміщеності, то можна вказати 

оцінки, які при деяких  мають меншу дисперсію і середній квадрат помилки, ніж 

ефективні. 

Приклад 3.36. Розглянемо «оцінку» математичного сподівання . 

Тоді , тобто завжди менше дисперсії  ефективної оцінки . Математичне 

сподівання середнього квадрата помилки M , тобто при  маємо 

M . Ясно, однак, що статистику  безглуздо розглядати в якості оцінки 

математичного очікування . 

Властивістю незміщення володіють тільки перші два емпіричних моменти. Моменти 
більш високих порядків такою властивістю не володіють при будь-яких вагових 
коефіцієнтах підсумовування, тобто вони завжди мають непереборний зсув. 

Розглянемо коротко методи знаходження оцінок. Один з методів припускає завдання 
структури оцінки з точністю до невідомих параметрів, які визначаються з умови мінімуму 
дисперсії оцінки. Прикладом застосування цього методу є означення оцінки 
математичного сподівання випадкової величини в разі неравноточних вимірювань. Нехай 

за вибіркою  потрібно оцінити параметри  і , причому 

вимірювання  були зроблені з різною точністю, тобто 

 
Чим менше дисперсія вимірювання, тим більше довіри до цього виміру, тобто 

вимірювання повинні враховуватися оцінкою з різними ваговими коефіцієнтами. Виходячи 
з цього, виберемо наступну структуру оцінки: 

 
Щоб оцінка була незміщеною, необхідне виконання умови: 

 
тобто 
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Коефіцієнти  потрібно вибрати так, щоб вони мінімізували дисперсію оцінки. Так як 

вимірювання статистично незалежні, то 

 

Коефіцієнти  повинні визначатися з умови: 

 
Проводячи мінімізацію, одержимо: 

 

де . 

Отже, при неравноточних вимірах для оцінки математичного сподівання слід 

користуватися формулою ( ), підставляючи в неї коефіцієнти  з ( ). 

Приклад 3.37. За вибіркою об'єму  знайдено оцінка дисперсії  випадкової 

величини :  . 

Визначити незміщену оцінку  невідомої дисперсії. 

Скористаємося формулою (3.6.4): 

 
Приклад 3.38. Відносна вологість  була виміряна на трьох, розташованих в одному 

пункті, метеостанціях по 4 рази на кожній. Вимірювання, отримані на першій метеостанції, 
дорівнюють: 47,5; 49,0; 50,5; 48,5. На другий метеостанції: 49,0; 51,0; 47,0; 51,5. На третій 
метеостанції: 47,0; 49,5; 50,5; 52,5. Клас точності вимірювальних приладів такий, що на 
першій метеостанції забезпечує середнє квадратичне відхилення вимірювань ; на 

другий – ; на третій – . 

 Потрібно оцінити справжнє значення величини . 

Вимірювання величини  є неравноточнимі. Тому застосуємо для оцінки формулу 

(3.6.5). Обчислимо коефіцієнти  за формулами (3.6.6): 

 
Так як на кожній метеостанції було зроблено по 4 виміри, то , і, отже, 

 
Таким чином, 

 

 

 
Підставимо знайдені значення і відповідні вимірювання в формулу (3.6.5): 
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Отже, в якості оцінки істинного значення величини  слід взяти . 

Інший метод знаходження оцінок – метод моментів. У цьому методі 
використовуються теоретичні формули, які пов'язують оцінюваний параметр з моментами 
випадкової величини. Для отримання оцінки невідомого параметра потрібно у відповідну 
формулу підставити замість теоретичних моментів емпіричні моменти. 

Будь-який момент випадкової величини (наприклад, -й) залежить, часто 

функціонально, від параметра . Але тоді і параметр  може виявитися функцією від 

теоретичного -го моменту. Підставивши в цю функцію замість невідомого теоретичного 

-го моменту його вибірковий аналог, отримаємо замість параметра  оцінку . Нехай 

 – вибірка об'єму  з параметричного сімейства розподілів , де . 

Виберемо деяку функцію  так, щоб існував момент 

   

і функція  була зворотна в області . Тоді в якості оцінки  для  візьмемо 

розв’язок рівняння 

 

Або (що те ж саме), спочатку розв’язуємо рівняння ( ) відносно , а потім 

замість істинного моменту беремо вибірковий: 

 

Найчастіше в якості функції  беруть . У цьому випадку 

 

 і, якщо функція  зворотна в області , то 

 

Можна сказати, що в якості оцінки береться таке (випадкове) значення параметра , 

при якому дійсний момент збігається з вибірковим. 

Приклад 3.39. Нехай випадкова величина  розподілена за експоненціальним 

законом: 

, 

де , причому параметр  невідомий. Потрібно оцінити цей параметр. 

Нехай за вибіркою  отримана оцінка математичного очікування  досліджуваної 

випадкової величини. З іншого боку, відома формула, що зв'язує параметр  

експоненціального розподілу з математичним очікуванням :  . Підставляючи в 

цю формулу замість значення  оцінку , одержимо оцінку параметра :  . 

Приклад 3.40. Нехай  – вибірка об'єму  з рівномірним на відрізку  

розподілом , де . Знайдемо оцінку методу моментів за першим моментом: 

  

Знайдемо оцінку методу моментів за k-м моментом: 
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тоді 

 
Приклад 3.41. Нехай  – вибірка об'єму  з розподілом Пуассона  з 

невідомим параметром  . Введемо новий параметр 

  

і знайдемо оцінку методу моментів для   за допомогою функції : 

 

 
Тут треба відмітити, що оцінку для параметра  за допомогою функції 

 знайти не можна: функція   не є взаємно-однозначною і, отже, 

не є оборотною за   в області . Оцінку для параметра   доцільніше знаходити за 

першим моментом:   і  – оцінка методу моментів. 

Зауваження. Може статися так, що , тоді як . У 

цьому випадку оцінку треба коректувати. Наприклад, в якості оцінки методу моментів 

взяти найближчу до  точку з  або з замикання . 

Приклад 3.42. Нехай  – вибірка об'єму  з нормальним розподілом , з 

невід'ємним середнім . Шукаємо оцінку для  за першим моментом: 

 
Однак за умовою , тоді як  може бути і негативно. Якщо , то в якості 

оцінки для  більш підійде 0. Якщо ж , у якості оцінки потрібно брати . Таким чином 

  є «виправленою» оцінкою методу моментів. 

Якщо  є оцінкою параметра , що  отримана за методом моментів, 

причому функція неперервна, то оцінка спроможна, оскільки виконується рівність 

 

І взагалі вся послідовність  складається з спроможних 

оцінок, при цьому всі ці оцінки є зміщеними крім однієї . 

 У деяких випадках отримані оцінки методу моментів, збігаються з оцінками, 
отриманими за допомогою інших, більш складних методів. 

Третій метод – метод найбільшої (максимальної) правдоподібності. Цей метод 
вимагає знання закону розподілу випадкової величини з точністю до невідомих 
параметрів. Припустимо, що щільність розподілу ймовірностей величини X дорівнює 

, де  – невідомий параметр, який потрібно оцінити. Тоді кожний вимір  з 

вибірки  буде мати щільність розподілу . Елементи вибірки 

 є статистично незалежними, тому -мірна щільність розподілу ймовірностей вибірки 

дорівнює добутку одномірних густин, тобто 

 
Цю щільність називають функцією правдоподібності. 
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У дискретному випадку функція правдоподібності  є ймовірність 

вибірки  в даній серії експериментів рівнятися . Ця 

ймовірність змінюється в залежності від : 

 

 
 Можна припускати, що у вибірці частіше зустрічаються ті можливі значення 

величини , для яких щільність розподілу має відносно великі значення. З цього 

випливає, що в якості оцінки параметра  логічно взяти таке значення, яке максимізує 

функцію правдоподібності. 

Означення 3.6.6.  Оцінкою максимальної правдоподібності (ОМП)  невідомого 

параметра  називається значення , при якому функція  досягає максимуму 

(як функція від  при фіксованих ): 

 
З метою спрощення обчислень використовують не функцію правдоподібності 

 безпосередньо, а її натуральний логарифм: 

 

Оскільки функція   монотонна, то точки максимуму  і  збігаються. 

Тому оцінкою максимальної правдоподібності можна називати точку максимуму (за ) 

функції : 

 
Нагадаємо, що точки екстремуму функції – це або точки, в яких похідна звертається 

в нуль, або точки розриву функції / похідної, або крайні точки області визначення функції. 

Доведено [14], що функція  має максимум, причому значення 

, при якому досягається цей максимум, є оцінкою параметра , 

що володіє найменшою дисперсією. Таким чином, для означення оцінки потрібно 
розв'язати рівняння 

 

Розв'язок цього рівняння  і буде оцінкою параметра . 

Оцінки, знайдені таким способом, називаються оцінками максимальної (або 
найбільшої) правдоподібності. Оцінки максимальної правдоподібності завжди є 
ефективними оцінками. 

Приклад 3.43. Побудувати оцінку максимальної правдоподібності для параметра  

випадкової величини  із щільністю розподілу ймовірностей , . 

Нехай є вибірка: . Тоді відповідно до (3.6.7), функція 

правдоподібності буде дорівнює 
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Знайдемо по (3.6.8) логарифм функції правдоподібності: 

 
Прирівнюючи похідну цієї функції по параметру  до нуля, отримаємо рівняння, що 

визначає оцінку цього параметра: 

 
звідки випливає, що 

 
Отримана максимально правдоподібна оцінка повністю збігається з оцінкою цього 

параметра в прикладі 3.38 за допомогою методу моментів. 
Приклад 3.44.  Нехай  – вибірка об'єму  за нормальним розподілом 

, де , .  Обидва параметри  і , невідомі. 

Випишемо щільність, функцію правдоподібності і логарифмічну функцію 
правдоподібності: 

 щільність:  

 
 функція правдоподібності: 

 
 логарифмічна функція правдоподібності: 

 
В точці екстремуму звертаються в нуль обидві частинні похідні гладкої функції 

: 

 

 
Оцінка максимальної правдоподібності  для  – розв’язок системи 

рівнянь  

 
Розв’язуючи, отримаємо добре знайомі оцінки: 

 
Приклад 3.45. Нехай  – вибірка об'єму  за рівномірним розподілом 

, де . Випишемо щільність розподілу і функцію правдоподібності. 

 щільність: 

 
 функція правдоподібності: 
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Функція правдоподібності досягає свого максимального значення  в усіх 

точках . Графік цієї функції зображено на рисунку: 

    
Будь-яка точка може служити оцінкою максимальної правдоподібності. Отримуємо 

більш ніж рахункове число оцінок виду  при різних , в 

тому числі на кінцях  і   відрізка.  

Використовуючи метод моментів і метод максимальної правдоподібності, було 
отримано для кожного параметра кілька різних оцінок. Проаналізуємо їх  порівняльну 
якість. Зрозуміло, що чим далі оцінка відхиляється від параметра, тим вона гірше. Але 

величина  для порівняння непридатна: по-перше, параметр  невідомий, по-

друге,  випадкова величина, так що ці величини зазвичай порівняти не можна. Як, 

наприклад, порівнювати  і ? 

Тому має сенс порівнювати не відхилення як такі, а середні значення цих відхилень, 

тобто  . Але математичне сподівання модуля середнього значення 

розраховувати зазвичай важко, тому більш зручною характеристикою для порівняння 

оцінок вважається . Вона зручна ще й тим, що дуже чутливо реагує на 

малоймовірні, але великі за абсолютним значенням відхилення  від  (зводить їх в 

квадрат). 

Зауважимо ще, що  є функція від , так що порівнювати це 

«середньоквадратичне» відхилення потрібно як функцію від  – поточково. Такий підхід 

до порівняння оцінок називається середньоквадратичним. 
Зрозуміло, в залежності від потреб дослідника можна користуватися і іншими 

характеристиками, наприклад, . 

Для порівняння оцінок розглянемо вибірку  об'єму  з параметричного 

сімейства розподілів  , де . 

Означення 3.6.7. Кажуть, що оцінка  краще оцінки  в сенсі 

середньоквадратичного підходу, якщо для будь-якого  виконується нерівність 

 

 і хоча б при одному  ця нерівність строга. 

Існує доказ теореми, яка стверджує, що в класі всіх можливих оцінок немає краще 
середньоквадратичного підходу. 
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Таким чином, у класі однаково зміщених оцінок ефективною названо оцінку з 
найменшим  середньоквадратичним відхиленням (або найменшою дисперсією). Але 
попарне порівняння оцінок – далеко не кращий спосіб відшукання ефективної оцінки. 
Познайомимося з твердженням, що дозволяє у багатьох випадках довести ефективність 
оцінки (якщо, звичайно, вона насправді ефективна). Це твердження називається 

нерівністю Рао-Крамера і говорить про те, що в будь-якому класі  існує нижня межа 

для середньоквадратичного відхилення   будь-якої оцінки. 

Таким чином, якщо знайдеться оцінка, відхилення якої в точності дорівнює цій 
нижній межі (саме маленьке), то дана оцінка – ефективна, оскільки у інших оцінок 
відхилення менше бути не може. 

На жаль, дане нерівність вірно лише для так званих «регулярних» сімейств 
розподілів, до яких не відноситься, наприклад, більшість рівномірних розподілів. 

У практичній статистиці часто розглядають оцінки, які є лінійними (і по можливості 

незміщеними) функціями від вибірки, тобто оцінки виду , . У 

класі таких оцінок найкраща в сенсі середньоквадратичного підходу оцінка зазвичай 
знаходиться і без нерівності Рао-Крамера (що особливо корисно для нерегулярних 

сімейств) – досить мінімізувати  при заданій , . Таку оцінку 

прийнято називати «найкращою лінійною незміщеною оцінкою», або, по англійські – "best 

linear unbiased estimate" (BLUE). Так, скажімо, для рівномірного розподілу  оцінка 

 є BLUE, так як її дисперсія не більше дисперсії будь-якої оцінки виду  

, де , . Справедливості заради слід додати, що оцінка 

, хоч і є BLUE, не може конкурувати у середньоквадратичному сенсі з нелінійної 

оцінкою (яка є ефективною в класі незміщених оцінок, але цього ми доводити не станемо). 
Існує і так званий асимптотичний підхід до порівняння оцінок, при якому для цього 

використовується якась характеристика «розкиду» оцінки щодо параметра при великих . 

Для того, щоб уміти порівнювати оцінки, наприклад виду  

(дивись приклад 3.41), середньоквадратичного підходу недостатньо.  Порахувати другий 
момент такої випадкової величини викликає певні труднощі. Оцінки такого виду (функції 
від сум) вдається порівнювати за допомогою асимптотичного підходу. Більш точно, цей 
підхід застосовується до так званих «асимптотичне нормальних» оцінок. Переважна 

більшість оцінок , використовуваних в імовірносно-статистичних методах прийняття 

рішень, є асимптотичне нормальними, тобто для них справедливі граничні 
співвідношення: 

 

для будь-якого , де  – функція стандартного нормального розподілу з 

математичним очікуванням  і дисперсією . Це означає, що для великих обсягів вибірок 

(практично – кілька десятків або сотень спостережень) розподіл оцінок повністю 
описуються їх математичними очікуваннями і дисперсіями, а якість оцінок – значеннями 

середніх квадратів помилок . 

Нехай  – вибірка об'єму  з параметричного сімейства розподілів , 

де . 

Означення 3.6.8. Оцінка  називається асимптотичною нормальною оцінкою 

параметра  з коефіцієнтом , якщо 
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Приклад 3.46. Нехай  – вибірка об'єму  з рівномірного розподілу , де 

. Перевіримо, чи є оцінки  і  асимптотичне нормальними. За 

центральною граничною теоремою 

 

 
Тобто оцінка  асимптотичне нормальна з коефіцієнтом 

 
Для оцінки  маємо: 

 
З останньої нерівності випливає, що , тоді як для нормального 

розподілу  функція розподілу всюди неперервна, і в нулі дорівнює . 

Але 1 не сходиться до 0.5 при , тому слабка збіжність  до  місця не 

має. Таким чином, оцінка не є асимптотичне нормальною. 

Існує доказ теореми [9], яка стверджує, що якщо  – асимптотичне нормальна 

оцінка для , то  спроможна. 

 

3.6.3. Інтервальне оцінювання 
Точкові оцінки оцінюють невідоме значення параметра одним числом. Недоліком 

точкових оцінок є те, що в них не вказується точність оцінки параметра при вибірках 

кінцевого об'єму. Можна лише сказати, що при  оцінки параметрів сходяться за 

ймовірністю до істинних значень цих параметрів. 
У нормативно-технічної та інструктивно-методичної документації, в таблицях і 

програмних продуктах поряд з алгоритмами розрахунків точкових оцінок даються правила 
знаходження довірчих меж. Вони вказують точність точкової оцінки. При цьому 
використовуються такі терміни, як довірча ймовірність, довірчий інтервал. Якщо мова 
йде про оцінювання декількох числових параметрів, або ж функції, упорядкування і т.п., то 
говорять про оцінювання за допомогою довірчої області. 

Означення 3.6.9. Довірча область – це область в просторі параметрів, в яку із 
заданою ймовірністю входить невідоме значення оцінюваного параметра розподілу. 

Задана ймовірність називається довірчою ймовірністю, яку будемо позначати через 

. Нехай  – простір параметрів. Розглянемо статистику 

 – функцію від результатів спостережень , 

значеннями якої є підмножини простору параметрів . Так як результати спостережень – 

випадкові величини, то  – також випадкова величина, значення якої – підмножини 

множини , тобто  – випадкова множина. Нагадаємо, що множина – один з видів 

об'єктів нечислової природи, випадкові множини вивчають в теорії ймовірностей і 
статистиці об'єктів нечислової природи. У ряді літературних джерел, раніше виданих, під 
випадковими величинами розуміли тільки ті з них, які в якості значень приймають дійсні 
числа. Згідно [9] випадкові величини можуть приймати значення з будь-якого множина. 
Так, випадкові вектори, випадкові функції, випадкові множини, випадкові ранжування 
(упорядкування) – це окремі види випадкових величин. Використовується і інша 
термінологія: термін «випадкова величина» зберігається тільки за числовими функціями, 
визначеними на просторі елементарних подій, а в разі інших областей значень 
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використовується термін «випадковий елемент». Статистика  називається довірчою 

областю, відповідної довірчої ймовірності , якщо 

 Ясно, що цій умові задовольняє, як правило, не одна, а 

багато довірчих областей. З них вибирають для практичного застосування яку-небудь 
одну, виходячи з додаткових міркувань, наприклад, з міркувань симетрії або мінімізуючи 

обсяг довірчої області, тобто міру множини . При оцінці одного числового параметра в 

якості довірчих областей зазвичай застосовують довірчі інтервали (в тому числі промені). 
Для багатьох двопараметричних і трипараметричних розподілів (нормальних, 
логарифмічно нормальних, гамма та ін. розподілів) зазвичай використовують точкові 
оцінки і побудовані на їх основі довірчі межи для кожного з двох або трьох параметрів 
окремо. Це роблять для зручності користування результатами розрахунків: довірчі 
інтервали легше застосовувати, ніж фігури на площині або тіла в тривимірному просторі.  

Як випливає з наведеного вище, довірчий інтервал – це інтервал, який із заданою 
ймовірністю накриє невідоме значення оцінюваного параметра розподілу. Межі довірчого 

інтервалу називають довірчими межами. Довірча ймовірність  – імовірність того, що 

довірчий інтервал накриє дійсне значення параметра, що оцінюється за вибірковими 
даними. Оцінюванням за допомогою довірчого інтервалу називають способом оцінки, при 
якому із заданою довірчою ймовірністю встановлюють межі довірчого інтервалу. 

Для числового параметра  розглядають верхню довірчу межу , нижню довірчу 

межу  і двосторонні довірчі межи – верхню  і нижню . Всі чотири довірчі межи – 

функції від результатів спостережень  і довірчої ймовірності . 

Верхня довірча межа  – випадкова величина , для якої 

, де  – істинне значення оцінюваного параметра. Довірчий інтервал в 

цьому випадку має вигляд . 

Нижня довірча межа  – випадкова величина , для якої 

. Довірчий інтервал в цьому випадку має вигляд . 

Двосторонні довірчі межи – верхня  і нижня  – це випадкові величини 

 і  такі, що 

, де  – істинне значення оцінюваного параметра. Довірчий 

інтервал в цьому випадку має вигляд . 

Імовірності, пов'язані з довірчими межами, можна записати у вигляді окремих 
випадків загальної формули ймовірності: 

. 

Уточнимо наведене вище. Нехай  – оцінюваний параметр, а  і  – дві функції 

елементів вибірки  з розподілу  з невідомим параметром  

такі, що . Нехай також . 

Означення 3.6.8. Інтервал  називається 

довірчим інтервалом для параметра  рівня довіри , якщо для будь-якого  

виконується нерівність 
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Означення 3.6.9. Інтервал  називається 

асимптотичним довірчим інтервалом для параметра  (асимптотичного) рівня 

довіри , якщо для будь-якого  виконується нерівність 

 
 Насправді в означенні 3.6.8 мова йде, звичайно, не про один інтервал, а про 

послідовність інтервалів, що залежать від обсягу вибірки. 

Зауваження. Межи інтервалу  тут є випадковими, тому читати формулу 

 треба як «інтервал  накриває параметр », а не як «   лежить в 

інтервалі».  

Зауваження. Нерівність « » зазвичай відповідає дискретним розподілам, 

коли рівність практично неможлива. 

Приклад 3.47. Для  при будь-якому  рівність  неможлива, а 

нерівність 

 
має сенс. 
Якщо ймовірність довірчому інтервалу накривати параметр у точності дорівнює 

 (або прагне до ), інтервал називається точним (або асимптотичне точним) 

довірчим інтервалом рівня довіри . 

Перш ніж розглядати існуючи регулярні способи побудови точних і асимптотичних 
довірчих інтервалів, розберемо наступні приклади. Почнемо з нормального розподілу як з 
найбільш важливого і часто використовуваного. 

Приклад 3.48. Нехай  – вибірка об'єму  з нормального розподілу , де 

 невідомий параметр, а  відомий. Потрібно побудувати точний довірчий 

інтервал для параметра  рівня довіри . 

Нехай  має нормальний розподіл ,  має нормальний розподіл  і ці 

випадкові величини незалежні. Тоді  має нормальний розподіл з 

параметрами 

 
Тому 
 

Випадкова величина Розподіл 

 
 

 
 

 
 

 
Отже, величина 

 
має стандартний нормальний розподіл. 

По заданому  знайдемо число  таке, що . Число  

– квантиль рівня  стандартного нормального розподілу: 
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або  . 

Отже, згідно з означенням 3.6.8, , або  є квантилі стандартного 

нормального розподілу (див. рисунок). 
 

 
 

Щільність стандартного нормального розподілу та квантилі. 
Розв’язавши нерівність  відносно , отримаємо точний довірчий інтервал 

 

 
 Якщо в цю рівність підставити , то отримаємо: 

 
Отже, шуканий точний довірчий інтервал рівня довіри   має вигляд 

 
Приклад 3.49. Нехай  – вибірка об'єму  з показового розподілу , де 

. Потрібно побудувати асимптотичний (асимптотичне точний) довірчий інтервал для 

параметра  рівня довіри . 

Згідно центральної граничної теореми маємо: 

 
де   – випадкова величина має стандартний нормальний розподіл. За визначенням 

слабкої збіжності, при  

 
 тобто 

 

 
Отже, шуканий асимптотичний довірчий інтервал рівня довіри  має вигляд 

 
Приклад 3.50. Нехай  – вибірка з нормального закону , параметри 

 і  невідомі. Вкажемо довірчі межи для . 

Випадкова величина 
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має розподіл Стьюдента з  степенем вільності, де  – вибіркове середнє 

арифметичне і  – вибіркове середнє квадратичне відхилення. Нехай  і 

 – квантилі зазначеного розподілу порядку  і  відповідно. Тоді 

 
Отже, 

 
тобто в якості нижньої довірчої межи , відповідної довірчої ймовірності , слід 

взяти 

 
Аналогічно отримуємо, що 

 
Оскільки розподіл Стьюдента симетричний відносно 0, то  

. Отже, в якості верхньої довірчої межи  для , 

відповідної довірчої ймовірності , слід взяти 

 
Для побудови двосторонніх довірчих меж покладемо 

 і   , 

де  і   визначаються за формулами ( ) і ( ) відповідно. Оскільки нерівність 

 виконана тоді і тільки тоді, коли , то 

 
у припущенні, що . Отже, якщо , то  і  – 

двосторонні довірчі межи для , відповідної довірчої ймовірності . Зазвичай вважають 

, тобто в якості двосторонніх довірчих меж  і , відповідних довірчої 

ймовірності , використовують односторонні довірчі межи  і  , відповідні довірчої 

ймовірності . 

Інший вид правил побудови довірчих меж для параметра  заснований на 

асимптотичної нормальності деякої точкової оцінки  цього параметра. У ймовірносно-

статистичних методах прийняття рішень використовують, як уже зазначалося, незміщені 

або асимптотичне незміщені оцінки , для яких зсув або дорівнює , або при великих 

обсягах вибірки нехтовно мале в порівнянні з середнім квадратичним відхиленням оцінки 

. Для таких оцінок при всіх  

 

де  – функція нормального розподілу . Нехай  – квантиль порядку  

розподілу . Тоді 

 
Оскільки нерівність 
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рівносильна нерівності 

 

то в якості  можна було б взяти ліву частину останнього нерівності. Однак точне 

значення дисперсії  зазвичай невідомо. Зате часто вдається довести, що дисперсія 

оцінки має вигляд  з точністю до нехтовно малих при зростанні  

доданків. Тут  – деяка функція від невідомого параметра . Справедлива теорема 

про спадкування збіжності, згідно з якою при підстановці в  оцінки  замість  

співвідношення (3.6.12) залишається справедливим, тобто 

 
Отже, в якості наближеної нижньою довірчою кордону слід взяти 

 
а в якості наближеної верхньої довірчої межі – 

 
Зі зростанням обсягу вибірки якість наближених довірчих меж поліпшується, тому 

ймовірності подій  і  прагнуть до . Для побудови двосторонніх 

довірчих меж поступають аналогічно правилу, зазначеному вище в прикладі 3.47 для 

інтервального оцінювання параметра  нормального розподілу. А саме, використовують 

односторонні довірчі межи, відповідні довірчої ймовірності . 

При обробці гідрометеорологічних статистичних даних зазвичай використовують 

значення довірчої ймовірності . Застосовують також значення . 

Сформулюємо загальні принципи побудови довірчих інтервалів. 

  Точних: 

1. Знайдемо функцію , розподіл якої  не залежить від параметра  При 

цьому необхідно, щоб  була оборотна за  при будь-якому фіксованому ; 

2. Нехай числа  і  – квантилі розподілу  такі, що 

 

3. Розв’язавши нерівність щодо  (якщо це можливо), отримаємо 

точний довірчий інтервал. 

  Асимптотичних: 

1. Знайдемо функцію , що слабо сходиться до розподілу , яка не 

залежить від параметра . Необхідно, щоб  була оборотна за  при будь-якому 

фіксованому ; 

2. Нехай  і  – квантилі розподілу  такі, що 
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3. Розв’язавши нерівність відносно , отримаємо асимптотичний 

довірчий інтервал. 

Зауваження. Часто у якості  і  беруть квантилі рівня  і  

розподілу . Але, взагалі кажучи, квантилі слід вибирати так, щоб одержати найбільш 

короткий довірчий інтервал. 
Приклад 3.51. Спробуємо, користуючись наведеною вище схемою, побудувати 

точний довірчий інтервал для параметра  рівномірного на  розподілу. Якщо  

мають розподіл , то  мають розподіл . Тоді величина 

 
розподілена так само, як максимум з  незалежних рівномірно розподілених на  

випадкових величин, тобто має не залежну від параметра  функцію розподілу 

 
Для будь-яких позитивних  і  має місце рівність 

 
Довжина довірчого інтервалу дорівнює 

 
і зменшується з ростом  і  і з їх зближенням. 

Щільність розподілу  на відрізку  дорівнює  і монотонно зростає. Тому 

найбільші значення квантилів  і  при найменшому відстані між ними і при фіксованій 

площі під графіком щільності досягається вибором , а  такого, щоб 

. Ця умова приводить до: 

 
Таким чином, маємо: 

 
Приклад 3.52. Нехай  – вибірка об'єму  з розподілу Пуассона , де 

. Потрібно побудувати асимптотичний довірчий інтервал для параметра   рівня 

довіри . Згідно Центральної граничної теореми маємо: 

 
де  має стандартний нормальний розподіл. За визначенням слабкої збіжності, при 

 

 
Але розв’язати нерівність під знаком ймовірності щодо   не просто – виходить 

квадратна нерівність через кореня в знаменнику. 

За властивостями слабкої збіжності, якщо  і , то . Тоді оцінка 

 є спроможною, тому  і 

 
Таким чином, маємо 
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розв’язуючи нерівність під знаком ймовірності відносно , отримаємо 

 
 Отже, шуканий асимптотичний довірчий інтервал рівня довіри  має вигляд 

 

Якщо виконується співвідношення , то інтервал ( ) називається 

-процентним довірчим інтервалом параметра . Іншими словами, 

довірчий інтервал – це інтервал, в якому із заданою ймовірністю знаходиться значення 

невідомого параметра. Значення  і  називають відповідно нижньою і верхньою 

межами довірчого інтервалу, а  – довірчою ймовірністю або коефіцієнтом довіри. 

Неважливо, яким чином були отримані межи інтервалу  і , важливий сам факт 

виконання співвідношення . Довірчий інтервал дає певну інформацію про 

точність оцінки даного параметра. 
Зауважимо, що чим більше впевненість у тому, що параметр лежить в інтервалі, тим 

ширше інтервал. Так що намагатися знайти діапазон, в якому  лежить з імовірністю 1, 

немає сенсу, тому що такий діапазон – це вся область . 

Для побудови довірчого інтервалу необхідно знати той чи інший закон розподілу 

ймовірностей. Припустимо, наприклад, що невідомий параметр  можна інтерпретувати 

як деяку випадкову величину з відомою щільністю розподілу ймовірностей . Нехай 

 – точкова оцінка параметра . Тоді в деяких випадках можна 

визначити умовну щільність розподілу ймовірностей 

 
Отже, зі співвідношення 

 

можна визначити межі  і  довірчого інтервалу з довірчою ймовірністю . 

Однак не завжди можна задати невідомий параметр щільністю розподілу 
ймовірностей. Зазвичай невідомий параметр є деякою постійною величиною. Тому при 

побудові довірчого інтервалу користуються не умовною щільністю розподілу , а 

умовною щільністю . Розглянемо один з можливих способів побудови довірчого 

інтервалу з використанням цієї щільності. 

 Задамо деяку довірчу ймовірність  і розглянемо співвідношення 

. 
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Це співвідношення визначає довірчий інтервал, симетричний відносно . 

Розглядаючи це співвідношення як рівняння щодо , можна визначити , використовуючи 

відому щільність . Тим самим довірчий інтервал буде знайдений. Дійсно, 

 

 

Остання рівність означає, що  з імовірністю . Дані 

співвідношення показують, що при побудові довірчого інтервалу можна виходити як з 

щільності , так і з щільності . Величина  визначає ширину довірчого 

інтервалу. Для фіксованого значення довірчої ймовірності  і для незмінною щільності 

 ця величина є постійною. Межі довірчого інтервалу визначаються 

рівностями  і . Якщо вважати  і  змінними, то ці дві рівності 

є рівняннями прямих ліній. Вся область, укладена між цими прямими, називається 
довірчою областю (рис. 3.13). Маючи довірчу область можна визначити довірчий інтервал 

для будь-якого значення оцінки . На рисунку вказані межі довірчого інтервалу  і  

для довільного значення оцінки . 

Межі довірчої області не обов'язково є прямими лініями. Форма довірчої області 

визначається структурою самої оцінки і, перш за все, видом закону розподілу . 

Тут розглянуто найпростіший випадок побудови довірчої області. На рис. 3.14 зображено 
довірча область для невідомої ймовірності події. Межами цієї області є лінія еліпса. 

 

   
Рис. 3.13. Довірча область с 

прямолінійними межами   
Рис. 3.14. Довірча область у формі еліпса 

 
Для дискретних випадкових величин не завжди можна знайти довірчий інтервал, що 

має коефіцієнт довіри, у точності рівний , якщо  задано довільно. Це пов'язано з тим, що 

закон розподілу дискретної випадкової величини має східчастий характер. Для таких 
дискретних розподілів, як: біноміальний, Пуассона (а також статистики Колмогорова 

 та інших непараметричних статистик), функції 

розподілу мають скачки. Тому для заданого заздалегідь значення , наприклад, 

, не можна вказати довірчі межи, оскільки рівняння, за допомогою яких 

вводяться довірчі межи, не мають жодного рішення. Так, розглянемо біноміальний 
розподіл 

 

де  – число проваджень події,  – обсяг вибірки. Для нього не можна вказати 

статистику  таку, що 
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оскільки  – функція від  і може приймати не більше значень, ніж приймає 

, тобто , а для  є нескінченно багато можливих значень – стільки, скільки точок 

на відрізку. Це означає, що верхньої довірчої межи в разі біноміального розподілу не 
існує. 

Для дискретних розподілів доводиться змінити визначення довірчих меж. Покажемо 

зміни на прикладі біноміального розподілу. Так, в якості верхньої довірчої межи  

використовують найменше  таке, що 

 
Аналогічним чином поступають для інших довірчих меж та інших розподілів. 

Необхідно мати на увазі, що при невеликих  і  істинна довірча ймовірність 

 може істотно відрізнятися від номінальної  [9]. Тому поряд з 

величинами типу  (тобто довірчих меж) при розробці таблиць і комп'ютерних 

програм необхідно передбачати можливість одержання і величин типу  

(тобто довірчих імовірностей, що досягаються). 
Встановлення довірчого інтервалу не означає того факту, що невідомий параметр 

належить цьому інтервалу. Можна лише стверджувати, що з імовірністю  цей параметр 

знаходиться всередині інтервалу. При цьому, зрозуміло, з імовірністю  даний 

параметр знаходиться поза цього інтервалу. Довірчу ймовірність  вибирають досить 

великою ( ). Слід мати на увазі, що при збільшенні довірчої ймовірності 

збільшується довжина довірчого інтервалу. Таким чином, при виборі значення довірчої 
ймовірності слід дотримуватися розумного компромісу. Якщо є необхідність підвищити 
довірчу ймовірність при збереженні довжини довірчого інтервалу, то потрібно збільшити 
обсяг вибірки. 

 

3.6.4. Довірчі інтервали параметрів нормального розподілу 

Нехай  – випадкова величина, розподілена за нормальним законом з 

математичним сподіванням  і дисперсією . Потрібно оцінити невідоме математичне 

сподівання . За вибіркою  обчислимо емпіричне математичне 

сподівання , яке є точковою оцінкою параметра : 

 

Так як оцінка  є лінійною щодо вимірів нормально розподіленої випадкової 

величини, то сама вона також буде мати нормальний розподіл з математичним 

сподіванням  і дисперсією . 

Нехай  є відомою величиною. Перетворимо оцінку , в центровану і нормовану 

випадкову величину : 
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Величина  розподілена нормально з нульовим математичним очікуванням і 

одиничною дисперсією. Користуючись таблицями нормального розподілу і виходячи з 

заданого значення ймовірності , можна розв’язати наступне рівняння щодо : 

 
Для нормального розподілу ймовірність попадання випадкової величини в заданий 

інтервал виражається через функцію Лапласа: 

 

де врахована непарність функції Лапласа, тобто . Для визначення 

 потрібно, користуючись таблицею функції Лапласа, розв’язати рівняння 

 

Повернемося знову до оцінки . Підставимо в ( )  з : 

 

Розв’язуючи внутрішню нерівність щодо , приходимо до виразу: 

 

Отже, якщо  – емпіричне математичне сподівання нормально розподіленої 

величини з істинним математичним очікуванням  і відомою дисперсією , то 

 

з імовірністю . При цьому величина  знаходиться по таблицях нормального 

розподілу, як розв’язок рівняння ( ). 

Приклад 3.53. Клас точності вимірювального приладу забезпечує середню 

квадратичну похибку вимірювання . Помилка вимірювань розподілена за 

нормальним законом з нульовим середнім значенням. У процесі замірів деякої постійної 
величини були отримані наступні значення: 5,25; 5,23; 5,29; 5,31; 5,22; 5,26; 5,23; 5,26; 
5,26; 5,24; 5,25; 5,21; 5,27; 5,24; 5,28; 5,25. 

 Побудувати довірчий інтервал для істинного значення вимірюваної величини з 
довірчою ймовірністю 0,95. 

Вимірювання  є випадковою величиною з невідомим математичним очікуванням  

і відомим середнім квадратичним відхиленням . Так як систематична помилка приладу 

дорівнює нулю, то значення вимірюваної величини збігається з . 

Підсумовуючи усі виміри і поділивши отриману суму на число вимірів , 

знайдемо оцінку :  . Розв’яжемо рівняння (3.6.15) при : 

.  

За значенням функції Лапласа, рівному 0,475, за таблицею визначаємо відповідне 
значення аргументу цієї функції: . Тоді з імовірністю 0,95 є справедливим вираз: 

 
Обчислюючи праву частину, отримаємо довірчий інтервал:  з 

імовірністю . 

Приклад 3.54. Випадкова величина X розподілена нормально і має дисперсію, що 
дорівнює 16. Скільки разів потрібно виміряти випадкову величину, щоб з імовірністю не 
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меншою ніж 0,9 можна було стверджувати, що емпіричне математичне сподівання 
відхилиться від істинного математичного сподівання на величину не більшу ніж 0,2? 

Тут , , . Невідомою величиною є обсяг вибірки . 

Розв’яжемо рівняння . Використовуючи таблицю, 

отримаємо: . Відхилення оцінки  від  буде не більше ніж 

 
За умовою це відхилення має бути не більше ніж 0,2. Отже, маємо:  

або . Звідки . Обсяг вибірки  – ціле число. Тому беремо 

найближче ціле число: . 

Нехай тепер дисперсія  випадкової величини  невідома. Нехай  – незміщена 

оцінка дисперсії цієї величини. За (3.6.4) маємо 

 
У більш повної літературі з теорії ймовірностей є доказ, що величина 

 розподілена за законом  з -м ступенем свободи. Число 

ступенів свободи дорівнює числу незалежних доданків у . Всього доданків , проте, 

вимірювання , що входять в , входять також і в вираз для , що і призводить до 

зменшення числа незалежних доданків на одиницю. Є також доказ того, що величина 

 розподілена за законом Стьюдента з -м степенем 

вільності. Отже, користуючись таблицею розподілу Стьюдента, можна розв’язати рівняння 

( ) відносно  при заданому значенні довірчої ймовірності . 

Подальша побудова довірчого інтервалу є аналогічною побудові довірчого інтервалу 

в разі відомої дисперсії : 

 
За своєю структурою формула (3.6.17) збігається з формулою (3.6.16). Відмінність 

полягає в тому, що в (3.6.17) використовується величина , а не . Крім того, в даному 

випадку при розв’язанні рівняння ( ) застосовується таблиця розподілу Стьюдента 

(див. Додаток). 
Приклад 3.55. Нехай умови прикладу 3.53 зберігаються, але середня квадратична 

помилка вимірювального приладу є невідомою. Потрібно побудувати довірчий інтервал 
для вимірюваної величини. 

У прикладі 3.50 вже було знайдено значення . Для побудови довірчого 

інтервалу потрібно обчислити оцінку  дисперсії . Знайдемо другий початковий момент 

за формулою (3.6.4) 

 

 
Тепер можна обчислити 

 
та 

 
Добуваючи корінь, знаходимо . 
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Розв’яжемо рівняння (3.6.15), маючи на увазі, що довірча ймовірність  дорівнює 

0,95, а число ступенів свободи дорівнює . По таблиці знаходимо . 

Підставляючи обчислені значення в ( ), отримаємо з імовірністю : 

 
Отриманий довірчий інтервал виявився більш вузьким, ніж інтервал, знайдений в 

прикладі 3.50. Це пов'язано з тим, що дана конкретна вибірка вказує на більш високу 
реальну точність приладу, ніж та, яка визначена виробником приладу. Однак для 
підтвердження цього потрібно значно збільшити обсяг вибірки. 

Розглянемо процес побудови довірчого інтервалу для дисперсії нормально 
розподіленої випадкової величини. Нехай 

 

Ця величина має розподіл  з -м ступенем свободи. Розподіл  не є 

симетричним. Тому неможливо використовувати рівняння типу (  для Означення 

меж інтервалу. Побудова довірчого інтервалу у випадках симетричних і несиметричних 
розподілів ілюструється на рис. 3.15. 

 

 
 

Рис. 3.15. Побудова довірчих інтервалів у випадку 
симетричного і несиметричного закону розподілу. 

 
Будемо виходити з наступного рівняння: 

 
Це рівняння містить дві невідомі, тому має незліченну множину розв’язань. Щоб 

отримати один розв’язок, потрібно мати одну додаткову умову. 

Імовірність попадання в інтервал ( ) дорівнює . Виберемо інтервал так, щоб 

імовірність , що залишилася була розподілена порівну між інтервалами  і 

  (на рис. 3.15 вони заштриховані), тобто приймемо 

 

Тоді . Отже, кордони  і  

визначаємо з двох рівнянь: 
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Далі потрібно використати таблицю значень , для яких . За 

таблицями розв’язуються рівняння (3.6.20) відносно  і  при заданому значенні . 

Враховуючи (3.6.19), отримаємо: 

 
Таким чином, довірчий інтервал для дисперсії буде мати наступний вигляд: 

 
Звідси отримаємо довірчий інтервал для середнього квадратичного відхилення: 

 
Приклад 3.56. Нехай в умовах прикладу 3.53 середня квадратична помилка 

вимірювального приладу є невідомою. 

На підставі вибірки потрібно побудувати довірчий інтервал для  з довірчою 

ймовірністю . 

Незміщена оцінка дисперсії  була вже знайдена по даній вибірці в прикладі 10. 

Отримано  та . Застосовуючи таблиці, розв’язуємо два рівняння: 

 

 
По числу ступенів свободи  і за ймовірністю, що дорівнює 0,975, 

знаходимо . За ймовірністю, що дорівнює 0,025, визначаємо . Отже, з 

імовірністю 0,95 

 

 

Відзначимо, що якщо відомо математичне сподівання  випадкової величини, то 

замість оцінки дисперсії  слід використовувати оцінку (3.6.17) у вигляді 

 

Ця оцінка є незміщеною оцінкою істинної дисперсії  і розподілена за законом  з 

 ступенями свободи. 

Розглянуті способи побудови довірчих інтервалів можна застосовувати і для 
асимптотичне нормальних оцінок. Центральна гранична теорема підтверджує прагнення 
закону розподілу суми випадкових величин до нормального закону при збільшенні числа 
доданків. Це виправдовує застосування розглянутих способів побудови довірчих 

інтервалів при великих . Таблиці розподілів Стьюдента (див. Додаток) і  розраховані 

на малі обсяги вибірок. При великих обсягах вибірок замість розподілу Стьюдента 

використовується безпосередньо нормальний розподіл. Що стосується розподілу , то 

граничні значення  и  обчислюються за формулами: 
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де  є розв’язком рівняння (17) при заданій довірчій ймовірності . 

У непараметричних задачах оцінювання приймають імовірнісну модель, в якій 

результати спостережень  розглядають як реалізації незалежних 

випадкових величин з функцією розподілу  загального вигляду. Від  вимагають 

лише виконання деяких умов типу безперервності, існування математичного сподівання і 
дисперсії і т.п. Подібні умови не є такими жорсткими, як умова приналежності до певного 
параметричного сімейства. 

У непараметричної постановці оцінюють або характеристики випадкової величини 
(математичне сподівання, дисперсію, коефіцієнт варіації), або її функцію розподілу, 
щільність і т.п. Так, в силу закону великих чисел вибіркове середнє арифметичне є 

спроможною оцінкою математичного сподівання ) (при будь-якої функції розподілу 

 результатів спостережень, для якої математичне сподівання існує). За допомогою 

центральної граничної теореми визначають асимптотичні довірчі границі 

 

де  – довірча ймовірність,  квантиль порядку  стандартного 

нормального розподілу  з нульовим математичним сподіванням і одиничною 

дисперсією,  – вибіркове середнє арифметичне,  – вибіркове середнє квадратичне 

відхилення. Термін «асимптотичні довірчі границі» означає, що ймовірності 

 

прагнуть до  і  відповідно при , але, взагалі кажучи, не рівні цим 

значенням при кінцевих . Практично асимптотичні довірчі границі дають достатню 

точність при  порядку 10. 

Другий приклад непараметричного оцінювання – оцінювання функції розподілу. По 

теоремі Гливенка емпірична функція розподілу  є спроможною оцінкою функції 

розподілу . Якщо  – неперервна функція, то на основі теореми Колмогорова 

довірчі границі для функції розподілу  задають у вигляді 

 

де  – квантиль порядку  розподілу статистики Колмогорова при обсязі 

вибірки  (нагадаємо, що розподіл цієї статистики не залежить від ). 

Правила визначення оцінок і довірчих границь в параметричному випадку будуються 

на основі параметричного сімейства розподілів . При обробці реальних даних 

виникає питання – чи відповідають ці дані прийнятій ймовірнісній моделі, тобто 
статистичній гіпотезі про те, що результати спостережень мають функцію розподілу з 

сімейства  при деякому ? Такі гіпотези називають гіпотезами 

згоди, а критерії їх перевірки – критеріями згоди. 

Якщо істинне значення параметра  відомо, функція розподілу  

неперервна, то для перевірки гіпотези згоди часто застосовують критерій Колмогорова, 
заснований на статистиці 
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де  емпірична функція розподілу. 

Якщо істинне значення параметра  невідомо, наприклад, при перевірці гіпотези 

про нормальність розподілу результатів спостереження (тобто при перевірці належності 
цього розподілу до сімейства нормальних розподілів), то іноді використовують статистику 

 

Вона відрізняється від статистики Колмогорова  тим, що замість істинного 

значення параметра  використовується його оцінка . 

Розподіл статистики  сильно відрізняється від розподілу статистики . В 

якості прикладу розглянемо перевірку нормальності, коли , а . 

Для цього випадку [9] квантилі розподілів статистик  і  наведені в табл. 3.14. 

Таким чином, квантилі відрізняються приблизно в 1,5 рази. 
Таблиця 3.14 

Квантилі статистик  і  при перевірці нормальності 

 

 

0,85 0,90 0,95 0,975 0,99 

Квантилі порядку  для   1,138 1,224 1,358 1,480 1,626 

Квантилі порядку  для  0,775 0,819 0,895 0,955 1,035 

 

3.6.5. Побудова довірчого інтервалу для ймовірності події. 

 Нехай в  послідовних незалежних випробуваннях подія  здійснилася  разів. 

Тоді ймовірність події  можна оцінити за допомогою відносної частоти її здійснення, 

тобто 

 

Величина  розподілена за законом Бернуллі, так що 

 

де . Величина  є незміщеною і обґрунтованою оцінкою ймовірності  

здійснення події  в одному випробуванні. 

Перетворимо оцінку  в центровану і нормовану випадкову величину : 

 

Будемо вважати, що  досить велике. Відповідно до граничної теореми Муавра-

Лапласа, можна припускати, що величина  розподілена наближено по нормальному 

закону з нульовим математичним очікуванням і одиничною дисперсією. За таблицями 

нормального розподілу, виходячи з заданого значення довірчої ймовірності , можна 

розв’язати рівняння (3.6.14) відносно . Тоді 
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Розв’язуючи внутрішню нерівність щодо , отримаємо остаточно: 

 

Таким чином, з імовірністю  

 

Межі цього інтервалу залежать від оцінюваного параметра . Для позбавлення від 

цього можна використовувати один з наступних способів. У першому способі у виразах 

для меж інтервалу  замінюють на . Тоді з імовірністю, що наближено дорівнює , 

 
Другий спосіб передбачає розширення інтервалу до максимально можливого. Для 

цього величина  замінюється її найбільшим значенням. Величина  приймає 

максимальне значення 0,25 при . Тоді з імовірністю, не меншою ніж,  

 
Третій спосіб передбачає точне Означення меж інтервалу. Розглянемо основну 

нерівність, яка використовується для отримання довірчого інтервалу: 

 

Ця нерівність визначає довірчу область для невідомої ймовірності . Приведемо цю 

нерівність до більш зручного вигляду: 

 
Довірча область являє собою множину пар значень , що потрапляють 

всередину еліпса, рівняння якого має вигляд: 

 
На рис. 3.14 приведено зображення області (3.6.27). Еліпс виходить за рамки 

квадрата з довжиною сторони, що дорівнює одиниці, в напрямку осі абсцис. Заштриховані 
частини не входять в довірчу область, оскільки завжди повинна виконуватися нерівність 

. Ефект виходу еліпса за рамки квадрата обумовлений тим, що розподіл 

Бернуллі для величини  замінено нормальним розподілом. З ростом  еліпс стає все 

більш вузьким, «зайві» частини зменшуються. При  еліпс стягується до діагоналі 

квадрата, рівняння якого має вигляд , тобто оцінка  буде збігатися (за 

ймовірністю) з істинним значенням ймовірності  (див. теорему Бернуллі із закону великих 

чисел п. 2.5). 
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Для означення довірчого інтервалу потрібно розв’язати квадратне рівняння (3.6.40) 

при відомому значенні оцінки . Одержимо два кореня: 

 
де 

 

Знайдені значення  і  ( < ) є межами довірчого інтервалу (рис. 3.15), так що 

з імовірністю , 

.          (3.6.42) 

При великих значеннях  всі три способи дають практично однакові результати. 

Апроксимація розподілу Бернуллі нормальним розподілом вважається допустимою, якщо 

виконуються нерівності:  і . Звідси випливає, що найменше значення  

досягається при . Тоді має бути . Якщо  або , то 

повинно бути . Виходячи з цих оцінок, можна приблизно судити про правомірність 

застосування розглянутих тут способів. Так як ймовірність  невідома, то для оцінки цієї 

правомірності обчислюють  і . Можна побудувати довірчий інтервал, спираючись 

на закон розподілу Бернуллі, однак ця процедура доволі складна. Доцільність 

застосування цієї процедури дуже сумнівна, так як при малих значеннях  точність оцінки 

ймовірності  настільки низька, що вибір способу побудови довірчого інтервалу вже не 

має практичного значення. Відзначимо, що довірча область для ймовірності події, що 
побудована з використанням закону розподілу Бернуллі, обмежена ступінчастою лінією, 

яка нагадує лінію еліпса. Але вона не буде виходити за рамки квадрата: , 

. 

Приклад 3.57. Було проведено 36 незалежних випробувань, при цьому подія  

відбулася в 9-ти випробуваннях. Оцінити справжню ймовірність  здійснення події A в 

одному випробуванні з довірчою ймовірністю . 

У випадку, що розглядається, . Так як  і   

, то допустима апроксимація розподілу Бернуллі нормальним розподілом. 

Розв’язуючи рівняння (3.6.16) відносно  при , по таблиці значень 

функції Лапласа знаходимо . 

Скориставшись формулою, що передує формулі (3.6.27), отримаємо з імовірністю, 
що наближено дорівнює 0,9, 

 
Знайдемо тепер з імовірністю, не меншою 0,9, довірчий інтервал за формулою 

(3.6.27): 

 
Обчислимо точні значення меж довірчого інтервалу. Для цього знайдемо корені 

рівняння (3.6.29) за формулами (3.6.30): 
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Отже,  з імовірністю, рівної 0,9. 

Три інтервали, отримані в задачі різними способами, мало відрізняються один від 
одного. Довжини інтервалів дорівнюють відповідно 0,238, 0,274 і 0,231. Зауважимо, що 
вираз «точні межі інтервалу» є умовним, оскільки розподіл Бернуллі було наближено 
замінено нормальним розподілом. В особливо відповідальних випадках з цих трьох 
інтервалів рекомендується вибирати найбільший інтервал. 

 

3.7.  Перевірка  статистичних гіпотез 

Будь-яке припущення щодо невідомого розподілу досліджуваної випадкової 
величини (елементів), істинність якої потрібно перевірити на основі вибірки цієї випадкової 
величини, називають статистичною гіпотезою. 

Означення 3.7.1. Статистична гіпотеза (statistical hypotheses) – це певне 
припущення про розподіл імовірностей, що лежить в основі спостережуваної вибірки 
даних. 

 Наведемо для прикладу формулювання декількох статистичних гіпотез: 
1. Результати спостережень мають нормальний розподіл з нульовим математичним 

очікуванням; 

2. Результати спостережень мають функцію розподілу ; 

3. Результати спостережень мають нормальний розподіл; 
4. Результати спостережень в двох незалежних вибірках мають один і той же 

нормальний розподіл; 
5. Результати спостережень в двох незалежних вибірках мають один і той же 

розподіл. 
 Якщо можливо висунути кілька взаємовиключних гіпотез про розподіл елементів 

вибірки, то виникає завдання вибору однієї з цих гіпотез на підставі вибіркових даних.  
Означення 3.7.2. Перевірка статистичної гіпотези (testing statistical hypotheses) 

- це процес прийняття рішення про те, чи суперечить розглянута статистична 
гіпотеза спостережуваної вибірці даних. 

Як правило, за вибіркою кінцевого обсягу безпомилкових висновків про розподіл 
зроблено бути не може, тому доводиться рахуватися з можливістю вибрати невірну 
гіпотезу. Гіпотеза може стосуватися невідомих параметрів закону розподілу ймовірностей, 
самого закону розподілу, змішаних статистичних моментів, що описують зв'язок між 
величинами, і т.п. Існує велика різноманітність статистичних гіпотез і, відповідно, велика 
кількість різноманітних методів перевірки цих гіпотез. 

Методи оцінювання та перевірки гіпотез спираються на імовірнісні моделі 
породження даних спостереження. Якщо не обумовлене супротивне, вважається, що всі 
спостереження мають один і той же розподіл. У ряді випадків це припущення також 
потребує перевірки (наприклад, гіпотеза про однорідність або гіпотеза про випадковість) – 
в таких випадках однаковість розподілення спостережень не передбачається. Те ж 
стосується і незалежності спостережень. 

Загальна ідея перевірки статистичних гіпотез полягає в наступному. 

Нехай задана випадкова вибірка  – послідовність  об'єктів 

з множини . Передбачається, що на множині  існує деяка невідома імовірнісна міра . 

 Означення 3.7.3. Гіпотезою  називається будь-яке припущення про розподіл  

спостережень: 
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де   – деяка множина розподілів. 

Означення 3.7.4. Гіпотеза  називається простою, якщо вона однозначно 

визначає розподіл, тобто . Інакше  називається складною гіпотезою. 

Складна гіпотеза припускає, що розподіл  – один з деякої множини розподілів . 

Існує велика кількість різноманітних методів перевірки статистичних гіпотез. При 
виборі методу для вирішення певного конкретного завдання необхідно виходити з 
відповідей на такі питання: 

 якою є мета перевірки гіпотези; 

 у яких шкалах виміряні аналізовані дані; 

 чи є аналізовані вибірки незалежними або спряженими; 

 скільки вибірок необхідно порівняти. 
Розглянуті в цьому розділі методи застосовують при порівнянні двох вибірок. При 

більшій кількості вибірок використовують методи дисперсійного аналізу. 
 

3.7.1. Оцінка однорідності вихідних рядів спостережень 

Умовимося, що результати спостережень будемо вважати однорідними тоді, коли 
вони належать до однієї і тієї ж генеральної сукупності. При цьому всі спостереження 
будемо вважати незалежними як всередині рядів спостережень (іншими словами 
дотримано умову випадковості відбору), так і між досліджуваними рядами спостережень. 

Будь-яке статистичне судження про однорідність тих чи інших рядів спостережень 
завжди має імовірнісний характер. Статистичний аналіз однорідності рядів спостережень 
починається з припущення відсутності суттєвої різниці між параметрами порівнюваних 
рядів. При цьому зазвичай передбачається, що закон розподілу рядів спостережень, що 
співставляються, один і той же, що випливає з фізичних міркувань або накопиченого 
попереднього досвіду. Відмінності можуть мати місце лише в параметрах розподілу, до 
числа яких можуть бути віднесені: середнє значення, коефіцієнт варіації і коефіцієнт 
асиметрії. У багатьох випадках підлягають перевірці на однорідність всі параметри 
розподілу. 

Статистичний аналіз однорідності рядів спостережень включає наступні основні 
етапи: формулювання нульової і альтернативної (конкуруючої) гіпотез, визначення рівня 
значущості, вибір критичної області, бракування або визнання нульової гіпотези. Так як ці 
етапи є, як правило, невід'ємною частиною будь-якого статистичного дослідження 
однорідності рядів спостережень, зупинимося на них. 

Нехай задана випадкова вибірка  спостережень . Як 

правило, оскільки мова йде про задачі математичної статистики, розподіл елементів цієї 
вибірки відомо досліднику не повністю (наприклад, містить невідомі числові параметри). 

Задамося статистикою – довільною вимірною функцією вибірки , яка не 

залежить від невідомих параметрів розподілу. Умова вимірності статистики означає, що 

функція  є випадковою величиною, тобто визначені ймовірності її попадання в інтервали 

та інші борелевські множини на прямий. Найбільш змістовний аспект даного поняття, що 
відрізняє його від інших випадкових величин, що залежать від вибірки, полягає в тому, що 
від невідомих параметрів ця функція не залежить, тобто дослідник може за наявними в 
його розпорядженні даними знайти значення цієї функції, а, отже – засновувати на цьому 
значенні оцінки та інші статистичні висновки. 

Приклад 3.58. Припустимо, що є числова вибірка , елементи якої 

мають нормальний розподіл . Припустимо, що значення параметра  (математичного 

сподівання) відомо, тобто це деяке конкретне число, а значення середньоквадратичного 

відхилення  невідомо (і його потрібно оцінити). Для цього може бути використана 

наступна статистика: 
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Однак якщо значення параметра  також невідомо, то дана функція не є 

статистикою. У цьому випадку її як і раніше можна досліджувати теоретично (наприклад, 

доводити, що математичне сподівання ), проте обчислити її числове значення не 

можна, тому для отримання безпосередніх статистичних висновків вона не може бути 
використана. У цьому випадку оцінка параметра  будується іншим способом. 

 

3.7.2. Статистичні  критерії 

Зазвичай при перевірці статистичної гіпотези використовують певні модельні 
розподіли, що приблизно відповідають розподілу досліджуваного параметра. Їх називають 
статистичними критеріями. 

Означення 3.7.5. Статистичний тест або статистичний критерій – строге 
математичне правило, за яким приймається або відкидається статистична гіпотеза. 

На практиці у якості статистичного критерію найчастіше використовують нормальний 

розподіл, -розподіл, розподіли Стьюдента і Фішера. Значенням критерію, що 

спостерігається, називають його величину, яку розраховують за досліджуваними 
вибірками. 

Означення 3.7.6. Послідовна статистична процедура, що використовується для 

перевірки статистичних гіпотез ,  в послідовному аналізі, 

називається послідовним статистичним критерієм. 

Означення 3.7.7. Якщо маються гіпотези , , то критерієм 

 називається відображення  

 

Означення 3.7.8. Рандомізованим критерієм називається функція , що 

приймає значення в інтервалі  залежно від значень вибірки. 

Рандомізовані критерії припускають прийняття кожної гіпотези з деякою (залежною 
від вибірки) ймовірністю. 

Означення 3.7.9. Для заданого критерію  кажуть, 

що сталася помилка -го роду, якщо гіпотеза  відкинута критерієм, в той час як 

вона є вірною. Імовірністю помилки -го роду критерію  називається 

 

Зауваження. Говорячи «  вірна» та обчислюючи , мається на увазі, що 

розподіл вибірки саме такий, як припускає гіпотеза , і обчислюється ймовірність у 

відповідності з цим розподілом. Якщо гіпотеза  проста, тобто вказує рівно на один 

можливий розподіл вибірки, то  – число. Якщо ж  – складна гіпотеза, то  

буде залежати від того, при якому саме з розподілів , що відповідають , 

обчислюється ймовірність: 

 
Таким чином, проста гіпотеза мітить тільки одне твердження, складні гіпотези 

складаються з декількох простих (при цьому кількість простих гіпотез може бути 
нескінченно великою). 

Зазвичай невідомо, яка з гіпотез вірна в дійсності, тому слід рахуватися з 
гіпотетичними ймовірностями помилок критерію. Якщо багато разів застосовувати 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7
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критерій до вибірок з розподілу, для якого гіпотеза вірна , то приблизно частка  таких 

вибірок буде визнана такими, що суперечать гіпотезі . Якщо гіпотез всього дві, то одну з 

них  (або ) прийнято називати нульовою  (основною)  

гіпотезою, а іншу  (або ) – альтернативою (відхиленням від 

основної гіпотези). 
Приклад 3.59. Прикладами нульових та альтернативних гіпотез можуть бути такі 

твердження: 
 

Твердження 
Гіпотеза 

Нульова Альтернативна 

1 
Середні значення двох вибірок 

суттєво не відрізняються одне від 
одного 

Середні значення двох 
вибірок істотно розрізняються 

одне від одного 

2 
Дисперсія першої вибірки суттєво 

перевищує дисперсію другої 
Дисперсія першої вибірки не 
перевищує істотно дисперсію 

другої 

3 

Розподіл вибірки відповідає  
нормальному закону з певними 

параметрами 

Розподіл вибірки не 
відповідає нормальному 

закону із вказаними 
параметрами 

 

Нехай на кожному етапі  статистичного експерименту, незалежно від інших 

етапів, спостерігається випадкова величина  – копія , до тих пір поки , де  

– деякий (випадковий) момент зупинки. 
 Означення 3.7.10. Послідовним статистичним критерієм називається пара 

, де  приймає значення 0 або 1 (рішення, відповідно, на 

користь нульової  або альтернативної  гіпотези). 

Рандомізований послідовний критерій перевірки гіпотез може бути визначений [43, 

53] як пара , де , , і 

,  – (вимірні) функції, що 

приймають значення між 0 і 1, . На кажному етапі  (якщо експеримент 

до нього дійшов)  інтерпретується як імовірність зупинитися на цьому 

етапі, без проведення подальших спостережень, а  – як імовірність 

відкинути нульову гіпотезу , якщо зупинка на цьому етапі відбулася. Функція 

 називається рандомізованим правилом зупинки, а  

– рандомізованим правилом ухвалення рішення. 

Якщо всі  набувають тільки значень 0 (продовження спостережень) і 1 (зупинка), 

то правило зупинки  визначає (нерандомізований) момент зупинки 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83
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.  Аналогічно, якщо всі  набувають 

тільки значень 0 (прийняття нульової гіпотези) і 1 (відкидання нульової гіпотези), то 

правило ухвалення рішення  визначає (нерандомізовану) вирішуючу функцію:  , 

якщо . 

Функція потужності критерію  в "точці"  визначається як  

 

де  – математичне сподівання відносно . Якщо , то  – 

імовірність похибки першого роду. Якщо , то ймовірність похибки другого роду 

дорівнює , де 

 

 Відповідно, середній об'єм вибірки при використанні правила зупинки  

визначається як 

 

 якщо  (в іншому випадку ). 

Вибір тих чи інших нульових або альтернативних гіпотез визначається прикладними 
завданнями, що стоять перед інженером або дослідником. 

Приклад 3.60. Нехай нульова гіпотеза – гіпотеза 2 з наведеного вище списку, а 
альтернативна – гіпотеза 1. Сказане означає, то реальна ситуація описується ймовірнісної 
моделлю, згідно з якою результати спостережень розглядаються як реалізації незалежних 
однаково розподілених випадкових величин з функцією розподілу , де параметр  

невідомий досліднику. В рамках цієї моделі нульова гіпотеза записується як ; а 

альтернативна – як . 

Приклад 3.61. Нехай нульова гіпотеза – як і раніше гіпотеза 2 з наведеного вище 
списку, а альтернативна – гіпотеза 3 з того ж списку. Тоді в імовірнісної моделі 
гідрометеорологічної ситуації передбачається, що результати спостережень утворюють 

вибірку з нормального розподілу  при деяких значеннях  і . Гіпотези 

записуються так: 

 
 (Обидва параметри приймають фіксовані значення); 

 
 (Тобто або , або , або і , і ). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%96_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%96_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
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Приклад 3.62. Нехай  – гіпотеза 1 з наведеного вище списку, а  – гіпотеза 3 з 

того ж списку. Тоді імовірнісна модель – та ж, що в прикладі 3.36, 

 
  

Приклад 3.63. Нехай  – гіпотеза 2 з наведеного вище списку, а згідно  

результати спостережень мають функцію розподілу , не збігається з функцією 

стандартного нормального розподілу . Тоді 

 при всіх  (записується як ); 

 при деякому  (тобто невірно, що ). 

Приклад 3.64. Нехай  – гіпотеза 3 з наведеного вище списку, а згідно  

результати спостережень мають функцію розподілу , яка не є нормальною. Тоді 

  при деяких , ; 

 для будь-яких ,  знайдеться  таке, що 

 
Приклад 3.65. Нехай  – гіпотеза 4 з наведеного вище списку, згідно ймовірнісної 

моделі дві вибірки отримані з сукупностей з функціями розподілу  і , є 

нормальними з параметрами ,  і ,  відповідно, а  – заперечення . Тоді 

 , , причому  і  довільні; 

   і / або . 

Приклад 3.66. Нехай в умовах прикладу 3.64 додатково відомо, що . Тоді 

 , , причому   и  довільні; 

 , . 

Приклад 3.67. Нехай  – гіпотеза 5 з наведеного вище списку, згідно ймовірнісної 

моделі дві вибірки витягнуті з сукупностей з функціями розподілу  і  відповідно, а 

 – заперечення . Тоді 

, де  – довільна функція розподілу; 

 – довільні функції розподілу, причому  при деяких . 

Приклад 3.68. Нехай в умовах прикладу 3.65 додатково передбачається, що функції 

розподілу відрізняються тільки зсувом, тобто і  при деякому . Тоді 

 , де  – довільна функція розподілу; 

 де  – довільна функція розподілу. 

Приклад 3.69. Нехай в умовах прикладу 3.65 додатково відомо, що згідно 
ймовірнісної моделі ситуації  – функція нормального розподілу з одиничною 

дисперсією, тобто має вигляд . Тоді 

  (тобто  при всіх  ), ( записується як );  

:  (тобто невірно, що ). 

Приклад 3.70. В якості показників стабільності клімату використовують ряд 
характеристик розподілів контрольованих показників, зокрема, коефіцієнт варіації 

. Потрібно перевірити нульову гіпотезу 

   

при альтернативній гіпотезі 

: , 

де  – деяке заздалегідь задане граничне значення. 

Приклад 3.71. Нехай імовірнісна модель двох вибірок – та ж, що в прикладі 3.53, 
математичні очікування результатів спостережень в першій і другій вибірках позначимо 

 і  відповідно. У ряді ситуацій перевіряють нульову гіпотезу 
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:  = M  

проти альтернативної гіпотези 
:   M . 

Приклад 3.72. Вище зазначалося велике значення в математичній статистиці 
функцій розподілу, симетричних відносно 0, При перевірці симетричності 

:  при всіх , в іншому  довільна; 

:  при деякому , в іншому  довільна. 

Конкретна задача перевірки статистичної гіпотези повністю описана, якщо задані 
нульова та альтернативна гіпотези. Вибір методу перевірки статистичної гіпотези, 
властивості і характеристики методів визначаються як нульовою, так і альтернативною 
гіпотезами. Для перевірки однієї і тієї ж нульової гіпотези при різних альтернативних 
гіпотезах слід використовувати, взагалі кажучи, різні методи.  

При ухваленні рішення на основі конкретної вибірки можливі такі варіанти: гіпотеза 

 є вірною, і вона приймається відповідно до критерію;  є помилковою гіпотезою і 

вона відкидається відповідно до критерію. Ці рішення є вірними. Можливі варіанти, коли 

ухвалене рішення є помилковим:  відкидається, будучи істинної гіпотезою (помилка 

першого роду), або  приймається, хоча насправді вона є помилковою (помилка другого 

роду). Іншими словами, при перевірці статистичної гіпотези можливі два роду помилок. 
Помилка першого роду полягає в тому, що відкидають нульову гіпотезу, в той час як в 

дійсності ця гіпотеза вірна. Рівень значущості  є ймовірністю такої помилки. Помилка 

другого роду полягає в тому, що приймають нульову гіпотезу, в той час як в дійсності ця 
гіпотеза неправильна (прийняття помилкової нульової гіпотези). 

При обробці реальних даних велике значення має правильний вибір гіпотез  і . 

Прийняті припущення, наприклад, нормальність розподілу, повинні бути ретельно 
обґрунтовані, зокрема, статистичними методами. Відзначимо, що в переважній більшості 
конкретних прикладних постановок розподіл результатів спостережень відмінний від 
нормального [22]. 

Часто виникає ситуація, коли вид нульової гіпотези випливає з постановки 
прикладної задачі, а вид альтернативної гіпотези не ясний. У таких випадках слід 
розглядати альтернативну гіпотезу найбільш загального вигляду і використовувати 

методи, що вирішують поставлене завдання при всіх можливих . Зокрема при перевірці 

гіпотези 2 (з наведеного вище списку) як нульової слід в якості альтернативної гіпотези 

використовувати  з прикладу 3.63, а не з прикладу 3.69, якщо немає спеціальних 

обґрунтувань нормальності розподілу результатів спостережень при альтернативній 
гіпотезі. Тут треба відмітити, що в прикладах 3.60, 3.61, 3.63, 3.69 нульові гіпотези, 
прийняті на основі гіпотези 2 з наведеного вище списку, – прості, всі інші згадані вище 
гіпотези – складні. 

Моделі оцінювання та перевірки гіпотез діляться на параметричні і непараметричні.  
Означення 3.7.11. Припущення, яке стосується невідомого значення параметра 

розподілу, що входить в деяке параметричне сімейство розподілів, називається 
параметричною гіпотезою (нагадаємо, що параметр може бути і багатовимірним). 

Параметричні критерії передбачають, що вибірка породжена розподілом із заданого 
параметричного сімейства, що досліджувані об'єкти описуються функціями розподілу, 

залежними від невеликого числа ( ) числових параметрів. Зокрема, існує багато 

критеріїв, призначених для аналізу вибірок з нормального розподілу. Перевага цих 
критеріїв в тому, що вони більш потужні. У математичній статистиці оцінюються 
параметри та характеристики розподілу (математичне очікування, медіана, дисперсія, 
квантилі та ін.), щільності та функції розподілу, залежності між змінними (на основі 
лінійних і непараметричних коефіцієнтів кореляції, а також параметричних або 
непараметричних оцінок функцій, що виражають залежності) та ін. Використовуються 
точкові та інтервальні (що обумовлюють межи для істинних значень) оцінки. 
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 Означення 3.7.12. Припущення, при якому вид розподілу невідомий (тобто не 
передбачається, що воно входить в деякий параметричне сімейство розподілів), 
називається непараметричної гіпотезою. 

Непараметричні критерії не спираються на додаткові припущення про розподіл. 
Функції розподілу передбачаються довільними неперервними. Зокрема, до цього типу 
критеріїв відноситься більшість рангових критеріїв. 

Якщо вибірка дійсно задовольняє додатковим припущенням, то параметричні 
критерії дають більш точні результати. Однак якщо вибірка їм не задовольняє, то 
ймовірність помилок  може різко зрости. Перш ніж застосовувати такі критерії, необхідно 
переконатися, що вибірка задовольняє додатковим припущеннями. Гіпотези про вид 
розподілу перевіряються за допомогою критеріїв згоди. 

Таким чином, якщо розподіл  результатів спостережень у вибірці згідно 

прийнятої ймовірнісної моделі входить в деяке параметричне сімейство 

, тобто  при деякому , то розглянута 

гіпотеза – параметрична, в іншому випадку – непараметрична. 
Параметричні критерії використовуються в параметричних завданнях перевірки 

статистичних гіпотез, а непараметричні – в непараметричних завданнях. Якщо і  і  – 

параметричні гіпотези, то задача перевірки статистичної гіпотези – параметрична. Якщо 

хоча б одна з гіпотез  і  – непараметрична, то задача перевірки статистичної 

гіпотези – непараметрична. Іншими словами, якщо ймовірна модель ситуації – 
параметрична, тобто повністю описується в термінах того чи іншого параметричного 
сімейства розподілів імовірностей, то й завдання перевірки статистичної гіпотези – 
параметричне. Якщо ж імовірнісна модель ситуації – непараметрична, тобто її не можна 
повністю описати в термінах якого-небудь параметричного сімейства розподілів 
імовірностей, то й завдання перевірки статистичної гіпотези – непараметричне. У 
прикладах 3.57 – 3.59, 3.62, 3.63, 3.66 наведені постановки параметричних задач 
перевірки гіпотез, а в прикладах 3.60, 3.61, 3.64, 3.65, 3.67 – 3.69 – непараметричних. 
Непараметричні завдання діляться на два класи: в одному з них йдеться про перевірку 
тверджень, що стосуються функцій розподілу (приклади 3.60, 3.61, 3.64, 3.65, 3.69), у 
другому – про перевірку тверджень, що стосуються характеристик розподілів (приклади 
3.67, 3.68). 

Продемонструємо типові постановки задач: 

 Вибір з декількох простих гіпотез: ,  (і інші 

припущення неможливі); 

 Проста основна гіпотеза  і складна альтернатива ; 

  Складна основна гіпотеза  і складна альтернатива  

; 

  Гіпотеза однорідності. Задані кілька вибірок:  з розподілу , 

 з розподілу . Перевіряється складна основна гіпотеза  

 проти складної альтернативної гіпотези 

; 

  Гіпотеза незалежності. Спостерігається пара випадкових величин . По 

вибірці  з  незалежних спостережень над парою  

перевіряється  складна основна гіпотеза  проти складної 

альтернативної гіпотези  ; 
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  Гіпотеза випадковості. В експерименті спостерігаються випадкових  величин 

. За вибіркою , в якій кожна випадкова величина 

представлена одним значенням, перевіряється складна основна гіпотеза 

 проти складної 

альтернативної  гіпотези . 

Який би не був критерій , він приймає не більше двох 

значень. Тобто область  ділиться на дві частини  так, що 

 

Область , в якій приймається друга (альтернативна) гіпотеза, відноситься до 

критичної області. 

Нехай  – деяка статистика (функція вибірки), для якої в умовах 

справедливості гіпотези  виводиться функція розподілу  і/або щільність 

розподілу . 

Рівнем значущості  будемо вважати таке досить мале значення 

ймовірності, яке в тому чи іншому конкретному випадку може вважатися таким, що 
характеризує практично неможливу подію. Поява такої рідкісної події вказує на 
неправильність прийнятої нульової гіпотези з імовірністю, що не перевищує обраний 

рівень значущості . У такому випадку з імовірністю, рівної обраному рівню значущості, 

можна відкинути нульову гіпотезу, хоча вона може виявитися правильною, або, як кажуть, 
зробити помилку першого роду. В іншому випадку, задаючись деяким досить малим 
рівнем значущості, можна неправильно прийняти альтернативну гіпотезу або зробити 
помилку другого роду. Очевидно, що повністю уникнути помилок першого і другого роду 
не можна. При цьому завжди має місце деякий ризик. Можна лише зменшити ризик 
здійснення помилки одного роду за рахунок збільшення помилки іншого роду. Зазвичай за 
рівень значущості приймають імовірність 5, 2 чи 1%-ну. Зі зменшенням рівня значущості 
ймовірність забракувати нульову гіпотезу зменшується, коли вона вірна і, отже, 
зменшується ймовірність здійснення помилки першого роду. Але зі зменшенням рівня 
значущості збільшується область допустимих значень і, отже, збільшується ймовірність 
прийняття нульової гіпотези, коли вона невірна, або збільшується ймовірність здійснення 
помилки другого роду. З іншого боку, збільшуючи рівень значущості, ми збільшуємо 
ймовірність здійснення помилок першого роду (тобто відкинути вихідну нульову гіпотезу, 
хоча вона вірна) і відповідно зменшуємо ймовірність здійснення помилок другого роду. 

Для перевірки гіпотези весь вибірковий простір поділяють на дві області, що не 

перетинаються: критичну  та область прийняття ( ). Критичною 

областю називають сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу слід 
відхилити. Областю прийняття гіпотези (областю допустимих значень) 

називають сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу приймають. Перевірка 
гіпотези передбачає розрахунок значення критерію і перевірку його потрапляння до 
області прийняття гіпотези. 

На множині допустимих значень статистики  виділимо критичну множину  

найменш вірогідних значень статистики , таку, що . Сформулюємо 

наступні умови: 

 якщо , то дані  суперечать нульовій гіпотезі при рівні значущості 

 і гіпотеза  відкидається; 
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 якщо , то дані не суперечать нульовій гіпотезі при рівні значущості  

і гіпотеза  приймається. 

При виконанні цих умов множина  називається критичною областю критерію . 

Означення 3.7.13. Найменша величина рівня значущості, при якій нульова 

гіпотеза відкидається для значення статистики   критерію 

, називається рівнем допустимих значень. 

Іншими словами  – це ймовірність при справедливості нульової гіпотези 

отримати значення статистики, таке ж або ще більш екстремальне, ніж . 

Якщо досягається рівень значущості досить малий (близький до нуля), то нульова 

гіпотеза відкидається. Зокрема,  можна порівнювати з фіксованим рівнем 

значущості. Тоді альтернативна методика буде еквівалентна класичної. 
Тепер можна повернутися до означення похибок першого і другого роду: 

 Похибка першого роду або «помилкова тривога» – коли нульова гіпотеза 
відкидається, хоча насправді вона правильна. Імовірність помилки першого роду: 

 
 Похибка другого роду або «пропуск мети» – коли нульова гіпотеза приймається, 

хоча насправді вона не вірна. Імовірність помилки другого роду: 

 
Взаємозв'язок похибок першого і другого роду демонструє таблиця: 
 

 

Вірна гіпотеза 

  

Результат 
застосування 

критерію 

 

 вірно прийнята 
 невірно прийнята  

(Помилка другого роду) 

 

 вірно відкинута  

(Помилка першого роду) 
 вірно відкинута 

 
Вибір критичної області здійснюється таким чином, щоб імовірність влучення в неї, 

коли гіпотеза вірна, в точності дорівнювала рівню значущості. Область, яка доповнює 
критичну, зазвичай називають областю допустимих значень, або областю прийняття. 
Вибір критичної області при заданому рівні значущості необхідно здійснювати, виходячи з 
тих чи інших фізичних міркувань і передбачуваних відмінностей в параметрах їх 
розподілів. Іншими словами, критичну область слід вибирати таким чином, щоб імовірність 
влучення в неї критерію була найбільшою, коли справедлива альтернативна гіпотеза, 
тобто гіпотеза, конкуруюча з нульовою гіпотезою. Чим більше ця ймовірність, яка часто 
називається потужністю критерію, тим менше ймовірність здійснення похибки другого 
роду. 

Типи критичної області. Позначимо через  значення, яке знаходиться з 

рівняння , де  – функція розподілу статистики . Якщо 

функція розподілу неперервна строго монотонна, то  – зворотна до неї функція: 

 

Значення  називається також - квантилю розподілу. 

На практиці, як правило, використовуються статистики  з унімодальною (має 

форму піка) щільністю розподілу. Критичні області (найменш імовірні значення статистики) 
відповідають «хвостам» цього розподілу. Тому найчастіше виникають критичні області 
одного з трьох типів: 

 Правобічна критична область, що визначається інтервалом 
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,  

 

 
 

Рис. 3.16. Приклад правобічної критичної області 
 

 Лівобічна критична область, що визначається інтервалом 

,  

і має вигляд дзеркального відображення рис. 3.16. 

 Двобічна критична область, що визначається інтервалами 

,  

 

 
 

Рис. 3.17. Приклад двобічної критичної області 
 

Статистику , що використовується при побудові певного статистичного критерію, 

називають статистикою цього критерію. 

Окремим випадком статистики  є векторна функція результатів спостережень 

, значення якої – набір результатів спостережень. 

Якщо  – числа, то  – набір  чисел, тобто точка -мірного простору. Ясно, що 

статистика критерію  є функцією від , тобто . Тому можна вважати, що 
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 – область в тому ж -мірному просторі, нульова гіпотеза відкидається, якщо 

, і приймається в іншому випадку. 

У імовірносно-статистичних методах прийняття рішень статистичні критерії, як 

правило, засновані на статистиках , що приймають числові значення, і критичні області 

мають вигляд 

,        (3.7.1) 

де  – деякі числа. 

Якщо розподіл імовірності спостережень, що відповідає нульовій гіпотезі , є 

відомим, то критичну область визначають так, щоб при виконанні  імовірність її 

відхилення була рівною заздалегідь заданій малій величині (рівню значущості) α. 

 . 

Рівень значущості однозначно визначений, якщо  – проста гіпотеза. Замість рівня 

значущості можна використовувати також довірчий рівень  . 

Критерії, що базуються на використанні заздалегідь заданого рівня значущості, 
називають критеріями значущості. Рівень значущості визначає розмір критичної області 

: чим більшим є рівень значущості, тим ширшою буде критична область.  

Якщо  – складна гіпотеза, то рівень значущості, взагалі кажучи, залежить від 

функції розподілу результатів спостережень, що задовольняє . Статистику критерію  

зазвичай будують так, щоб імовірність події  не залежала від того, який саме 

розподіл (із задовольняючих нульової гіпотезі ) мають результати спостережень. Для 

статистик критерію  загального вигляду під рівнем значущості розуміють максимально 

можливу помилку першого роду. Максимум (точніше, супремум) береться по всім 

можливим розподілам, задовольняючим нульової гіпотезі , тобто 

. 

Якщо критична область має вигляд, зазначений у формулі (3.7.1), то 

.           

Якщо  задано, то з останнього співвідношення визначають . Часто поступають 

по іншому – задаючи  (зазвичай , іноді  або , інші 

значення  використовуються набагато рідше), визначають  з рівняння (3.7.2), 

позначаючи його , і використовують критичну область із заданим 

рівнем значущості . 

Для ймовірності помилки другого роду зазвичай використовують не  ймовірність 

, а її доповнення до 1, 

тобто . Ця величина зветься 

потужністю критерію. Отже, потужність критерію – це ймовірність того, що нульова 
гіпотеза буде відкинута, коли альтернативна гіпотеза вірна. 

Важливим завданням є визначення обсягу вибірки, який дає змогу гарантувати 
певне значення похибки першого роду за умови, що похибка другого роду не перевищує 
заданого значення. Для цього необхідно розв'язати таку систему: 

 

. 
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Її аналітичне розв'язання можливо лише у найпростіших випадках. Але, в багатьох 

випадках істотне спрощення можна отримати, якщо замінити ймовірності  і  

значеннями меж відповідних критичних інтервалів. 
Потужність критерію можна підвищити, збільшуючи обсяг вибірки. При визначенні 

критичної області  її зазвичай будують так, щоб максимізувати потужність обраного 

критерію. За наявності декількох критеріїв, що можуть використовуватися для перевірки 
досліджуваної гіпотези, рекомендується обирати більш потужні з них, якщо їх 
застосування є обґрунтованим. 

Зауваження. Імовірності помилок першого і другого роду обчислюються при 

різних припущеннях про розподіл (якщо вірна  і якщо вірна ), так що 

ніяких раз і назавжди фіксованих співвідношень (наприклад, , незалежно від 

виду гіпотез і виду критерію) між ними немає. 

Алгоритм побудови критичної області  та правило прийняття рішення називають 

статистичним критерієм даної гіпотези або просто критерієм гіпотези. Статистичний 
критерій не відповідає на питання, вірна чи ні гіпотеза, що перевіряється. Він лише 
вирішує, суперечать чи не суперечать висунутій гіпотезі вибіркові дані, чи можна прийняти 
або варто відкинути цю гіпотезу. Найкращим критерієм для даної гіпотези є той, який 
забезпечує найменшу величину ймовірностей помилок першого і другого роду. 

В епоху відсутності ЕОМ складність обчислення багатьох статистичних критеріїв 
обумовила широке поширення методики фіксованого рівня значущості. Найчастіше 
використовувалися таблиці, в яких для деяких апріорних рівнів значущості були виписані 
критичні значення. В даний час результати перевірки гіпотез частіше представляють за 
допомогою рівня значущості, що досягається. Досягнутий  рівень значущості – це 
найменша величина рівня значущості, при якій нульова гіпотеза відкидається для даного 
значення статистики критерію. 

Якщо досягається рівень значущості досить малий (близький до нуля), то нульова 

гіпотеза відкидається. Зокрема, його можна порівнювати з фіксованим рівнем значущості; 

тоді альтернативна методика буде еквівалентна класичної. 

Методика перевірки статистичних гіпотез полягає в наступному. 

1. Формулюється нульова гіпотеза  про розподіл імовірностей на множині. 

Гіпотеза формулюється виходячи з вимог прикладної задачі. Найчастіше розглядаються 

гіпотези  та . Іноді альтернатива не формулюється в явному вигляді; тоді 

передбачається, що  означає «не ». Іноді розглядається відразу кілька альтернатив. 

2. Задається деяка статистика (функція вибірки) , для якої в умовах 

справедливості гіпотези  виводиться функція розподілу  та (або) щільність 

розподілу . Питання про те, яку статистику треба взяти для перевірки тієї чи іншої 

гіпотези, часто не має однозначної відповіді. Є цілий ряд вимог, яким повинна 

задовольняти «хороша» статистика . Висновок функції розподілу  при заданих  і 

 є строгою математичною задачею, яка розв’язується методами теорії ймовірностей. В 

довідниках наводяться готові формули для , в статистичних програмних пакетах для 

ЕОМ є готові обчислювальні процедури. 
3. Фіксується рівень значущості – допустима для даного завдання ймовірність 

помилки першого роду, тобто того, що гіпотеза насправді вірна, але буде відкинута 

процедурою перевірки. Це повинно бути досить мале число . Найчастіше  

беруть рівним 0,01; 0,05 або 0,1. Обираючи рівень значущості, слід пам'ятати, що його 
зменшення знижує ймовірність помилки першого роду, але збільшує ймовірність помилки 
другого роду. Тому, виходячи з конкретних умов, потрібно знайти певний компроміс між 
імовірностями припустити помилки різного типу. 
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4. На множині допустимих значень статистики  виділяється критична множина  

найменш вірогідних значень статистики , таке, що . Обчислення 

меж критичної множини як функції від рівня значущості є строгою математичною задачею, 
яка в більшості практичних випадків має готовий простий розв’язок. Для визначення меж 
критичної області застосовують спеціальні таблиці або розраховують їх на основі відомих 
законів розподілу використовуваних критеріїв. 

5. Власне статистичний тест (статистичний критерій) полягає в перевірці 
умови: 

 якщо розраховане значення критерію потрапляє до заданого рівня значущості, 

обумовленого межами критичної області , то робиться висновок «дані 

суперечать нульовій гіпотезі при рівні значущості » і нульову гіпотезу відхиляють. 

 в іншому випадку, якщо , то робиться висновок «дані не суперечать 

нульовій гіпотезі при рівні значущості » і нульову гіпотезу приймають. 

Отже, статистичний критерій визначається статистикою  і критичною множиною 

, яка залежить від рівня значущості . 

Зауваження. Якщо дані не суперечать нульовій гіпотезі, це ще не означає, що 
гіпотеза вірна. Тому є дві причини: 

1. По мірі збільшення довжини  вибірки  нульова гіпотеза  може спочатку 

прийматися, але потім виявляться більш тонкі невідповідності даних  гіпотезі , і вона 

буде відкинута. Тобто багато що залежить від обсягу  даних . Якщо даних не вистачає, 

можна прийняти навіть саму неправдоподібну гіпотезу. 

2. Обрана статистика  може відображати не всю інформацію, що міститься в 

гіпотезі . У такому випадку збільшується ймовірність помилки другого роду – нульова 

гіпотеза може бути прийнята, хоча насправді вона не вірна.  
Приклад 3.73. Припустимо, що = «розподіл нормальний»; = "коефіцієнт 

асиметрії». Тоді вибірка  з будь-яким симетричним розподілом буде визнана нормально 

розподіленою. 
Щоб уникати таких помилок, слід користуватися більш потужними критеріями. 
Розглянемо крайній випадок, коли критерій, незалежно від вибірки, завжди приймає 

одну і ту ж гіпотезу. 

Приклад 3.74. Є гіпотези ,  і критерій , тобто  порожньо. Тоді 

 

Приклад 3.75. Навпаки: нехай маються гіпотези ,  і критерій , тобто 

. Тоді  

Приклади 3.73 і 3.74 показують загальну тенденцію: при спробі зменшити одну з 
імовірностей помилок критерію інша, як правило, збільшується. Так, якщо зменшувати 

, звужуючи критичну область, одночасно буде зменшуватися 

потужність критерію . Таким чином,  одночасне зменшення 

помилок  і  неможливо: зменшення однієї з них неминуче тягне збільшення інший 

(при постійному об'ємі вибірки ). Тому при побудові критичної області  проводиться 

мінімізація по одній з імовірностей помилок, у той час як інша ймовірність фіксується на 
певному значенні. З іншого боку, вартість помилок або втрати від них, не завжди є 

однаковими. У зв'язку з цим вибір значень величин  і  визначається в залежності від 

конкретного змісту розв'язуваної задачі. 
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Приклад 3.76. Є вибірка об'єму 1 з нормального розподілу  і дві прості гіпотези 

про середнє:  і . Розглянемо наступний критерій (при деякому 

дійсному c): 

 
Зобразимо на графіку відповідні гіпотезам щільності та ймовірності помилок першого і 
другого роду критерію :  

 

 

 
 

Бачимо, що із зростанням   імовірність помилки першого роду  зменшується, але 

ймовірність помилки другого роду  зростає. 

Отже, критерій тим краще, чим менше ймовірності його помилок. Але порівнювати 
критерії по парі ймовірностей помилок  як правило, не вдається. 

Можливості сучасної комп'ютерної техніки та наявного програмного забезпечення 
дають змогу отримувати висновки статистичного тесту іншим шляхом. Якщо за наявними 
емпіричними даними розрахувати значення критерію, то на наступному етапі можна 
визначити, для якого рівня значущості це значення буде критичним. Ураховуючи, що 
рівень значущості є ймовірністю відхилення правильної нульової гіпотези, можна за його 
значенням зробити висновок про ймовірність правильності або помилковості нульової 
гіпотези. Залежно від того, задовольняє отримана ймовірність помилки чи ні, нульову 
гіпотезу приймають або відхиляють. 

При перевірці гіпотез доцільно застосовувати різні методи, призначені для 
вирішення одних й тих самих завдань та однакових типів даних. Причинами розбіжності 
отримуваних при цьому результатів зазвичай є: 

 помилки при введенні даних; 

 непридатність окремих методик для типу даних, що розглядаються; 

 алгоритмічні помилки у програмах, що використовують для аналізу. 
Залежно від наявності або відсутності можливості визначення напряму розбіжності 

порівнюваних вибірок, розрізняють однобічні та двобічні критерії. Перші застосовують, 
якщо наявні дані дають змогу вказати такий напрям, наприклад зробити висновок, що 
значення порівнюваної ознаки для одної вибірки є вищим, ніж в іншої. Двобічні критерії 
дають можливість зробити висновок лише про різницю вибірок за порівнюваною ознакою. 
Відповідно до цього говорять про однобічні й двобічні гіпотези. Для двобічних критеріїв 
рівень значущості є вдвічі більшим, ніж для відповідних однобічних. При використанні 
однобічних критеріїв рекомендується спочатку розраховувати двобічні. Якщо за двобічним 
критерієм різниці між вибірками немає, то наступне порівняння за однобічним є 
необґрунтованим. 

Дані реальних гідрометеорологічних спостережень або експериментів можуть бути 
подані незалежними або спряженими вибірками. Для незалежних вибірок критерії 
допомагають виявити статистичну значущість різниці, що спостерігається. Прикладами 
незалежних вибірок є: кліматичні умови двох різних територій; значення однотипних 
метеорологічних величин у двох різних циклонах (південний та пірнаючий). 
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Критерії, що застосовують до вибірок з попарно спряженими даними, називають 
парними. Прикладами спряжених вибірок є: температура повітря до і після проходження 
атмосферного фронту; концентрація завислих речовин в річці до і після весняного 
водопілля. 

Поняття рівня значущості і потужності критерію об'єднуються в понятті функції 
потужності критерію – функції, що визначає ймовірність того, що нульова гіпотеза буде 

відкинута. Функція потужності залежить від критичної області  і дійсного розподілу 

результатів спостережень. В параметричній задачі перевірки гіпотез розподіл результатів 

спостережень задається параметром . У цьому випадку функція потужності 

позначається  і залежить від критичної області  і дійсного значення 

досліджуваного параметра . Якщо 

 

 
то 

, 

, 

де  – імовірність помилки першого роду,  – імовірність помилки другого роду. У 

статистичному приймальному контролі запропонованого методу прогнозу 

гідрометеорологічного явища  – ризик дослідника (розробника методу),  – ризик 

споживача. 

          Функція потужності  в разі одновимірного параметра  зазвичай 

досягає мінімуму, рівного , при , монотонно зростає при видаленні від  і 

наближається до 1 при . 

          У ряді ймовірносно-статистичних методів прийняття рішень використовується 

оперативна характеристика  – імовірність прийняття нульової гіпотези в 

залежності від критичної області  і дійсного значення досліджуваного параметра . 

Ясно, що 

. 

 

3.7.3. Порівняння критеріїв 

Поняття рівня значущості і потужності критерію об'єднуються в понятті функції 
потужності критерію – функції, що визначає ймовірність того, що нульова гіпотеза буде 

відкинута. Функція потужності залежить від критичної області  і дійсного розподілу 

результатів спостережень. В параметричній задачі перевірки гіпотез розподіл результатів 

спостережень задається параметром . У цьому випадку функція потужності 

позначається  і залежить від критичної області  і дійсного значення 

досліджуваного параметра . Якщо 

 

 
то 

, 

, 
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де  – імовірність помилки першого роду,  – імовірність помилки другого роду. У 

статистичному приймальному контролі запропонованого методу прогнозу 

гідрометеорологічного явища  – ризик дослідника (розробника методу),  – ризик 

споживача. 

Функція потужності  в разі одновимірного параметра  зазвичай досягає 

мінімуму, рівного , при , монотонно зростає при видаленні від  і 

наближається до 1 при . 

У ряді ймовірносно-статистичних методів прийняття рішень використовується 

оперативна характеристика  – імовірність прийняття нульової гіпотези в 

залежності від критичної області  і дійсного значення досліджуваного параметра . 

Ясно, що 

. 

Для багатьох задач перевірки статистичних гіпотез розроблений не один 
статистичний критерій, а цілий ряд. Щоб вибрати з них певний критерій для використання 
в конкретній практичній ситуації, проводять порівняння критеріїв за різними показниками 
якості, перш за все за допомогою їх функцій потужності. В якості прикладу розглянемо 
лише два показники якості критерію перевірки статистичної гіпотези – спроможність і 
незміщеність. 

Приклад 3.77. Нехай обсяг вибірки  зростає, а  і  – статистики критерію і 

критичні області відповідно. Критерій називається спроможним, якщо 

 
тобто ймовірність відкинути нульову гіпотезу прагне до 1, якщо вірна альтернативна 

гіпотеза. 
 Приклад 3.78. Статистичний критерій називається незміщеним, якщо для будь-якого 

, що задовольняє , і будь-якого , що задовольняє , справедливо нерівність 

 
тобто при справедливості  імовірність відкинути  менше, ніж при справедливості 

. 

 За наявності декількох статистичних критеріїв в одній і тій же задачі перевірки 
статистичних гіпотез слід використовувати спроможні і незміщені критерії. 

Обмежимося, для простоти, завданням перевірки двох простих гіпотез. Нехай є 

критерії  і  з імовірностями помилок першого і другого роду , і , 

. 

Перелічимо загальноприйняті підходи до порівняння критеріїв. 
1. Мінімаксний підхід. 

Означення 3.7.14. Критерій  називається мінімаксним критерієм, якщо він не 

гірше всіх інших критеріїв в сенсі мінімаксного підходу, тобто виконується нерівність 

 
Інакше кажучи, мінімаксний критерій має найменшу «найбільшу помилку» серед всіх 

інших критеріїв. 
2. Байєсовський підхід. 
Цей підхід застосовують у двох випадках: 

а) якщо відомо апріорі, що з імовірністю  справедлива гіпотеза , а з імовірністю 

 – гіпотеза ; 

б) якщо задана лінійна «функція втрат»: втрати від помилкового рішення дорівнюють 

, якщо відбувається помилка першого роду, і дорівнюють , якщо другого. Тут  вже 
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не обов'язково дорівнює 1, але втрати можна звести до одиниці нормуванням 

 і . 

Нехай апріорні ймовірності  або втрати  задані.  

Означення 3.7.15. Критерій  називають байєсовський критерієм, якщо він не 

гірше критерію  в сенсі байєсівського підходу, тобто виконується нерівність 

 
Інакше кажучи, байєсовський критерій має найменшу «середньозважену помилку» 

 серед всіх інших критеріїв. За формулою повної ймовірності це є 

ймовірність помилки критерію в разі (а) або математичне сподівання втрат у разі (б). 
3. Вибір найбільш потужного критерію. 
Помилки першого і другого роду звичайно нерівноправні. Тому виникає бажання 

контролювати одну з помилок (скажімо, першого роду). Наприклад, зафіксувати її 
ймовірність на досить низькому (безпечному) рівні, і розглядати тільки критерії з такою 
або ще меншою ймовірністю помилки першого роду. Серед них найкращим, очевидно, 
слід визнати критерій, що володіє найменшою вірогідністю помилки другого роду. 

Введемо при  клас критеріїв . 

Означення 3.7.16. Критерій  називається найбільш потужним 

критерієм розміру , якщо  для будь-якого іншого критерію . 

 

3.7.4. Побудова оптимальних критеріїв 

Твердження. Оптимальні в усіх трьох значеннях (мінімаксні, Байєсовські, найбільш 
потужні) критерії можуть бути побудовані в самому загальному випадку простим 
вибором різних констант в одному і тому ж критерії – критерії відношення 
правдоподібності. 

Нехай  – вибірка незалежних, однаково розподілених величин, і 

є дві гіпотези про розподіл: 

 

Нехай  – щільність розподілу ,  – щільність розподілу , а 

 

 
 – відповідні функції правдоподібності. 

Передбачається, що розподіли  і  або обидва дискретні, або обидва абсолютно 

неперервні. Змішані розподіли ми розглядати не будемо.  
Будемо вибирати гіпотезу в залежності від відношення функцій правдоподібності. 
Нагадаємо, що функція правдоподібності є щільність розподілу вибірки. 

У прикладі 3.73 природним здається приймати другу гіпотезу, якщо  лежить 

правіше точки перетину густин . Тобто там, де друга щільність більше, приймати 

другу гіпотезу; там, де перша щільність більше – першу гіпотезу. 

Такий критерій порівнює відношення  з 

одиницею, відносячи до критичної області ту частину , де це відношення більше 
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одиниці. Зауважимо, що при цьому ми отримаємо рівно один, не обов'язково 
оптимальний, критерій з деяким фіксованим розміром і потужністю. 

Якщо ж потрібно отримати критерій c наперед заданим розміром , або мати 

можливість варіювати і розмір, і потужність критерію, то слід розглянути клас схожих 

критеріїв, ввівши вільний параметр: там, де друга щільність в  разів перевершує 

першу, треба вибирати другу гіпотезу, інакше – вибирати першу гіпотезу, тобто 

порівнювати відношення густин  не з одиницею, а з 

деякою постійною . 

Назвемо відношенням правдоподібності вираз 

 

розглядаючи його лише при таких значеннях , коли хоча б одна із густин відмінна від 

нуля. Мається на увазі, що , . 

Конструкція критерію, розглянутого вище, сильно ускладниться у разі, коли розподіл 

випадкової величини  не є безперервним, тобто існує таке число , що ймовірність 

 відмінна від нуля. Це означає, що 

на деякій «великій» множині значень вибірки обидві гіпотези «рівноправні»: відношення 
правдоподібності постійно. Відносячи цю множину цілком до критичної множині або цілком 
виключаючи з неї, можна змінити ймовірність помилки першого роду (розмір) критерію на 

позитивну величину : 

 
Якщо прирівняти ймовірність помилки першого роду до заздалегідь обраного числа 

, може статися так, що критерій з критичною множиною  буде мати 

розмір більший, ніж , а критерій з критичною множиною  буде мати 

розмір менший, ніж . 

 Приклад 3.79. Є вибірка , з нормального розподілу з середнім  і 

дисперсією , . Побудуємо найбільш потужний критерій розміру  для перевірки 

гіпотези  проти альтернативи , де . Відношення 

правдоподібності має абсолютно безперервний розподіл при будь-якій з гіпотез, тому 
критерій відношення правдоподібності буде нерандомізірованним і достатньо описати 
лише його критичну область . Вона визначається нерівністю 

 
Критерій буде байєсовський при . Спростивши нерівність , отримаємо 

 
 Наприклад, при  і  критична область має вигляд . Щоб 

побудувати мінімаксний і найбільш потужний критерії, запишемо нерівність для  в 

еквівалентному вигляді , і шукати будемо , а не . Розмір і ймовірність помилки 

другого роду дорівнюють відповідно 
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При  отримаємо найбільш потужний критерій розміру . Звідси 

, де  – квантиль рівня  стандартного нормального розподілу. 

Тоді  і найбільш потужний критерій розміру  має вигляд 

 
При  отримаємо мінімаксний критерій. Користуючись властивостями 

функції розподілу стандартного нормального закону, запишемо 

 
Звідки  і . Мінімаксний критерій має вигляд 

                                                       

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що називається статистичною гіпотезою? 
2. Що таке альтернативна або конкуруюча гіпотеза? 
3. Що називається статистичним критерієм? 
4. Дайте визначення помилок першого і другого роду. 
5. Що таке критична область? 
6. Поясніть, чим відрізняється одностороння і двостороння критичні області? 
7. Які закони розподілу можна застосувати для побудови критичної області в разі 

перевірки гіпотези про математичних сподіваннях? 
8. Який закон розподілу застосовується для побудови критичної області в 
випадку перевірки гіпотези про дисперсіях? 
9. Поясніть, яка гіпотеза перевіряється за допомогою критерію квантилів? 
10. Який критерій можна застосувати при перевірці гіпотези про медіані? 

11. Яка основна ідея критерію -Пірсона перевірки гіпотез про закони розподілу? 

12. У чому принципова різниця між критерієм -Пірсона та критерієм ? 

 

3.8. Типи статистичних критеріїв 
В залежності від нульової гіпотези, що перевіряється, статистичні критерії 

поділяються на групи, перераховані нижче по розділах. 
Поряд з нульовою гіпотезою, яка приймається або відкидається за результатом 

аналізу вибірки, статистичні критерії можуть спиратися на додаткові припущення, які 
апріорі передбачаються виконаними. Критерії й тести, що застосовують для порівняння 
вибірок, поділяють на дві групи: параметричні й непараметричні. 

Особливістю параметричних критеріїв є припущення, що розподіл ознаки в 
генеральній сукупності підпорядковується певному відомому закону, що вибірка 
породжена розподілом із заданого параметричного сімейства. Ця відповідність має бути 
доведена до застосування будь-якого з параметричних тестів. Переважна більшість 
параметричних тестів розроблена для нормально розподілених даних. При перевірці 
нульової гіпотези про однорідність вибірок числових даних рекомендується 

використовувати наведені нижче -критерій або (за відсутності необхідних таблиць та 

програмного забезпечення) критерій Смирнова. Але для деяких типів гіпотез існують 
параметричні тести, призначені для вибірок, що підпорядковуються іншим законам 
розподілу. Перевага цих критеріїв в тому, що вони більш потужні. Якщо вибірка дійсно 
задовольняє додатковим припущенням, то параметричні критерії дають більш точні 
результати. Однак якщо вибірка їм не задовольняє, то ймовірність помилок (як I, так і II 
роду) може різко зрости. Перш ніж застосовувати такі критерії, необхідно переконатися, 
що вибірка задовольняє додатковим припущенням. Гіпотези про вид розподілу 
перевіряються за допомогою критеріїв згоди. 

Непараметричні критерії не спираються на додаткові припущення про розподіл. 
Зокрема, до цього типу критеріїв відноситься більшість рангових критеріїв. 
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3.8.1. Параметричні тести 

Критерії згоди. За їх допомогою перевіряють, чи узгоджується задана вибірка 

 випадкової величини  із заданим фіксованим розподілом , із заданим 

параметричним сімейством розподілів, або з іншого вибіркою [21]. 
Означення  3.8.1. Критеріями згоди називаються критерії, призначені для 

перевірки простої гіпотези  при складній альтернативі 

.  

Керуючись цим означенням, будемо називати критеріями згоди такі критерії, які 
приймають чи відкидають основну гіпотезу виходячи з величини деякої функції відхилення 
емпіричного розподілу від теоретичного, розподіл якої суттєво різниться в залежності від 
того, вірна чи ні основна гіпотеза. 

Нехай задана функція , що володіє властивостями: 

 якщо гіпотеза  вірна, то , де  – безперервний розподіл; 

 якщо гіпотеза  невірна, то  при . 

Для випадкової величини  з розподілу  визначимо постійну  з рівності 

. 

Побудуємо критерій згоди: 

 
Він «працює» за принципом: якщо для даної вибірки функція відхилення велика (за 
абсолютним значенням), то це свідчить на користь альтернативи, і навпаки. 

Переконаємося в тому, що цей критерій має (асимптотичний) розмір  і є спроможним. 

Означення  3.8.2. Критерій  для перевірки простої гіпотези  є критерієм 

асимптотичного розміру , якщо його розмір наближається до  з ростом  : 

   при . 

Оскільки альтернатива  завжди є складною, то ймовірність помилки другого роду 

будь-якого критерію  є функція  від конкретного розподілу  зі списку 

можливих альтернатив . Або, при іншому вигляді основної гіпотези, з 

числа розподілів, що відповідають альтернативі . 

Означення  3.8.3. Критерій  для перевірки гіпотези  проти складної 

альтернативи  називається спроможним, якщо для будь-якого розподілу , що 

відповідає альтернативі , імовірність помилки другого роду прагне до нуля із 

зростанням обсягу вибірки: 

  

Для критерію , заданого в ( 3.8.1), при  виконуються слідуючи оцінки: 

; 

 

для будь-якого розподілу , що відповідає . Інакше кажучи, побудований 

критерій має асимптотичний розмір  і спроможним. 

Критерії згоди Колмогорова. Нехай задана вибірка  випадкової 

величини  з розподілу  і перевіряється проста гіпотеза  проти 
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складної альтернативи . У тому випадку, коли розподіл  має 

безперервну функцію розподілу , можна користуватися критерієм Колмогорова 

 

Для визначення  розглянемо рівність 

 

Нехай випадкова величина  має розподіл з функцією розподілу Колмогорова 

 
графік якої представлено на рисунку 
 

 
 

Цей розподіл затабульовано, так що по заданому  легко знайти таке , що 

 

 Критерії згоди  Пірсона. Одним з найбільш поширених критеріїв є критерій -

Пірсона. Його використання ґрунтується на групуванні даних. Область значень 

передбачуваного розподілу  виміряних значень випадкової величини  ділиться на 

деяке число інтервалів. Після чого будується функція відхилення  по різницям 

теоретичних імовірностей попадання в інтервали угруповання і емпіричних частот. 

Нехай задана вибірка  випадкової величини  з розподілу . 

Введемо інтервали угруповання   в області значень випадкової величини 

 з розподілом . Позначимо для  через  число елементів вибірки, що 

потрапили в інтервал  

 

і через  – теоретичну ймовірність  попадання в інтервал  

випадкової величини  з розподілом . Як правило, довжини інтервалів вибираються 
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так, щоб . При цьому нагадаємо, що 

 

Нехай 

 

де  – обсяг вибірки, – число елементів, що потрапили в -й інтервал,  – 

імовірність попадання в -тий інтервал, що обчислена на основі теоретичного розподілу. 

Сутність величини  полягає в наступному. В якості міри відхилення емпіричного 

розподілу від теоретичного в -му інтервалі можна взяти квадрат різниці між емпіричної і 

теоретичної ймовірністю влучення досліджуваної величини в цей інтервал: 

 
Якщо тепер підсумувати квадрати відхилень за всіма інтервалами, то всі відхилення 

будуть враховані з однаковою вагою незалежно від величини . При одному і тому ж 

абсолютному відхиленні відносна величина відхилення буде тим більше, чим менше 

ймовірність . Доцільно ввести вагові коефіцієнти, обернено пропорційні ймовірностям 

. Вибір коефіцієнтів у вигляді  приводить до формули (3.8.2). 

Критерій  призначений для перевірки складної гіпотези: 

 

 проти складної альтернативи  , тобто 

 

Імовірності  обчислюються з теоретичної (гіпотетичної) функції розподілу  

або за відповідною щільності : 

 
де  і   – ліва і права межи -ого інтервалу. 

Виявляється, що якщо гіпотеза вірна, то величина  розподілена за законом  з 

 ступенями свободи. Цим фактом пояснюється вибір структури вагового 

коефіцієнта. За таблицями розподілу  розв’язується рівняння щодо значення : 

 

де  – мала величина, обрана в межах 0,01÷0,1. Ця величина (рівень значущості) за 

змістом є ймовірністю відкинути істинну гіпотезу, тобто ймовірністю помилки першого 

роду. Величина  – критичне значення величини . Вона є нижньою межею 

односторонньої критичної області  даного критерію. Правило прийняття рішення 

ґрунтується на порівнянні обчисленого значення  з критичним значенням . Якщо 

, то гіпотеза про відповідність емпіричного і теоретичного законів приймається, в 
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противному випадку, коли обчислене  потрапляє в критичну область, ця гіпотеза 

відкидається. 

Ідея цього критерію полягає в наступному. Величина  розподілена за законом  

тільки в тому випадку, коли гіпотеза  є істинною. Саме за цієї умови було визначено 

критичне значення  таким чином, що ймовірність виконання нерівності  дуже 

мала. Припустимо тепер, що ця нерівність, тим не менше, виконалась, тобто розраховане 

значення  потрапило в критичну область. Це означає, що відбулася малоймовірна 

подія. Якщо всі наші міркування вірні, то такий результат є досить рідкісним. Тому треба 
піддати сумніву наші міркування. Ми могли зробити помилку лише тоді, коли припустили 

істинність гіпотези , що перевіряється. Отже, цю гіпотезу потрібно відкинути. 

Приймаючи таке рішення, ми можемо зробити помилку з імовірністю , оскільки саме з 

цієї ймовірністю зазначена малоймовірна подія може відбутися. 
Якщо теоретичний розподіл містить невідомі параметри, то перед обчисленням 

ймовірностей , ці параметри (наприклад, математичне сподівання, дисперсія тощо) 

оцінюються за тією ж самою вибіркою. У такому випадку число ступенів свободи  

розподілу  зменшується: , де  – число оцінених параметрів. 

Число часткових інтервалів слід брати не менше 8, однак, якщо для деяких 

інтервалів при обчисленнях виявляється , то їх потрібно об'єднувати з сусідніми 

інтервалами, щоб було  (у відповідальних випадках не допускається ). 

Загальне число інтервалів при цьому, природно, скорочується. 
Приклад 3.80. Результати вимірювання дефіциту точки роси мають вигляд 
1,8 1,3 2,3 2,7 4,7 3,4 1,0 0,1 0,2 2,7 0,3 2,1 0,7 3,3 8,0 
0,8 4,0 0,2 0,3 0,6 3,0 3,5 4,6 0,5 0,6 4,1 2,7 0,3 0,4 1,2 
4,5 1,6 1,5 9,6 4,0 0,3 0,7 7,3 2,5 2,0 3,7 0,1 0,9 4,9 0,1 
1,2 0,5 0,0 1,3 2,8 0,6 1,4 0,8 1,1 0,9 0,4 1,2 0,2 0,1 0,7. 

По даній вибірці випадкової величини  виконати наступне: 

1. Обчислити всі основні емпіричні характеристики: математичне сподівання , 

дисперсію , середнє квадратичне відхилення , асиметрію  і ексцес . 

 

        
1 0  0,3 16 4,8 1,44 0,43 0,13 

2 0,6  0,9 12 10,8 9,72 8,75 7,87 

3 1,2  1,5 8 12 18 27 40,5 

4 1,8  2,1 4 8,4 17,64 37,04 77,79 

5 2,4  2,7 5 13,5 36,45 92,42 265,72 

6 3,0  3,6 8 28,8 103,68 373,25 1343,69 

7 4,2  4,8 4 19,2 92,16 442,37 2123,37 

8 5,4  7,5 3 22,5 168,75 1265,63 9492,19 

 

  60 120 447,84 2252,88 13351,26 

 
Найбільший елемент вибірки дорівнює 9,6, найменший – 0, розмах вибірки дорівнює 

9,6. Враховуючи, що елементи вибірки розподілені не рівномірно на цьому інтервалі, 
ширину перших п'яти частинний інтервалів виберемо рівними 0,6, двох наступних – 1,2, а 
останнього інтервалу – 4,2. Складемо інтервальний варіаційний ряд, підрахувавши 
кількість елементів вибірки, що потрапили в кожний частинний інтервал. Якщо значення 



382 

 

елемента збігається з лівим кордоном частинного інтервалу, то його слід відносити до 
даного інтервалу. Значення елемента що збігається з правим кордоном, не включається в 
даний інтервал. В останній інтервал включається і те значення, яке збігається з його 
правим кордоном. Обчислення приводяться в таблиці, що містить варіаційний ряд і рядки, 
необхідні для обчислення початкових моментів 

Обчислимо основні емпіричні характеристики: 

 

 

 

 

 
Обчислимо центральні моменти за формулами (3.2.9): 

 

 
І, нарешті, асиметрія і ексцес будуть дорівнювати: 

 
2.  Побудувати полігон та гістограму.  
За даними випадкової величини  складемо наступну таблицю: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

          

 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 4,2  

 0,3 0,9 1,5 2,1 2,7 3,6 4,8 7,5  

 15 12 8 4 5 8 4 3 60 

 0,267 0,2 1,33 0,067 0,083 0,133 0,067 0,05 1 

 0,445 0,333 0,222 0,112 0,138 0,111 0,056 0,012  

 

У таблиці використовуються такі позначення:  – ширина -го інтервалу; - 

емпірична ймовірність влучення в -й інтервал. В останньому рядку представлені значення 

емпіричної щільності розподілу ймовірностей для часткових інтервалів. За даними цього 
рядка будуємо гістограму та полігон розподілу, які в даному випадку є двома різними 
графічними уявленнями емпіричної щільності розподілу ймовірностей досліджуваної 
величини. 
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Гістограма і полігон розподілу, побудовані за інтервальним варіаційним рядом 
 
3. Підібрати відповідний теоретичний закон розподілу ймовірностей і перевірити 

гіпотезу про відповідність емпіричного закону розподілу обраному теоретичному 
закону при рівні значущості . 

З графіків видно, що емпіричний розподіл дуже схожий на теоретичний 
експоненціальний розподіл. На користь вибору експоненціального розподілу в якості 
гіпотетичного говорить і той факт, що оцінки математичного сподівання і середнього 
квадратичного відхилення досить близькі. Відомо, що в разі експоненціального розподілу 
ці параметри рівні. 

Для оцінки параметра  експоненціального розподілу , , 

,   використовуємо співвідношення , замінивши математичне 

сподівання  його оцінкою , обчисленої в прикладі 4:  

. 

Таким чином, гіпотетичний розподіл має вигляд: 

F(x) = 1− ,  f (x) = 0,5  ,  

Теоретичні ймовірності попадання випадкової величини в часткові інтервали 

обчислюються за формулою: , . Наприклад,  

. 

Тоді . Виконуючи аналогічні обчислення для всіх інтервалів, 

внесемо отримані результати в таблицю. Права межа останнього інтервалу прийнята 

рівною , так як у випадку гіпотетичного розподілу випадкова величина може приймати 

значення в інтервалі . У відповідності з теорією значення  не повинні бути менше 

п'яти. У таблиці це було враховано шляхом об'єднання 5-го інтервалу з 6-м, а 7-го – з 8-м. 
У двох останніх стовпцях проводиться обчислення величини  безпосередньо за 

формулою ( 3.8.17). Отримане значення дорівнює . 

 

         
1  16 0,259 0 0,259 15,54 0,46 0,0136 

2  12 0,451 0,259 0,192 11,52 0,48 0,0200 

3  8 0,593 0,451 0,142 8,52 -0,52 0,0317 

4  4 0,699 0,593 0,106 6,36 -2,36 0,8757 

5  5 0,777 0,699 0,078 4,68 2,26 0,4756 

6  8 0,878 0,777 0,101 6,06 

7  4 0,933 0,878 0,055 3,30 -0,32 0,0140 

8  3 1,000 0,933 0,067 4,02 

 

 60   1,000 60,00 0 1,4306 



384 

 

Так як остаточний розрахунок величини  проводився по 6-ти інтервалам і один 

параметр  був оцінений  по цій же вибірці, то число ступенів свободи розподілу  буде 

дорівнює . За таблицями розподілу  з 4 ступенями свободи і з рівнем 

значущості  знаходимо критичне значення . Обчислення значення  

менше критичного. Отже, гіпотеза про відповідність емпіричного і теоретичного розподілу 
приймається. Це означає, що можна розглядати досліджувану величину як величину, 
розподілену за експоненціальним законом з параметром . 

Розглянемо деякі прості критерії, що застосовуються до гіпотез щодо параметрів 
випадкових величин, таких, як математичне очікування і дисперсія. 

Порівняння математичних сподівань ( - критерій Стьюдента). Ця задача 

виникає у випадку, коли є дві незалежні нормальні вибірки з генеральних сукупностей 
деякої однієї випадкової величини, отримані в різних умовах, або двох різних випадкових 
величин, що мають рівні або нерівні, але відомі чи рівні невідомі дисперсії. Потрібно 
перевірити, чи однакові дійсні математичні сподівання, відповідні цим вибіркам. 

Значення критерію Стьюдента розраховують за формулою: 

 

де ,  − відомі внутрішньо групові дисперсії;  та  − чисельності груп. 

 Приклад 3.81. Нехай проводиться аналіз однакових баричних утворень на території 
України в період двох певних років. Тип баричних утворень характеризується випадковою 
величиною . 

Було здійснено аналіз  баричних утворень у першому році, і отримана вибірка 

. У другому році здійснено аналіз  баричних утворень і отримана 

вибірка . За цими вибірками потрібно прийняти рішення про те, чи 

однакові дійсні математичні очікування величини  для цих двох років. 

Будемо припускати, що  має нормальний розподіл  для першого року і 

 для другого року. Розглянемо спочатку варіант, коли  і  відомі. Висуваємо 

гіпотезу : , тобто математичні сподівання однакові. Альтернативною гіпотезою 

буде : . 

Оцінка  буде мати нормальний розподіл з параметрами  і , а оцінка  – 

нормальний розподіл з параметрами  і . Якщо гіпотеза  вірна, то різниця  

буде розподілена по нормальному закону з параметрами  і 

. Отже, величина 

 
є центрованою і нормованою нормально розподіленою випадковою величиною. 

Якщо конкуруючою гіпотезою є , то праву критичну точку можна визначити з 

умови: 

 
де  – функція Лапласа (інтеграл імовірностей), що пов'язана з функцією 

стандартного  нормального розподілу  співвідношенням . Ліва й 

права критичні точки для одного й того самого рівня значущості пов'язані умовою 
. 

 Знайдемо двосторонню критичну область. Покладемо 

 
Таким чином, щоб знайти критичне значення , потрібно розв'язати рівняння 
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при заданому рівні значущості , користуючись таблицею нормального розподілу. 

Критична область визначається нерівністю . Звідси випливає правило прийняття 

рішення: якщо обчислене значення  задовольняє нерівності , то гіпотеза  

приймається, якщо не задовольняє, то гіпотеза  відкидається. Сенс цього правила 

полягає в тому, що  має нормальний еталонний розподіл тільки при рівності справжніх 

математичних сподівань. Для нерівності  задана достатньо мала ймовірність . 

Якщо вона реалізується, то це означає, що відбулася малоймовірна подія. Ми 
припускаємо, що десь у наших міркуваннях допущена помилка. Помилка може бути тільки 
в одному, а саме, в припущенні про те, що гіпотеза  істинна. Отже, гіпотезу слід 

відкинути. Зауважимо, що в такому випадку ми здійснюємо помилку з імовірністю . 

Досліджувана величина може не мати нормальний розподіл, але при великих  і  

(порядку десятків) його можна застосовувати, що виправдовується законом великих 

чисел. Якщо дисперсії однакові  і однакові обсяги вибірок , то 

обчислення  спрощується: 

 
Розглянемо тепер випадок, коли  і  невідомі. Будемо вважати, що . 

Обчислимо оцінки цих дисперсій по першій і другій вибірках  і : 

 
Якщо гіпотеза  вірна, то різниця  буде розподілена по нормальному закону з 

нульовим математичним очікуванням, а величина 

 
де 

 
буде розподілена за законом Стьюдента з  ступенями свободи. Таким 

чином, рівняння  слід розв’язувати за таблицями розподілу Стьюдента (див. 

Додаток). 
Приклад 3.82. Нехай при спостережені певного параметра у двох серіях однакових 

метеорологічних величин, виміряних на різних метеостанціях, отримали такі значення: 

 
Як нульову гіпотезу візьмемо твердження, що немає істотної різниці між значеннями 

метеорологічних величин, виміряних на різних метеостанціях. Тоді: 

 
Беручи рівень значущості рівним 0,05 (5%), отримаємо для визначення критичної 

точки умову:  

Для визначення величини  можна використати функцію НОРМСТОБР 

електронних таблиць MS Excel, беручи як значення аргументу величину (0,5 + 0,475). 
Після цього одержимо: . Оскільки  , можна прийняти нульову гіпотезу 

на рівні значущості 0,05. 
Використовуючи вбудовані функції електронних таблиць MS Excel, можна отримати 

більш точну оцінку ймовірності відхилення правильності нульової гіпотези. Величина  

 для двобічної гіпотези відповідає рівню значущості  . Тобто, якщо не 
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приймати нульову гіпотезу, то ймовірність помилки першого роду становить приблизно 21 
%. Таку ймовірність у більшості випадків вважають занадто високою. Це пов'язано з тим, 
що зазвичай висновок формулюють як наявність чи відсутність достатніх підстав для 
відхилення (а не для прийняття) нульової гіпотези. При необхідності більш строгого 
обґрунтування її прийняття виконують додаткові перевірки. 

Якщо конкуруючою гіпотезою є: , то: 

 

і нульову гіпотезу приймають, якщо . Якщо конкуруючою гіпотезою є: 

, то критичну точку  визначають з умови ( 3.8.4), враховуючи, що . 

Нульову гіпотезу приймають, якщо . 

Метод порівняння математичних сподівань можна застосовувати також для 
порівняння середніх значень довільно розподілених незалежних вибірок великого обсягу 

( ), враховуючи, що в цьому разі вибіркові середні мають приблизно нормальний 

розподіл, а вибіркові дисперсії є достатньо точними оцінками генеральних дисперсій. 
У випадку, коли обсяги вибірок є малими або істотно розрізняються, а їх дисперсії є 

рівними, останні замінюють вибірковим середнім квадратичним відхиленням, яке 
розраховують за формулами: 

 якщо стандартні відхилення вибірок оцінюють за самими вибірками  

 
 якщо стандартні відхилення вибірок оцінюють незалежно 

 
Формула для визначення розрахункового значення критерію у цьому разі набуває 

вигляду: 

 

Відповідна статистика має розподіл Стьюдента з  степенями 

вільності. 
При застосуванні критерію Стьюдента у вигляді ( 3.8.7) необхідно спочатку 

перевірити гіпотезу про рівність дисперсій. 
Критичні точки симетричні стосовно нуля. Нульову гіпотезу відхиляють: 

 якщо   при конкуруючій гіпотезі ;  

 якщо  при конкуруючій гіпотезі ; 

 якщо  при конкуруючій гіпотезі . 

При аналізі спряжених вибірок їх порівняння здійснюють з метою визначення 
наявності ефекту від певного фактора, наприклад, впливу проходження атмосферного 
фронту на значення температури. Вимога щодо рівності дисперсій при цьому не 
висувається. Нульова гіпотеза полягає у відсутності різниці між середніми. 

Значення критерію розраховують за формулою: 

 

де  − кількість елементів у кожній із вибірок;   та  – відповідні 

значення елементів першої та другої вибірок. 
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Іноді цей критерій називають одновибірковим критерієм Стьюдента. Відповідна 

статистика має розподіл Стьюдента з кількістю степенів вільності . 

Якщо дисперсії або їх відношення невідомі й припущення про рівність дисперсій є 
необґрунтованим, то виникає так звана проблема Беренса−Фішера, що полягає у 
перевірці нульової гіпотези про рівність вибіркових середніх за таких умов. Одним з 
підходів до її вирішення є застосування критерію Уелча (Крамера – Уелча). Його 
значення розраховують за формулою: 

 

де  − розраховані за вибірками оцінки дисперсії. Статистика цього критерію є 

приблизно такою самою, як для розподілу Стьюдента з кількістю степенів вільності: 

 
Порівняння ( 3.8.9) з ( 3.8.3) вказує, що основною відмінністю критерію Уелча з 

погляду прикладного аналізу є зміна кількості степенів вільності. 

Порівняння дисперсій( -критерій Фішера). Розглянемо дві вибірки. Перша 

вибірка  представляє вимірювання випадкової величини , друга 

вибірка  представляє вимірювання випадкової величини . 

 Нехай обчислені оцінки дисперсій: 

 
Потрібно перевірити гіпотезу про те, що справжні дисперсії цих величин однакові. 

Висуваємо гіпотезу : , тобто дисперсії однакові. Альтернативною 

гіпотезою буде : . Якщо величини  і  мають нормальний розподіл, то 

відношення 

 

буде мати розподіл (Фішера) зі ступенями свободи  і . Гіпотезу про 

рівність дисперсій порівнюваних сукупностей відхиляють, якщо обчислене значення 
перевищує табличне при заданому довірчому рівні. Так як розподіл не є симетричним, то 

можна побудувати двосторонню критичну область, вважаючи  і 

. Розв’язуючи ці рівняння за таблицею розподілу, знаходимо критичні 

значення  і . Правило прийняття рішення: якщо , то гіпотеза про 

рівність дисперсій приймається, в противному випадку ця гіпотеза відкидається. 

Зручніше будувати односторонню критичну область. Для цього у  в 

знаменнику завжди потрібно ставити меншу оцінку з  і . Тобто, якщо конкуруючою є 

однобічна гіпотеза , то як критичну точку беруть значення оберненого розподілу 

Фішера, що відповідає рівню значущості  при заданій кількості степенів вільності. Якщо ж 

конкуруючою є двобічна гіпотеза , то критичною точкою буде значення 
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оберненого розподілу Фішера, що відповідає рівню значущості α/2. Тоді  буде завжди не 

менше одиниці і нижня межа не буде потрібна. Вважають, що 

 
і розв’язують рівняння 

 

використовуючи таблиці розподілу з урахуванням чисел ступенів свободи. Якщо , 

то гіпотеза про рівність дисперсій приймається, якщо , то ця гіпотеза відкидається. 

Даний критерій можна застосувати і для порівняння двох або кількох математичних 
сподівань. Зокрема, цей критерій в такому варіанті застосовується в дисперсійному 
аналізі. 

Якщо перевіряють гіпотезу про рівність виправленої дисперсії вибірки з гіпотетичною 
генеральною дисперсією генеральної сукупності, то значення критерію розраховують як: 

 

При цьому, якщо конкуруючою є однобічна гіпотеза , то як критичну точку 

беруть значення оберненого  розподілу, що відповідає рівню значущості  при 

 степенях вільності. Нульову гіпотезу приймають, якщо 

. 

Якщо конкуруючою є однобічна гіпотеза , то як критичну точку беруть 

значення оберненого  розподілу, що відповідає рівню значущості  при 

 степенях вільності. Нульову гіпотезу приймають, якщо 

. Якщо ж конкуруючою є двобічна гіпотеза , то критичні 

точки розраховують за рівняннями: 

 

 
Нульову гіпотезу приймають, якщо: 

. 

При цьому можна враховувати, що внаслідок симетрії розподілу: 

 
Для оцінювання значущості отриманого значення c2 використовують критерій В.І. 

Романовського: 

 

При  значення  вважають значущим, а порівнювані вибірки – істотно 

різними. 

Критерій квантилів. Нехай вибірка  представляє 

вимірювання випадкової величини . Критерій квантилів використовується для перевірки 

гіпотези про те, що дійсний розподіл величини  має квантиль  порядку , 

тобто , де  – дійсна функція розподілу цієї величини. 
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Тут гіпотеза : «число  задовольняє рівності », де  – задана 

ймовірність; : «рівність  не виконується». Критична область будується 

наступним чином. Знаходиться число  елементів вибірки, що потрапили в інтервал 

. Далі розглядається рівняння 

 
яке можна розділити на два рівняння: 

 

Так як  розподілено за законом Бернуллі, то визначаються такі цілі числа  і , 

для яких виконуються наближені рівності 

 

Правило прийняття рішення: якщо , то гіпотеза  приймається, в 

противному випадку гіпотеза відкидається. 
Розглянутим критерієм можна користуватися тільки при малих обсягах вибірки. При 

великому обсязі вибірки користуватися розподілом Бернуллі незручно. Тому користуються 
тим фактом, що величина 

 

при достатньо великих значеннях  розподілена наближено по нормальному закону 

з нульовим математичним очікуванням і одиничною дисперсією. Отже, за таблицями 
нормального розподілу можна розв’язати рівняння  

 при заданому рівні значущості , користуючись таблицею 

нормального розподілу, і знайти критичне значення . Правило прийняття рішення 

звичайне: якщо обчислене значення  задовольняє нерівності , то гіпотеза 

 приймається, якщо, навпаки, , то гіпотеза  відкидається. 

Якщо в критерії квантилів покласти , то отримаємо критерій перевірки 

гіпотези про медіану істинного розподілу. Критерій квантилів зручний тим, що самі 
елементи вибірки в їх числовому виразі не використовуються. Використовується лише сам 
факт потрапляння елемента вибірки в певний інтервал. Критерій квантилів застосовується 
також при перевірці деяких інших гіпотез. 

Приклад 3.83. Зроблено 30 вимірів випадкової величини : 2,8; 2,6; 3,6; 3,2; 3,9; 3,4; 

4,1; 3,7; 2,7; 3,9; 2,8 ; 3,8; 3,5; 3,1; 3,3; 3,5; 3,4; 3,7; 3,0; 3,3; 3,5; 3,7; 4,0; 3,6; 3,5; 3,1; 3,8; 
3,5; 3,9; 3,6. 

З рівнем значущості  перевірити гіпотезу про те, що медіаною істинного 

закону розподілу є число 3,5. 

У даному випадку . Число  – кількість 

елементів вибірки, які менше, ніж 3,5. За формулою ( 3.8.4) отримуємо 

 
Розв’яжемо рівняння 

 
За таблицями знаходимо: . Так як , то гіпотезу про те, що медіана 

може бути рівною 3,5, приймаємо. 
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Емпіричні закони розподілу ймовірностей мають дискретний характер незалежно від 
того, чи є ця величина дискретною або неперервною. Використання такого закону в різних 
розрахунках виявляється не завжди зручним. Тому виникає завдання заміни його деяким 
теоретичним законом розподілу, який був би в певному сенсі близьким до емпіричного 
закону. Це завдання вирішується таким чином. По виду гістограми, полігону чи графіка 
емпіричної функції розподілу за довідниками вибирається підходящий теоретичний закон 

розподілу і висувається гіпотеза ( ) про те, що саме цей обраний закон є істинним 

законом розподілу досліджуваної величини. Потім за певним критерієм близькості 
теоретичного та емпіричного законів розподілів висунута гіпотеза приймається або 
відкидається. Самі критерії близькості можуть бути різними, тому істинність висунутої 
гіпотези можна перевірити різним чином. 

Критерій . Недоліком критерію -Пірсона є те, що для його застосування 

необхідний великий обсяг вибірки. Це пов'язано з тим, що в критерії використовується 
інтервальний варіаційний ряд, при отриманні якого мала місце часткова втрата інформації 
(за рахунок групування даних). У випадку малих об'ємів вибірок доцільно використовувати 
критерії, що безпосередньо спираються на вимірювання досліджуваної величини. 

Найпоширенішим критерієм такого типу є критерій  (і його модифікації). У цьому 

критерії в якості міри відхилення емпіричного розподілу від теоретичного застосовується 
величина 

 

де  – емпірична функція розподілу ймовірностей;  – теоретична 

(гіпотетична) функція. Інтегрування призводить до наступного виразу: 

 

де  – елементи вибірки. Доведено, що розподіл величини  при зростанні 

досить швидко сходиться до деякого граничного розподілу, для якого складена таблиця. 

Практично критерієм  можна користуватися вже при , що вигідно 

відрізняє цей критерій від критерію . Схема прийняття рішення аналогічна схемі, 

розглянутої вище. Розв’язується рівняння 

,              

тобто за заданим рівнем значущості α за таблицями знаходиться критичне значення 

. Якщо виявляється, що , то гіпотеза про відповідність емпіричного і 

теоретичного розподілів приймається, в противному випадку – відкидається. 
У деяких дослідницьких проектах можна сформулювати гіпотези щодо розподілу 

розглянутої змінної. Наприклад, змінні, значення яких визначаються нескінченним числом 
незалежних факторів, розподілені по нормальному закону: можна припустити, що 
структура хмари є результатом впливу багатьох незалежних факторів, таких як 
температура, вологість, вертикальна швидкість, наявність центрів кристалізації і т.д. Як 
наслідок, розподіл хмарних крапель за розмірами має тенденцію до нормального 
розподілу. З іншого боку, якщо спостережувані значення змінної є результатом дуже 
рідкісних подій, то змінна буде мати розподіл Пуассона (що іноді називається розподілом 
рідкісних подій). Наприклад, посухи можна розглядати як результат перетину ряду 
несприятливих подій (підвищена температура, відсутність опадів, знижена вологість, вітер 
протягом тривалого часу), тому їх частота наближено описується розподілом Пуассона. 
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На закінчення зазначимо, що прийняття будь-якої гіпотези зовсім не означає, що 
вона дійсно істинна. Факт прийняття гіпотези означає лише те, що дана вибірка не 
суперечить цій гіпотезі. Не слід також забувати, що при прийнятті або відхиленні гіпотези 
ми можемо вчинити одну з помилок: або помилку першого роду, або помилку другого 
роду. Тому при поповненні статистичних даних (збільшенні обсягу вибірок) гіпотезу знову 
рекомендується перевіряти. 

Для перевірки однієї і тієї ж нульової гіпотези при різних альтернативних гіпотезах 
слід використовувати, взагалі кажучи, різні методи. Так, у прикладах 3.64 і 3.70 нульова 
гіпотеза одна і та ж, а альтернативні – різні. Тому в умовах прикладу 3.64 слід 
застосовувати методи, засновані на критеріях згоди з параметричним сімейством (типу 

Колмогорова або типу ), а в умовах прикладу 3.70 – методи на основі критерію 

Стьюдента. Якщо в умовах прикладу 3.64 використовувати критерій Стьюдента, то він не 
буде вирішувати поставлених завдань. Якщо в умовах прикладу 3.70 використовувати 
критерій згоди типу Колмогорова, то він, навпаки, буде вирішувати поставлені завдання, 
хоча, можливо, і гірше, ніж спеціально пристосований для цього випадку критерій 
Стьюдента. 

Параметричні тести можна застосовувати також при множинних порівняннях, тобто 
при порівнянні двох груп вибірок одна з одною. Кожну групу задають подібно до того, як 
задають параметри масивів даних у методах двофакторного дисперсійного аналізу. При 
множинних порівняннях використовують багатовимірні узагальнення тестів, що були 
розглянуті вище. 

 

3.8.2. Непараметрична статистика і підгонка розподілу 
Більшість статистик критеріїв, розглянуті вище, або мають нормальний розподіл, або 

мають розподіл, пов'язаний з нормальним і обчислюється на основі нормального. 
Зазвичай ці критеріальні статистики вимагають, щоб аналізовані змінні самі були 
нормально розподілені в сукупності. Багато спостережуваних змінних дійсно нормально 
розподілені, що є ще одним аргументом на користь того, що нормальний розподіл 
представляє фундаментальний закон. Проблема може виникнути, коли намагаються 
застосувати тести, засновані на припущенні нормальності, до даних, розподіл яких не є 
нормальними. У цих випадках можна вибрати одне з двох. По-перше, можна 
використовувати альтернативні непараметричні тести (так звані вільно розподілені 
критерії). Однак це часто незручно, тому що зазвичай ці критерії мають меншу потужність 
і володіють меншою гнучкістю. Як альтернативу, у багатьох випадках можна все ж 
використовувати тести, засновані на припущенні нормальності, якщо є впевненість у тому, 
що обсяг вибірки досить великий. Остання можливість заснована на надзвичайно 
важливому принципі, який дозволяє зрозуміти популярність тестів, заснованих на 
нормальності. А саме, при зростанні обсягу вибірки, форма вибіркового розподілу (тобто 
розподіл вибіркової статистики критерію) наближається до нормальної, навіть якщо 
розподіл досліджуваних змінних не є нормальним. Цей принцип обґрунтовується 
центральною граничною теоремою. 

Вище ми познайомилися з поняттям статистичної значущості критерію, основаного 
на вибірковому розподілі певної статистики. Якщо відомо розподіл спостережуваної 
змінної, то можна передбачити, як в повторних вибірках рівного об'єму буде "поводитися" 
використовувана статистика – тобто яким чином вона буде розподілена. 

Приклад 3.84. Нехай є 100 випадкових вибірок з однієї множини по 100 випадків 
зливових опадів у кожній. Обчислимо середню кількість опадів у кожній вибірці, тобто 
побудуємо вибіркове середнє. Тоді розподіл вибіркових середніх можна добре 
апроксимувати нормальним розподілом (більш точно, розподілом Ст'юдента з 99 

ступенями свободи). Нехай випадковим чином залучена ще одна вибірка, в якій 
опинилися зливові опади з інтенсивністю вище середнього. Якщо середня інтенсивність 
опадів у цій вибірці потрапляє у верхню 95% критичну область розподілу, то можна 

зробити обґрунтований висновок, що зливові опади у цій вибірці, дійсно, в середньому 
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більш інтенсивні (ніж в цілому в даній множині), тобто що це дійсно вибірка зливових 
опадів високої інтенсивності. 

У розглянутому прикладі використовувався той факт, що в повторних вибірках 

рівного об'єму середні значення (інтенсивності опадів) матимуть -розподіл (з певним 

середнім і дисперсією). Однак, це вірно лише, якщо розглянута змінна (інтенсивність) має 
нормальний розподіл, тобто що розподіл опадів певної інтенсивності є нормальним. 

Для багатьох досліджуваних змінних неможливо сказати з упевненістю, що вони 
мають нормальний розподіл. Наприклад, щорічні випадки смерчів, граду, паводків, селів і 
лавин не є нормально розподіленими, як і багато змінних, що цікавлять дослідника. 

Іншим чинником, часто обмежуючим застосування критеріїв, заснованих на 
припущенні нормальності, є обсяг або розмір вибірки, доступної для аналізу. До тих пір 
поки вибірка достатньо велика (наприклад, 100 або більше спостережень), можна 
вважати, що вибірковий розподіл є нормальним, навіть якщо немає впевненості, що 
розподіл змінної в даній множині, дійсно, є нормальним. Тим не менше, якщо вибірка дуже 
мала, то критерії, засновані на нормальності, слід використовувати тільки при наявності 
впевненості, що змінна дійсно має нормальний розподіл. Однак немає способу перевірити 
це припущення на малій вибірці. 

Використання критеріїв, заснованих на припущенні нормальності, крім того, 
обмежена точністю вимірювань. Наприклад, розглянемо дослідження, в якому середня 
температура є основною змінною. Чи можна сказати, що середня температура в місті A в 
два рази вище, ніж середня температура в місті C? Чи є відмінність між середньою 
температурою в містах B і A порівнянною з відмінністю між середньою температурою в 
містах D і C? Індекс середня температура є грубою мірою, що дозволяє тільки ранжувати 
міста в порядку "тепле" – "холодне". Це спільне завдання вимірювань звичайно 
обговорюється в статистиці в термінах типів вимірювань або шкали вимірювання. Не 
вдаючись у деталі, відзначимо, що найбільш загальні статистичні методи, такі як 

дисперсійний аналіз ( критерій), регресія і т.д. припускають, що вихідні виміри виконані, 

принаймні, за інтервальною шкалою, в якій інтервали можна розумним чином порівнювати 

між собою (наприклад, ). Тим не менше, як в даному прикладі, такі 

припущення часто неприродні, і дані швидше просто впорядковані (виміряні за 
порядковою шкалою), ніж виміряні точно. 
Таким чином, стає ясною необхідність наявності статистичних процедур, що дозволяють 
опрацьовувати дані "низької якості" з вибірок малого обсягу зі змінними, про розподіл яких 
мало що або взагалі нічого не відомо. Непараметричні методи якраз і розроблені для тих 
ситуацій, що досить часто виникають на практиці, коли дослідник нічого не знає про 
параметри досліджуваної множини (звідси і назва методів – непараметричні). Тому 
непараметричні методи іноді також називаються вільними від параметрів або вільно 
розподіленими. 

 По суті, для кожного параметричного критерію є, принаймні, один непараметричний 
аналог. Ці критерії можна віднести до однієї з наступних груп: 

 Відмінності між незалежними групами. Зазвичай, коли є дві вибірки (наприклад, 
західні та південні циклони), які необхідно порівняти відносно середнього значення деякої 

досліджуваної змінної, використовується критерій для незалежних вибірок. 

Непараметричними альтернативами цьому критерію є: критерій серії Вальда-Вольфовіца, 

критерій Манна-Уїтні і двохвибірковий критерій Колмогорова-Смирнова. Якщо є 

кілька груп, то можна використовувати дисперсійний аналіз. Його непараметричними 
аналогами є: ранговий дисперсійний аналіз Краскела-Уолліса і медіанний тест. 

 Відмінності між залежними групами. Якщо потрібно порівняти дві змінні, що 
відносяться до однієї і тієї ж вибірці (наприклад, середньодобові температури деякого 

регіону на початку і в кінці місяця), то зазвичай використовується критерій для 

залежних вибірок. Альтернативними непараметричних тестів є: критерій знаків і критерій 
Вілкоксона парних порівнянь. Якщо розглянуті змінні за своєю природою категоріальні або 
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є категорізованими (тобто представлені у вигляді частот, що потрапили в певні категорії), 

то відповідним буде критерій  Макнемара. Якщо розглядається більше двох змінних, 

що відносяться до однієї і тієї ж вибірці, то зазвичай використовується дисперсійний 
аналіз з повторними вимірами. Альтернативним непараметричним методом є ранговий 

дисперсійний аналіз Фрідмана або критерій Кохрена (останній застосовується, 

наприклад, якщо змінна виміряна в номінальній шкалі). критерій Кохрена 

використовується також для оцінки змін частот (часток). 

 Залежності між змінними. Для того, щоб оцінити залежність (зв'язок) між двома 
змінними, зазвичай обчислюється коефіцієнт кореляції. Непараметричними аналогами 

стандартного коефіцієнта кореляції Пірсона є статистики  Спірмена,  Кендалла і 

коефіцієнт . Якщо дві розглянуті змінні за своєю природою категоріальні, то придатними 

непараметричними критеріями для тестування залежності будуть: ,  коефіцієнт, 

точний критерій Фішера. 
Якщо дані не є нормально розподіленими, а вимірювання, в кращому випадку, 

містять ранжировану інформацію, то обчислення звичайних описових статистик 
(середнього, стандартного відхилення) не дуже інформативне. Наприклад, в актинометрії 
сприймана частками деякого об'єкта яскравість світла являє собою логарифмічну функцію 
реальної яскравості, виміряної в об'єктивних одиницях – люксах. У даному прикладі, 
звичайна оцінка середнього (сума значень сприйманої частками яскравості світла, 
поділена на число частинок) не дає вірного уявлення про середнє значення дійсної 
яскравості світла. В цьому випадку скоріше варто обчислити геометричне середнє.  

 Непараметрична статистика забезпечує обчислення різноманітного набору заходів 
положення (середнє, медіану, моду і т.д.) і розсіювання (дисперсію, гармонійне середнє, 
квартильний розмах і т.д.), що дозволяє представити більш "повну картину" даних. Серед 
непараметричних тестів важливе місце займають так звані робастні методи, що 
виявляють слабку чутливість до відхилень від стандартних умов і можуть 
використовуватися в широкому діапазоні реальних умов. Розглянемо деякі з них. 

Критерій  (критерій Крамера – фон Мізеса) базується на розгляді відхилення 

між двома емпіричними функціями розподілу (або між емпіричною й теоретичною 
функціями розподілу при ідентифікації закону розподілу). У загальному вигляді критерій 
має вигляд: 

 

де ,  – відповідно, значення емпіричної та теоретичної функцій розподілу 

в точці . 

Двохвибірковий варіант критерію запропоновано американськими статистиком 
Еріхом Лео Леманом та математиком Мюреєм Розенблаттом. Тому його іноді називають 
також критерієм Лемана–Розенблатта. На сьогодні його вважають найпотужнішим з 
критеріїв, призначених для перевірки гіпотези про однорідність незалежних вибірок. 

Спочатку визначають ранги елементів  для кожної вибірки 

, . Потім елементи обох вибірок об'єднують 

і визначають їх ранги ,  у загальній вибірці. Розрахункове значення визначають за 

формулою: 
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де  – обсяги порівнюваних вибірок.  

Нульову гіпотезу відхиляють, якщо розрахункове значення критерію перевищить 
критичне для заданого рівня значущості. 

Критерій Смирнова призначений для перевірки гіпотези про однорідність двох 
вибірок з неперервним законом розподілу. Значення статистики Смирнова можна 
розрахувати за формулою: 

 

де – значення функцій розподілу вибірок ,  у точці . 

На практиці використовують емпіричні функції розподілу вибірок і розраховують 
значення критерію за формулами: 

 

 

 

де ,  – впорядковані за зростанням елементи досліджуваних вибірок. 

Нульову гіпотезу відхиляють, якщо розрахункове значення критерію перевищить 
критичне для відповідного рівня значущості. 

Для незалежних вибірок малого обсягу можна застосовувати критерій 
рандомізації компонент Р. Фішера. При порівнянні спряжених вибірок основою методу є 
перебирання можливих результатів, побудованих з різницевих оцінок. Нульова гіпотеза 
полягає у рівності вибіркових середніх. 

Нехай дані вибірки , , де  − кількість пар 

значень даних спостережень. Значення різницевих оцінок визначимо за формулою: 

 

де   − елементи матриці можливих 

результатів, розраховані згідно з методикою побудови повного ортогонального плану 

спостережень. Вона є матрицею з  рядків та  стовпців. При цьому -й стовпець 

містить величини  та , що чергуються з кроком .  

Приклад 3.85. Для   повний ортогональний план спостережень  має 

вигляд: 
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Сума масиву різницевих оцінок  та кількість сприятливих результатів  

розраховуються за формулами: 

 

Однобічне значення  розраховують за формулою  і порівнюють із 

заданим значенням довірчого рівня . Якщо , то нульову гіпотезу приймають на 

рівні значущості . Для застосування однобічного критерію обсяг вибірки має бути 

не нижчим ніж 5 або 6 при рівнях значущості 0,01 та 0,05, відповідно. Для двобічних 
критеріїв і тих самих рівнів значущості мінімальні обсяги вибірки дорівнюють, відповідно, 7 
та 8. За великих обсягів вибірок час обчислень швидко збільшується і, за відсутністю 
комп’ютерної програми розрахунку критерію рандомізації компонент Р. Фішера, доцільно 
використовувати інші критерії. 

При порівнянні незалежних вибірок нульова гіпотеза полягає в належності двох 
досліджуваних вибірок до генеральних сукупностей з однаковими середніми. Нехай є дві 

вибірки: , , де ,  − кількість елементів у 

них. Методика тесту основана на перебиранні всіх комбінацій даних. Шукається величина: 

 
Кількість сприятливих результатів визначається за формулою: 

 

де  − оцінка -го результату;  − загальна кількість результатів;  − 

чисельність об'єднаної вибірки;  − чисельність вибірки, що відповідає мінімальному 

значенню 

 
 – масив сполучень з об'єднаної вибірки, який будують подібно до розглянутої 

раніше процедури побудови матриці можливих результатів для спряжених вибірок;  – 

кількість сполучень. Однобічне значення  розраховують як . Його 

порівнюють із заданим рівнем значущості . 
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Нульову гіпотезу відхиляють, якщо   або . Як і у попередньому 

випадку, критерій застосовують для відносно малих вибірок. Їх мінімальний допустимий 
обсяг є таким самим, як і для спряжених вибірок. 

Критерій рангових сум ( -критерій Уїлкоксона)  застосовують для порівняння 

двох незалежних сукупностей за їх центральною тенденцією, тобто за центрами 
емпіричних функцій розподілу. Сукупності можуть мати як однакові, так і різні чисельності. 
Критерій оперує не числовими значеннями даних, а їх рангами − місцями у впорядкованих 
за згасанням або зростанням рядах даних. При його застосуванні передбачається, що 
розподіли вибірок є неперервними, а нульова гіпотеза полягає в тому, що функції 
розподілу вибірок збігаються одна з одною. 

Процедура обчислення значення критерію є близькою до обчислення критерію 
рандомізації компонент. Різниця полягає в тому, що замість вихідних даних 
використовують їх ранги. Ранжирування порівнюваних вибірок здійснюють сумісно. Вихідні 
дані об'єднують до однієї вибірки, впорядковують, визначають ранги елементів об'єднаної 
вибірки. Потім формують дві нові вибірки, елементами яких є ранги відповідних елементів 
вихідних вибірок. Якщо деякі значення збігаються, то відповідним спостереженням 
призначають середній ранг. Обчислення статистики критерію здійснюють за формулою: 

 

де  − ранг вибірки, що має найменшу суму рангів, а  − ранг вибірки, яка має 

найбільшу суму рангів. Для вибірок малого обсягу (до 25 елементів) суму рангів  

вибірки, що має меншу кількість елементів, порівнюють з критичним значенням, яке 
визначають за спеціальними таблицями. Нульову гіпотезу відхиляють, якщо: 

  або  при нульовій 

гіпотезі ;  

  при нульовій гіпотезі ; 

 при нульовій гіпотезі . 

Статистика 

 

де  – математичне сподівання,  –

дисперсія, . 

При збільшенні  статистика  наближається до стандартного нормального 

розподілу. Для вибірок великого обсягу (понад 25 елементів) нульову гіпотезу відхиляють 

на рівні значущості , якщо  для двобічної гіпотези. Якщо отримане 

значення  перевищує 0,02, то вводять поправку на неперервність і вважають, що нове 

значення найменшої суми рангів дорівнює . 

При застосуванні -критерію Уїлкоксона слід мати на увазі, що він належить до так 

званих критеріїв зсуву. Тобто найбільш потужним він є при виявленні різниці, пов'язаної з 
тим, що одну з вибірок отримано додаванням одного й того самого числа до всіх 
елементів іншої вибірки. Він є нечутливим до різниці дисперсій порівнюваних вибірок, а 
також коефіцієнтів їх асиметрії та ексцесу. Зокрема, якщо дві вибірки мають симетричні 
функції розподілу з однаковими середніми значеннями, але різними стандартними 
відхиленнями, то в об'єднаної послідовності елементи однієї вибірки матимуть підвищену 



397 

 

кількість елементів з високими та низькими рангами. Елементи іншої вибірки будуть мати 
підвищену кількість елементів із середніми значеннями рангів. Але суми рангів усіх 
елементів для цих двох вибірок можуть бути приблизно однаковими. 

-критерій Манна − Уїтні призначений для перевірки нульової гіпотези про 

однаковість розподілу досліджуваних сукупностей або для перевірки рівності окремих 
параметрів цих розподілів, наприклад, середніх значень. Спостереження мають бути 

непарними. Цей критерій є найпотужнішим непараметричним аналогом -критерію 

Стьюдента для незалежних вибірок. У деяких випадках його потужність може бути навіть 

більшою, ніж у -критерію. 

Обчислення здійснюють за формулами: 

 

 

 

де  ,  − суми рангів вибірок;  ,  − кількість елементів у них. Якщо 

, то розподіл вибірки для -статистики наближається до нормального. 

Правильність обчислення величин можна перевірити за формулою: 

 
Модифікована статистика 

 

де  – математичне сподівання;  –дисперсія; 

, має стандартний нормальний розподіл. 

Результати обчислення за цим критерієм збігаються з даними, отримуваними за -

критерієм Уїлкоксона. На цьому критерії базується багатовимірний тест Джонкхієра − 
Терпстра. 

Одновибірковий, знаковий ранговий критерій Уїлкоксона ( -критерій 

Уїлкоксона) застосовується для порівняння вибірок з попарно спряженими значеннями. 

Він є непараметричним аналогом -критерію Стьюдента для спряжених вибірок. 

Перевіряють нульову гіпотезу про симетричність розподілу різниць спряжених значень 

стосовно нуля. Методика розрахунку є близькою до розрахунку значення -критерію 

Уїлкоксона, але в цьому випадку оперують модулями різниць відповідних значень. Масив 
модулів різниць, з якого вилучені нульові значення, ранжирують. Потім рангам надають 

знаки різниць, обчислюють суми додатних  і від'ємних  рангів, й беруть 

. Цю величину порівнюють з критичним значенням. 

Для перевірки правильності розрахунків можна використовувати тотожність: 

 
Статистика 

 

де  – математичне сподівання; 

 –дисперсія;  – чисельності вибірок, має стандартний 

нормальний розподіл. 
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При застосуванні критерію Уїлкоксона та подібних йому рангових критеріїв 
виникають дві проблеми. Першою з них є проблема рівних рангів, яка існує лише при 
застосуванні нормальної або іншої апроксимації критерію і не виникає при точному 
обчисленні відповідних статистик. Для W-критерію Уїлкоксона у цьому випадку необхідно 
врахувати поправку до дисперсії та розраховувати її за формулою: 

 

де ;  − поправка на об'єднання рангу, для обчислення якої існує 

формула: 

 

 де  − кількість зв'язок (груп збігів);  − кількість збігів у -й зв'язці. 

Для -критерію Манна−Уїтні модифікований вираз для дисперсії має аналогічний 

вигляд. Для -критерію Уїлкоксона скореговану дисперсію визначають за формулою: 

 

де  − чисельність кожного ряду. 

Друга проблема виникає тільки для -критерію Уїлкоксона і полягає в тому, що 

наявність збігів одночасно в обох аналізованих спряжених вибірках призводить до 
нульових різниць. На сьогодні ця проблема залишається недостатньо дослідженою. Один 
з підходів до її вирішення полягає у викреслюванні рівних спряжених значень із 
порівнюваних вибірок. При цьому обсяги вибірок зменшуються на кількість викреслених 
значень. 

Критерій  (хі-квадрат) використовують для перевірки нульової гіпотези про 

однаковість розподілу досліджуваних випадкових величин. Його широко застосовують у 
дисперсійному аналізі та інших методах аналізу даних. Цей критерій оперує не 
первинними даними, а їх розподілом за класами. З огляду на це необхідно враховувати 
вимогу щодо мінімальних обсягів вибірок та кількостей класів. За різними оцінками, 
мінімальна допустима кількість класів знаходиться у межах 4−7, а кількість елементів у 
вибірках − у межах 20−40. 

Якщо аналізовані дані вимірювали в кількісних або порядкових шкалах, то при 
порівнянні вибірок однакового обсягу значення критерію обчислюють за формулою: 

 

де  − частоти розподілів порівнюваних вибірок; – кількість класів. 

За тих самих умов для вибірок різного обсягу значення критерію обчислюють за 
формулою: 

 

де − кількості спостережень у порівнюваних масивах. 

Критерій  можна застосовувати також і для порівняння вибірок значень 

номінальних ознак. У цьому випадку аналізують дані, подані у вигляді таблиці 
спряженості ознак. Елементами таблиці є числа, рівні кількостям елементів досліджуваних 
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вибірок, для яких досліджувана ознака набуває значень, котрі відповідають певному 
класу. Кожний рядок таблиці характеризує розподіл елементів відповідної вибірки за 
класами, а кожний стовпець − наповненість певного класу в різних вибірках. Значення 
критерію розраховують за формулою: 

 

де  − елементи таблиці спряженості ознак;  − кількість вибірок (стовпців);  − 

кількість класів (рядків);  − очікувані величини, що відповідають значенням . 

Їх обчислюють як доданок -го вектора-стовпця на -й вектор-рядок, поділений на 

суму елементів усієї таблиці . Кількість степенів 

вільності при обчисленні -значення статистики  беруть рівною . 

Критерій серій Вальда–Волфовиця використовують для перевірки нульової 

гіпотези про те, що дві незалежні випадкові вибірки обсягами  та  не відрізняються 

одна від одної за досліджуваною ознакою. Результати спостережень записують як 
варіаційний ряд об'єднаної вибірки, а їх належність до вихідних вибірок помічають за 

допомогою додаткової змінної, яка може набувати два значення, наприклад  та . 

Послідовність її значень називають послідовністю кодів. 
Серією послідовності кодів називають будь-яку послідовність її однакових значень. 

Наприклад, у послідовності 00101111011 є такі серії: 00; 1; 0; 1111; 0; 11. Очевидно, що за 

умови справедливості нульової гіпотези кількість серій  має бути великою, а за умови її 

помилковості – відносно малою. Якщо обсяги вибірок є достатньо великими 

( ) для перевірки нульової гіпотези можна використовувати статистику: 

 
яка має стандартний нормальний розподіл. 
Критерій знаків Ф. Уїлкоксона використовують для перевірки нульової гіпотези про 

однорідність двох спряжених вибірок. Нехай  і  – значення 

відповідних елементів цих вибірок. Якщо вибірки є однорідними, то ймовірності появи 

додатних та від'ємних різниць є рівними. 

Імовірність появи нульових значень цих різниць вважається нульовою, оскільки 
передбачається, що розподіл досліджуваної ознаки є неперервним. Якщо внаслідок 
випадкових похибок або округлення результатів такі різниці з'являються, то відповідні 
спостереження виключають з подальшого аналізу. За умови справедливості нульової 

гіпотези ймовірність  появи знаків певного типу (наприклад знаків "+") різниць  

підпорядковується біноміальному розподілу з параметрами:  та , де  – 

кількість різниць, що аналізують. 

Нульовою гіпотезою є . Як конкуруючі можна розглядати такі гіпотези: 

; ; . Нульову гіпотезу відхиляють на рівні 

значущості , якщо: 

 при конкуруючій гіпотезі  виконується нерівність 
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де  – кількість додатних різниць;  – кількість сполучень; 

 при конкуруючій гіпотезі  виконується нерівність 

 
 при конкуруючій гіпотезі  виконується одна з нерівностей: 

 
 

 
Для обчислення кількості сполучень можна використовувати такі апроксимації 

біноміального розподілу нормальним: 

 

 
де  – функція розподілу для стандартного нормального закону. 

Кожна непараметрична процедура має свої переваги і свої недоліки. Тому вибір, що 
стосується використання непараметричних процедур, іноді викликає утруднення. Так, 
двохвибірковий критерій Колмогорова-Смирнова чутливий не тільки до різниці в 
положенні двох розподілів (наприклад, до відмінностей середніх), але також чутливий і до 
форми розподілу. Критерій Вілкоксона парних порівнянь припускає, що можна ранжувати 
відмінності між порівнюваними спостереженнями. Якщо це не так, краще використати 
критерій знаків. Загалом, якщо результат дослідження є важливим, то завжди доцільно 
застосувати різні непараметричні тести. Можливо, результати перевірки (різними тестами) 
будуть різні. У такому разі варто спробувати зрозуміти, чому різні тести дали різні 
результати. З іншого боку, непараметричні тести мають меншу статистичну потужність 
(менш чутливі), ніж їх параметричні конкуренти, і якщо важливо виявити навіть слабкі 
відхилення (наприклад, чи є дана інтенсивність опадів паводкоутворюючою), слід 
особливо уважно вибирати статистику критерію. 

Непараметричні методи найбільш прийнятні, коли обсяг вибірок малий. Якщо даних 

багато (наприклад, ), то не має сенсу використовувати непараметричні 

статистики. Обумовлено це тим, що коли вибірки стають дуже великими, то вибіркові 
середні підкоряються нормальному закону, навіть якщо вихідна змінна не є нормальною 
або виміряна з похибкою. Таким чином, параметричні методи, які є більш чутливими 
(мають велику статистичну потужність), завжди підходять для великих вибірок. Більшість 
критеріїв значущості багатьох непараметричних статистик ґрунтуються на асимптотичний 
теорії (великих вибірок) тому відповідні тести часто не виконуються, якщо розмір вибірки 
стає занадто малим. 
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Питання для самоконтролю: 
1. З чого слід виходити при виборі методу перевірки статистичної гіпотези? 
2. Які гіпотези називають нульовою та конкуруючою? Наведіть приклади.  
3. Скільки конкуруючих гіпотез можна сформулювати для однієї й тієї самої 

нульової гіпотези? 
4. Які гіпотези називають простими та складними? Наведіть приклади. 
5. Що називають статистичним критерієм? Які основні типи критеріїв 

використовують для перевірки гіпотез? 
6. У чому полягає різниця між однобічними та двобічними критеріями? 
7. Які величини називають рівнем значущості й довірчим рівнем? Для чого 

використовують ці параметри? 
8. Які типи помилок розглядають при перевірці статистичних гіпотез? Як вони 

пов'язані між собою? 
9. Що називають потужністю критерію? Для чого використовують цей параметр? 
10. Як можна підвищити потужність критерію? 
11. Якою є загальна методика перевірки статистичних гіпотез? 
12. Які вибірки називають незалежними та спряженими? Наведіть приклади. 
13. Які критерії називають параметричними? У яких випадках доцільно 

використовувати параметричні критерії? 
14. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою Z-критерію? Якими є умови 

правомірності його застосування? 
15. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою t-критерію Стьюдента? Якими є 

умови правомірності його застосування? 
16. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою критерію Уелча? Якими є умови 

правомірності його застосування? 
17. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою F-критерію Фішера? Якими є умови 

правомірності його застосування? 
18. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою критерію рандомізації компонент 

Фішера? Якими є умови правомірності його застосування? 
19. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою W-критерію Уїлкоксона? Якими є 

умови правомірності його застосування? 
20. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою U-критерію Манна –Уїтні? Якими є 

умови правомірності його застосування? 
21. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою Т-критерію Уїлкоксона? Якими є 

умови правомірності його застосування? 
22. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою критерію c2? Якими є умови 

правомірності його застосування? 
23. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою критерію серій Вальда– 

Волфовиця? Якими є умови правомірності його застосування? 
24. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою критерію знаків? Якими є умови 

правомірності його застосування? 
25. Які критерії можна використовувати для перевірки нормальності розподілу 

даних? Охарактеризуйте їх переваги й недоліки. 
26. Яку гіпотезу можна перевіряти за допомогою ω2 критерію Мізеса? Якими є 

умови правомірності його застосування? 
27. Яку гіпотезу можна перевіряти за допомогою критерію Смирнова? Якими є 

умови правомірності його застосування? 
28. Які гіпотези можна перевіряти за допомогою критерію c2 ? Якими є умови 

правомірності його застосування? 
29. Яку гіпотезу можна перевіряти за допомогою W-критерію Шапіро–Уїлка? Якими є 

умови правомірності його застосування? 
 

3.8.3. Визначення моделей розподілу емпіричних даних 

На практиці часто виникає проблема перевірки відповідності емпіричного розподілу 
деякому заданому теоретичному. При цьому вирізняють прості та складні гіпотези. Якщо 
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гіпотеза стверджує, що із параметрів розподілу  мають задані значення, то гіпотезу 

вважають простою, коли  , і складною, коли  . Різницю  називають 

кількістю степенів вільності гіпотези, а  − кількістю накладених обмежень. 

Особливу роль відіграє перевірка розподілу на нормальність, оскільки її прийняття 
дає змогу застосовувати більш досліджені параметричні критерії перевірки наступних 
гіпотез. Для перевірки відповідності емпіричного розподілу теоретичному застосовують 

критерії згоди: , Смирнова,  - Шапіро – Уїлка та інші. 

Критерій  використовують у випадках, коли необхідно перевірити нульову 

гіпотезу про відповідність вибірки певному відомому закону розподілу. Розрахункове 

значення обчислюють за формулою ( 3.8.17). При  критичні значення визначають 

згідно з табл. 3.15. Якщо значення параметрів розподілу визначають за вибіркою, то 
критичні значення істотно зменшуються. 

Таблиця 3.15 

Критичні значення статистики  

 

 
0,900 0,950 0,990 0,995 0,999 

 
0,3473 0,4614 0,7435 0,8694 1,1679 

 

Критерій Смирнова у вигляді  застосовують, якщо емпіричну функцію 

розподілу будують за масивом частот. У випадку, коли її побудову здійснюють 
безпосередньо за вихідною вибіркою (при цьому чисельність вихідної вибірки та масиву 
функції розподілу збігаються), для розрахунку критерію застосовують формули: 

 при двобічній гіпотезі 

 

 

 
 при однобічній 

 

Функція розподілу  є однією й тією самою для всіх неперервних розподілів, а 

функція розподілу величини  за великих  збігається до статистики 

Колмогорова – Смирнова, тому в літературі його часто називають критерієм 
Колмогорова – Смирнова. Критерій Смирнова за певних умов можна використовувати 
також для порівняння емпіричних функцій розподілу двох вибірок (перевірка гіпотези про 
їх однорідність). 

Обмеженнями для застосування цього критерію є: 

 вимога щодо неперервності теоретичної функції розподілу; 

 необхідність мати достатньо представницькі вибірки ( ) ; 

 необхідність незалежних, тобто отриманих не за самою вибіркою, оцінок 
параметрів розподілу (проста гіпотеза) для порівняння емпіричної й теоретичної функцій 
розподілу. 

Якщо обсяги вибірок , то критичне значення статистики Колмогорова – 

Смирнова, що відповідає рівню значущості , можна розрахувати за формулою: 
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При застосуванні критерію Смирнова для перевірки нульової гіпотези про 

однорідність двох вибірок достатньо великого обсягу ( ) можна 

використовувати такі критичні значення: 

при  

 

при  

 
Для складних гіпотез уводять модифіковані статистики Колмогорова, але їх функції 

розподілу є різними для різних типів неперервних розподілів. На відміну від більшості 
інших критеріїв, критерій Смирнова за достатнього обсягу досліджуваної вибірки дає змогу 
встановити різницю емпіричної й теоретичної функцій розподілу незалежно від 
параметрів, що її зумовлюють. Зокрема він є чутливим до різниці як вибіркових середніх, 
так і стандартних відхилень вибірок, коефіцієнтів їх асиметрії та ексцесу. Але така 
універсальність досягається за рахунок зменшення потужності критерію. 

Критерій  як критерій згоди застосовують для порівняння емпіричної та 

теоретичної функцій розподілу. Він оперує не первинними даними, а їх розподілом за 
класами рівної ширини. Тому необхідно враховувати вимогу щодо мінімальних обсягів 
ряду спостережень і кількості класів. За різними оцінками, мінімальна допустима кількість 
класів знаходиться у межах 4−7, а кількість елементів у ряді спостережень − в межах 
20−200. 

Значення критерію розраховують за формулою: 

 

де  − абсолютні частоти для  класів;  − теоретичні ймовірності обраного 

розподілу (параметри теоретичного розподілу розраховують за емпіричною вибіркою або 

задають);  − загальна кількість спостережень (для неперервного розподілу цю величину 

треба помножити на довжину класового інтервалу . 

Кількість степенів вільності беруть рівною , де  – кількість параметрів 

теоретичного розподілу. Зокрема, при обчисленні параметрів теоретичного розподілу за 

інтервальним варіаційним рядом кількість степенів вільності беруть рівною  для 

біноміального і  − для нормального розподілу. 

Загальна схема застосування критерію  є такою. Спочатку будують емпіричну 

функцію розподілу. Потім на основі її аналізу визначають  параметрів, які необхідні для 

побудови теоретичної функції розподілу. Далі визначають межі класових інтервалів, 

абсолютні частоти  й теоретичні ймовірності . Після цього розраховують значення 

критерію  і порівнюють його з критичним. 



404 

 

Розглянуті вище критерії можна застосовувати лише для вибірок достатньо великого 
обсягу. Для перевірки нормальності вибірок обсягом 3−50 значень використовують W-
критерій Шапіро−Уїлка, який являється одним з найефективніших методів вирішення 
цього завдання. Цей критерій базується на регресії порядкових статистик. Його 
обчислення здійснюють за формулами: 

 

 

 

де  − ранжируваний ряд;  − обсяг вибірки, параметр  беруть рівним  для 

парних і  для непарних ,  ( ) − константи. 

Гіпотезу про нормальний розподіл приймають, якщо значення критерію перевищує 
критичну для заданого довірчого рівня величину. 

Перевірку нормальності розподілу можна здійснити також за результатами аналізу 
процентилей. Розподіл можна вважати близьким до нормального, якщо значення окремих 
процентилей є близькими до наведених нижче величин: 

 2,5 % процентиль ; 

 16% процентиль ; 

 50% процентиль ; 

 84% процентиль ; 

 97,5 % процентиль . 

Найпростіші способи перевірки нормальності вибірки базуються на розрахунку 
значень коефіцієнтів його асиметрії та ексцесу. Вважають, що розподіл є близьким до 

нормального, якщо , , і сильно відрізняється від такого, коли , 

. 

Ще одним способом перевірки типу розподілу є побудова емпіричної функції 
розподілу в певних координатах, що лінеаризують її графік. У статистичних пакетах SPSS, 
Statistica та інших реалізовано спеціальні засоби такої перевірки. 

Приклад 3.86. Побудувати графіки емпіричних функцій рівномірно й нормально 
розподілених вибірок з генеральних сукупностей, що підпорядковуються рівномірному 
розподілу на відрізку [−3, 3] і стандартному нормальному розподілу. 

 На рис. 3.18 графіки побудовано в координатах, що мають лінеаризувати функцію 
нормального розподілу, а на рис. 3.19 − функцію рівномірного розподілу. 

 

3.9. Особливості в дослідженнях часових (динамічних) рядів 

У вивченні часових рядів велике місце займає питання про закономірності розвитку 
процесів та явищ протягом тривалого періоду. Статистика повинна дати характеристику 
змін статистичних показників у часі. Як змінюються рік за роком середньодобова 
температура в конкретному пункті і в конкретну дату? Як зростає або знижується 
середньорічна кількість опадів у регіоні? На всі поставлені питання відповідь може дати 
тільки спеціальна система статистичних методів, призначена для вивчення розвитку, змін 
у часі або, як прийнято в статистиці говорити, для вивчення динаміки. 
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Рис. 3.18.  діаграми рівномірно й нормально розподілених вибірок у 

координатах, що лінеаризують функцію нормального розподілу. 
 

 
 

Рис. 3.19.  діаграми рівномірно й нормально розподілених вибірок у 

координатах, що лінеаризують функцію рівномірного розподілу. 
 
Означення 3.9.1. Статистичний процес називається строго стаціонарним, 

якщо взаємний розподіл імовірностей  спостережень інваріантний по відношенню до 

загального зсуву часового аргументу, тобто спільна щільність розподілу випадкових 

величин  така ж, як для величин  при будь-яких 

цілих значеннях зсуву . 

Коли , з припущення стаціонарності випливає, що безумовний розподіл 

величини , , однаковий для всіх  і може бути записаний як . Вимога 

стаціонарності, визначена цими умовами, є досить жорсткою. На практиці при вивченні 
випадкових процесів обмежуються моментами першого і другого порядку, і тоді говорять 
про слабку стаціонарність або стаціонарність другого порядку. У цьому випадку процес 

має для всіх  постійне середнє значення , що визначає рівень, відносно 

якого він флуктуірує, постійну дисперсію  і постійну автоковаріацію 
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, тобто коваріація між  і  залежить тільки від 

величини зсуву  і не залежить від . 

Зауваження. Два процеси, що мають однакові моменти першого і другого 
порядку, можуть мати різний характер розподілу. 

Зрозуміло, що згідно з даним визначенням стаціонарним може бути тільки процес, 

що триває нескінченно, але не кінцевий часовий ряд . Однак, часовий ряд 

 можна називати стаціонарним, якщо він може бути частиною нескінченного 

стаціонарного процесу , . 

Розглянемо властивості слабко стаціонарних процесів. 

Означення 3.9.2. Автоковаріаціей із затримкою  (автоковаріаціей -го 

порядку) стаціонарного процесу називається величина 

 . 

Означення 3.9.3. Автокореляцією із затримкою  (автокореляцією -го порядку) 

стаціонарного процесу з ненульовою дисперсією називається величина 

 
Оскільки у стаціонарному процесі дисперсія в часі незмінна, то 

 
Означення 3.9.4. Автоковаріаційною функцією стаціонарного процесу 

називається послідовність автоковаріацій ,  . 

 Автоковаріаційна функція симетрична відносно нуля ( ), тому достатньо 

розглядати . 

Означення 3.9.4. Aвтокореляційною функцією називається послідовність 

автокореляцій ,  . 

  Автокореляційна функція симетрична, і  відоме значення ( ), тому 

достатньо розглядати . 

Автоковаріаціонная матриця  для стаціонарного ряду  має вигляд: 

 

 

Особливість автоковаріаціонної матриці  і відповідної автокореляційної матриці 

 в разі стаціонарності полягає в тому, що вони мають одні й ті ж елементи на будь 

діагоналі. (Такі матриці прийнято називати тьопліцевими матрицями). 
Як відомо, будь-яка коваріаційна матриця є симетричною і позитивно 

напіввизначеною. Крім того, якщо компоненти розглянутого випадкового вектора  лінійно 

незалежні в тому сенсі, що не існує ненульовий вектор коефіцієнтів , такий що  – 

детермінована величина, то коваріаційна матриця є позитивно визначеною. Нагадаємо, 

що за визначенням симетрична  матриця  називається позитивно 

напіввизначеною, якщо для кожного вектора  виконується нерівність ; матриця 
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 називається позитивно визначеною, якщо для кожного ненульового вектора  

виконується нерівність . 

Автоковаріаціонна і автокореляційна матриця є коваріаційними матрицями, тому 
вони володіють вказаними властивостями. 

Зауваження. Якщо матриця володіє вказаними властивостями, то вона може 
бути автоковаріаційною матрицею деякого часового ряду. 

З цих міркувань випливає, що умова слабкої стаціонарності процесу (компоненти 
якого лінійно незалежні в зазначеному вище сенсі) накладає ряд обмежень на вид 
автокореляційної і автоковаріаційної функцій. Вони випливають з того, що головні мінори 
позитивно визначеної матриці, в тому числі її визначник, повинні бути позитивними. 

Зокрема, для  маємо: 

 

Аналогічно, для  повинні виконуватися наступні співвідношення: 

 

 
Серед стаціонарних процесів в теорії часових рядів особливу роль відіграють 

процеси типу «білий шум». Це не автокорельовані слабо стаціонарні процеси з нульовим 

математичним сподіванням. Таким чином, процес  є «білим шумом», якщо 

 

 

 
Отже, для «білого шуму» 

 
Назва «білий шум» пов'язана з тим, що спектральна щільність такого процесу 

постійна, тобто він містить в однаковій кількості всі частоти, подібно до того, як білий колір 
містить в собі всі інші кольори. Докладніше про це буде в розділі, присвяченому 
спектральному аналізу. 

Для виявлення наявності автокореляції випадкових величин  може бути 

використаний метод Бокса і Пірса (Box, Pierce), відповідно до якого статистика 

 
де 

 

має асимптотичний розподіл . 

Так як асимптотичний розподіл дійсних коефіцієнтів  кореляції – 

багатовимірний нормальний з нульовим середнім і дисперсією 

 

то, використовуючи апроксимацію дисперсії , Бокс і Пірс 

запропонували статистику 
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яка має асимптотичний розподіл . 

Якщо розрахункове значення статистики  більше 95%-го квантиля  

розподілу, то визнається наявність автокореляції (до -го порядку) в послідовності . 

Тест не втрачає своєї спроможності навіть при відхиленні гіпотези про нормальність 

. Дослідження показали, що для асимптотичної збіжності  до багатомірного 

нормального розподілу нормальності спостережень  не потрібно, потрібна лише 

скінченність дисперсії. 
Аналогічні визначення стаціонарності можна дати і для векторного стохастичного 

процесу . Слабо стаціонарний векторний процес буде характеризуватися вже не 

скалярними автоковаріаціямі  і автокореляції , а аналогічними за змістом матрицями. 

Поза діагоналі таких матриць стоять так звані крос-коваріації і крос-кореляції. 
 

3.9.1. Показники, що характеризують тенденцію динаміки 

Припустимо, що є вибірка об'єму , елементи якої  

є динамічним (часовим) рядом. 
Середнє і дисперсія часового ряду розраховуються за звичайними формулами: 

 

 

Вибіркова автоковаріація -го порядку обчислюється як: 

 
Якщо часовий ряд слабо стаціонарний, то ці описові статистики є аналогом 

відповідних теоретичних величин і при деяких припущеннях будуть їх спроможними 
оцінками. 

Зауважимо, що в теорії часових рядів при розрахунку дисперсії і коваріацій прийнято 

ділити на . Замість цього при розрахунку дисперсії, наприклад, можна було б ділити на 

, що дало б незміщену оцінку, а при розрахунку коваріації -го порядку – на 

 по числу доданків. Виправданням даної формули може служити простота 

розрахунків і те, що в такому вигляді цей вираз гарантує позитивну напіввизначеність 

матриці вибіркових автоковаріацій  

 

Це відображає важливу властивість відповідної матриці  справжніх 

автоковаріацій. 
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Позитивно напіввизначеною є будь-яка матриця , яку можна представити у 

вигляді , де  – деяка матриця. У нашому випадку , оскільки 

матрицю  можна представити таким чином: 

 

де  – матриця, складена з центрованих значень ряду : 

 

Статистичною оцінкою автокореляції -го порядку є вибірковий коефіцієнт 

автокореляції: 

 

При аналізі зміни величин  і  в залежності від значення  зазвичай 

користуються вибірковими автоковаріаціонною і автокореляційною функціями, 

обумовленими як послідовності  і  відповідно. 

Особливу роль в аналізі стаціонарних часових рядів відіграє вибіркова 
автокореляційна функція, яка використовується в якості інструмента для розпізнавання 

типу процесу. Так як автокореляційна функція симетрична щодо нульового значення , 

тобто , то на графіку зображають тільки праву половину функції (для ). 

Вибіркова крос-коваріація двох часових рядів,  і , розраховується за формулою: 

 

Вона характеризує взаємозв'язки двох рядів у часі, з різною величиною зсуву . Слід 

пам'ятати, що на відміну від автоковаріаціі, крос-коваріація не є симетричною за , тому її 

слід розглядати і при позитивних, і при негативних . 

Вибіркова крос-кореляція визначається як: 

 
Щоб побудувати систему показників, що характеризують тенденцію динаміки, 

потрібно відповісти на питання: які риси, властивості цієї тенденції потрібно виміряти і 
виразити в статистичних показниках? Очевидно, що нас цікавить величина змін рівня як в 
абсолютному, так і у відносному вираженні (на яку частку, відсоток рівня, прийнятого за 
базу, відбулася зміна?). Далі нас цікавить, чи є зміна рівномірною або нерівномірною, 
прискореною (уповільненою). Нарешті, нас цікавить вираження тенденції у формі деякого 
достатньо простого рівняння, що найкращим чином апроксимує фактичну тенденцію 
динаміки (тренд). 
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Для того щоб наочніше представити показники, що характеризують тенденцію, слід 
абстрагуватися від коливання і виявити динамічний ряд у формі «чистого» тренда при 
відсутності коливань. Приклад такого ряду представлений в табл. 3.16. 

Таблиця 3.16 
Абсолютні і відносні показники тенденції 

 

Номер 
спостереження 

Рівень 
ряду, 

мм/24г 
 

Абсолютна 
зміна рівнів, 

 

Прискорення 
абсолютної 

зміни, 
 

Темп зростання рівня до 
періоду, % 

попередньому початковому 

1 100 - - - - 

2 112 12 112 112,0 112 

3 128 16 4 114,3 128 

4 148 20 4 115,6 148 

5 172 24 4 116,2 172 

6 200 28 4 116,3 200 

7 232 32 4 116,0 232 

 
Абсолютна зміна рівнів – в даному випадку його можна назвати абсолютним 

приростом – це різниця між порівнюваним рівнем і рівнем більш раннього періоду, 
прийнятим за базу порівняння. Якщо ця база – безпосередньо попередній рівень, 
показник називають ланцюговим, якщо за базу взято, наприклад, початковий рівень, 
показник називають базисним. Формули абсолютної зміни рівня: 

 ланцюгова ; 

 базисна . 

Якщо абсолютна зміна негативна, її слід називати абсолютним скороченням. 
Абсолютна зміна має ту ж одиницю вимірювання, що і рівні ряду з додаванням одиниці 
часу, за яку визначена зміна. Наприклад, інтенсивність опадів – 22 мм за 12 годин. Без 
вказівки одиниці часу, за яку відбувся вимір, абсолютний приріст не можна правильно 
інтерпретувати. 

В табл. 3.16 абсолютна зміна рівня не є константою тенденції. Воно з часом зростає, 
тобто рівні ряду змінюються з прискоренням. 

Означення 3.9.5. Прискорення – це різниця між абсолютною зміною за даний 
період і абсолютною зміною за попередній період рівної тривалості: 

  

Показник абсолютного прискорення застосовується тільки в ланцюговому варіанті, 
але не в базисному. Негативна величина прискорення говорить про уповільнення 
зростання або про прискорення зниження рівнів ряду. 

Як видно з табл. 3.16, прискорення є константою тенденції даного ряду, що свідчить 
про параболічну форму цієї тенденції. Її рівняння має вигляд: 

  

де  – рівень ряду в початковий період;  – середній абсолютний приріст (по 

всьому ряду);  – половина прискорення;  – номери періодів. 

За даними табл. 3.16 маємо: 

 
Показник прискорення абсолютної зміни рівнів виражається в одиницях виміру рівня, 

поділеного на квадрат довжини періоду. У нашому випадку прискорення склало 4 мм/24г 
за добу. Сенс показника наступний: кількість опадів мала абсолютний приріст, зростаючий 
на 4 мм/24г щодоби. 

Система показників повинна містити не тільки абсолютні, а й відносні статистичні 
показники. Відносні показники динаміки необхідні для порівняння розвитку різних об'єктів, 
особливо якщо їх абсолютні характеристики різні. Припустимо, в інший період 
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спостережень інтенсивність опадів збільшувалася за тенденцією, що виражається 

рівнянням тренду: . І абсолютний приріст, і прискорення росту 

кількості опадів у другому періоді спостережень набагато менше, ніж у першому. Але чи 
можна обмежитися цими показниками і зробити висновок, що розвиток випадання опадів у 
другому періоді спостережень відбувається більш повільними темпами, ніж першого? 
Менший рівень ще не є менший темп розвитку, і це покаже відносна характеристика 
тенденції динаміки – темп зростання. 

Означення 3.9.5. Темп зростання – це відношення порівнюваного рівня (більш 
пізнього) до рівня, прийнятого за базу порівняння (більш раннього). 

Темп зростання обчислюється: 

 в ланцюговому варіанті – до рівня попереднього терміну спостереження; 

 в базисному – до одного і того ж, зазвичай початкового рівня, 
що ілюструється формулами (3.9.8) і (3.9.9) відповідно. 
Базисний темп зростання свідчить про те, скільки відсотків становить порівнюваний 

рівень по відношенню до рівня, прийнятого за базу, або у скільки разів порівнюваний 
рівень більше рівня, прийнятого за базу. При цьому якщо рівні знижуються з часом, то 
сказати, що наступний рівень «більше в 0,33 рази», або становить 33,3% базового рівня, 
це, зрозуміло, означає, що рівень зменшився в 3 рази. Але буде невірно, якщо сказати, що 
«рівень менше в 0,33 рази». Темп зміни в разах завжди говорить про те, у скільки разів 
порівнюваний рівень більше. 

Тепер можна стверджувати (див. табл. 3.16), що відносна характеристика росту 
кількості опадів у перший період спостережень в середньому за добу близька до 115% 
(зростання становить приблизно 15% на добу). За шість діб кількості опадів збільшилася в 
2,32 рази. У другій період спостережень, обчисливши також шість рівнів параболічного 
тренду, знайдемо, що в середньому за добу кількість опадів зростала приблизно на 20%, 
а за шість діб вона зросла в 3,1 рази. Отже, у відносному вираженні кількість опадів на 
другий період спостережень зростала швидше. Тільки в поєднанні абсолютних і відносних 
характеристик динаміки можна правильно відобразити процес розвитку сукупності 
(об'єкту). 

Розглянемо зв'язок абсолютних і відносних показників динаміки. Позначимо темп 

зміни через , тоді маємо: 

 ланцюговий темп зростання в період з номером  

 

 базисний темп зростання за весь період між базою «0» і поточним строком  

 
Якщо порівнюваний рівень виразити через рівень базисного (або попереднього) 

періоду та абсолютну зміну, то отримаємо: 

 
Відношення абсолютної зміни до рівня попереднього (або базисного) терміну 

, називається відносним приростом або темпом приросту. 

Темп зміни  – величина завжди позитивна. Якщо рівень ряду динаміки приймає 

позитивні і негативні значення, наприклад, температура в шкалі Цельсія може бути 
позитивною (+), а може бути і негативною (-), тоді темп зміни і темп приросту 
застосовувати не можна. У цьому випадку такі показники втрачають сенс і не мають 
фізичної інтерпретації. Зберігають сенс тільки абсолютні показники динаміки. 

Розглянемо співвідношення між ланцюговими і базисними показниками на прикладі 
даних табл. 3.16: 



412 

 

 сума ланцюгових абсолютних змін дорівнює базисній абсолютній зміні 

 
 добуток ланцюгових темпів зміни дорівнює базисному темпу зміни 

 
Зауваження. Сума ланцюгових темпів приросту не дорівнює базисному темпу 

приросту, %. 
Дійсно, на прикладі даних табл. 3.16 маємо: 

  

Значення ланцюгових темпів приросту, розрахованих кожен до своєї бази, 
розрізняються не тільки числом відсотків, але і величиною абсолютної зміни, що складає 
кожен відсоток. Отже, складати або віднімати ланцюгові темпи приросту не можна. 
Абсолютне значення 1%-го приросту дорівнює сотої частини попереднього рівня або 
базисного рівня. 

 

3.9.2. Особливості показників для рядів,  

що складаються з відносних рівнів 

Рівнями динамічного ряду можуть бути не тільки абсолютні показники – чисельність 
сукупностей або величини їх ознак. Ряди динаміки можуть відображати розвиток структури 
сукупності, зміну з часом варіації ознаки в сукупності, взаємозв'язку між ознаками, 
співвідношення значень ознаки для різних об'єктів. У цих випадках рівні динамічного ряду 
самі є відносними показниками і нерідко виражаються у відсотках. Отже, абсолютні зміни 
(і прискорення) теж виявляються відносними величинами і можуть бути виражені у 
відсотках. У відсотках, зрозуміло, будуть виражені темпи зміни і відносні прирости. Все це 
створює нерідко плутанину в інтерпретації і використанні показників динаміки навіть у 
спеціальній літературі. 

Приклад 3.87. Загальна кількість питної води в деякому регіоні в 1999 р. становило 
805 тис. м3, в тому числі з підземних джерел 54 тис. м3, тобто її частка дорівнювала 6,7%. 
У 2010 р. кількість питної води склала 1068 тис. м3, а частка підземних джерел – 11,2%. 
Частка підземних джерел за 11 років зросла на  пункта; темп приросту 

частки склав  

Показники динаміки часток мають ще одну особливість, що випливає з того, що сума 
всіх часток в будь-який період дорівнює одиниці, або 100%. Зміна, що сталося з однієї з 
часток, неминуче змінює і частки всіх інших частин цілого, якщо навіть за абсолютною 
величиною ці частини не змінились. Якщо ознака варіює альтернативно, то збільшення 
частки однієї групи дорівнює зменшенню частки іншої групи в пунктах, але темпи зміни 
часток у відсотках при цьому можуть сильно відрізнятися. Темп більше у тієї частки, яка в 
базисному періоді була меншою. 

Приклад 3.88. Питома вага русел гірських річок з укріпленими берегами в 1990 р. 
становила 78,9%, а в 2009 р. досяг 92,9%, тобто зріс на 14 пунктів, або на 

%. Відповідно частка гірських річок з не укріпленими берегами знизилася за 

19 років з 21,1% до 7,1%, тобто на ті ж 14 пунктів, це зниження склало %. 

У загальному вигляді темп зростання однієї з альтернативних часток залежить від 
темпу росту іншої частки і величини цієї частки наступним чином: 

 

де  – частка в базисному періоді одного з альтернативних значень ознаки; – 

темп зростання цієї частки;  – темп зміни частки другого альтернативного значення 

ознаки. 
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Абсолютна зміна часток у пунктах залежить від величини частки та темпу росту 
наступним чином: 

 

При наявності в сукупності  груп абсолютна зміна кожної з часток в пунктах 

залежить від частки цієї групи в базисний період і від співвідношення темпу зростання 
абсолютної величини об'ємної ознаки цієї групи і середнього темпу зростання об'ємної 

ознаки в усій сукупності. Частка -ї групи в порівнюваний (поточний) період визначається 

як 

 

де ,  – частки -ї групи в базисний і поточний періоди відповідно;  – темп 

зростання об'ємної ознаки у -й групі;  – середній темп зростання;  – число груп. 

Приклад 3.89. У базисному році автоматичні гідрометеостанції складали в країні 68 
шт. із загального числа гідрометеостанції, яке дорівнювало 450 шт. За прогнозом через 10 
років кількість автоматичних гідрометеостанція зросте в п'ять разів при загальному темпі 
зростання кількості гідрометеостанція в країні на 120%. 

Потрібно визначити прогнозну частку автоматичних гідрометеостанція. 
У відповідності з формулою (3.9.12) маємо: 

 
тобто майже 63% гідрометеостанція. 
Особливістю показників динаміки відносних величин інтенсивності є те, що темпи 

зростання і темпи приросту (або скорочення) прямого та зворотного показників не 
співпадають. 

Приклад 3.90. Тривалість випадання опадів  з деякої хмари склала 10 хв., а 

кількість опадів   відповідно 48 мм/12г. З іншої хмари тривалість випадання опадів  

виявилася в п'ять разів менше (до 2 хв.), а кількість  зросла в ті ж п'ять разів – до 240 

мм/12г. 
Відносна зміна тривалості випадання опадів склала 

 
а відносна зміна їх інтенсивності склала 

 
Отже, тривалість випадання опадів знизилася на 80%, а кількість їх зросла на 400%. 
Причина полягає в тому, що межею, до якої прагнуть у міру прогресу показники 

ресурсовіддачі, є нескінченність, а межею, до якої прагнуть зворотні їм показники 
ресурсоємності, є нуль. 

Розуміння різної поведінки показників динаміки прямих і зворотних мір ефективності 
дуже важливо для гідрометеоролога і статистика. 

У міру наближення відносного показника до межі одна і та ж абсолютна зміна в 
пунктах набуває інший якісний зміст. Так, наприклад, якщо показник тісноти зв'язку – 
коефіцієнт детермінації – зріс з 40% до 65% (на 25 пунктів), то система факторів в 
регресійному рівнянні як була, так і залишилася неповною, тобто хороша модель не 
вийшла. Але якщо після зміни складу факторів коефіцієнт детермінації зріс з 65% до 90% 
(на ті ж 25 пунктів), ця зміна має інший якісний зміст: отримана хороша регресійна модель, 
в основному пояснююча варіацію результативної ознаки з досить повною системою 
факторів. 
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3.9.3. Середні показники часових рядів 

Середні показники динаміки – середній рівень ряду, середні абсолютні зміни і 
прискорення, середні темпи зростання, що характеризують тенденцію. Вони необхідні при 
узагальненні характеристик тенденції за тривалий період, по різних періодах; вони 
незамінні при порівнянні розвитку за неоднакові за тривалістю відрізки часу і при виборі 
аналітичного виразу тренда. При наявності в динамічному ряду істотних коливань рівнів 
визначення середніх показників тенденції вимагає застосування спеціальних методів 
статистики, які наводяться нижче. Тут розглядаються тільки форма, математичні 
властивості середніх показників динаміки і найпростіші прийоми їх обчислення, застосовні 
на практиці до рядів зі слабким коливанням. 

Середній рівень інтервального ряду динаміки визначається як проста арифметична 
середня з рівнів за рівні проміжки часу: 

 
або як зважена арифметична середня з рівнів за нерівні проміжки часу, тривалість 

яких і є вагами. 
Розглянемо умовний приклад. 
Приклад 3.91. За даними таблиці  
 

Роки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 149 145 168 146 177 176 190 186 176 211 170 

 
визначити середньорічні рівні  по п'ятиріччям. 
Згідно (3.9.13) маємо: 

 I п'ятиріччя 

 
 IІ п'ятиріччя 

 
Середні рівні прийнято відносити до середини усередненого відрізка часу, тобто в 

нашому прикладі до середніх років кожного п'ятиріччя. 
У моментном ряду сенс середнього рівня полягає в тому, що він характеризує вже 

не стан об'єкта в окремі моменти, а його середній, узагальнений стан між початковим і 
кінцевим моментами обліку. З цього випливає, що рівні, які відносяться до початкового і 
кінцевого моментів, грають не ту роль, що рівні, які відносяться до моментів всередині 
досліджуваного відрізка часу. Початковий і кінцевий рівні знаходяться на межі 
досліджуваного інтервалу, вони наполовину відносяться до попереднього і подальшого 
інтервалів і лише наполовину до того, який вивчається. Рівні, що відносяться до моментів 
всередині усередненого інтервалу, цілком відносяться тільки до нього. Звідси виходить 
особлива форма середньої арифметичної величини, що зветься хронологічною 
середньою: 

 
Проблема обчислення середнього рівня моментного ряду при нерівних проміжках 

між моментами є спірною і тут не розглядається. 
Якщо відомі точні дати зміни рівнів моментного ряду, то середній рівень 

визначається як 
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де  – час, протягом якого зберігався рівень. 

Середній абсолютний приріст (абсолютна зміна) визначається як проста 
арифметична середня з абсолютних змін за рівні проміжки часу (ланцюгових абсолютних 
змін) або як частка від ділення базисної абсолютної зміни на число відрізків часу, 
осереднених від базисного до порівнюваного періоду: 

 
Приклад 3.92. На 11-ю годину випало 40 мм опадів, а на 21-у годину кількість опадів 

становила 47 мм. 
Середньогодинний абсолютний приріст кількості опадів за 10 годин склав: 

 
Для правильної інтерпретації показник середньої абсолютної зміни повинен 

супроводжуватися зазначенням двох одиниць часу: 

 час, за який обчислений показник середньої абсолютної зміни, або час, до якого він 
відноситься, або час, який він характеризує (в останньому прикладі це десять годин – 11-
21 г); 

 час, на який показник розрахований, або час, що входить в його одиницю виміру (у 
прикладі – 1 година). 

Можна розрахувати середньохвилинний абсолютний приріст за ті ж 10 годин, він 
буде в 60 разів менше середньогодинного приросту. 

Середнє прискорення абсолютної зміни застосовується рідше. Для його надійного 
розрахунку навіть при слабких коливаннях рівнів потрібно застосовувати методику 
аналітичного вирівнювання за параболою II порядку. Не рекомендується вимірювати 
середнє прискорення без абстрагування від коливань рівнів. Для більш грубого, 
наближеного розрахунку середнього прискорення можна скористатися середніми річними 
рівнями, що згладжують коливання. 

  Приклад 3.93. Середньорічне значення деякої умовної величини  становило: 

 

П’ятиріччя 1996-2000 2001-2005 2006-2010 

Приріст  7,40 8,09 9,68 

 
Абсолютний приріст за друге п'ятиріччя в порівнянні з першим склав 

,  

за третє порівняно з другим 
. 

Отже, прискорення за рік у третьому п'ятиріччі в порівнянні з другим за п'ять років 
склало: 

 
а середньорічне прискорення приросту в рік за рік дорівнює: 

 
Середнє прискорення вимагає вказівки трьох одиниць часу, хоча, як правило, дві з 

них однакові: період, на який розрахований приріст, і час, на який розраховано 
прискорення. 

Середній темп зміни визначається найбільш точно при аналітичному вирівнюванні 
динамічного ряду за експонентою. Якщо можна знехтувати коливанням, то середній темп 

визначають як геометричну середню з ланцюгових темпів зростання за  років або із 

загального (базисного) темпу зростання за  років: 
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Приклад 3.94. Рівень води в річці за 12 діб у травні в результаті паводку виріс у шість 

разів. Який середньодобовий темп підвищення рівня води? 
У відповідності з формулою (3.9.17) маємо: 

 
Отже, в середньому за добу рівень води збільшувався на 16% до рівня попередньої 

доби. 
Середній темп зростання так само, як середній приріст, слід супроводжувати 

вказівкою двох одиниць часу: періоду, який їм характеризується, і періоду, на який 
розрахований темп, наприклад, середньорічний темп за останнє десятиріччя; 
середньомісячний темп за півріччя і т.д. 

Якщо вихідною інформацією служать темпи приросту і потрібно обчислити їх 
середньорічну величину, то попередньо слід всі темпи приросту перетворити на темпи 
зростання, додавши 1 (або 100%). Потім, обчисливши їх середню геометричну, знову 
відняти 1 (або 100%). Відзначимо, що через асиметрію темпу приросту і темпу убування 
при рівних їх величинах загальний темп приросту завжди від'ємний. Так, якщо за перший 
рік обсяг води у водосховищі виріс на 20%, а за другий знизився на 20% (темпи 
ланцюгові), то за два роки маємо: 

 середній темп зростання , або 

 %; 

 середній темп приросту , або  %. 

 

3.10. Статистичні моделі гідрометеорологічних систем 

Вище було визначено поняття «модель» як формальне вираження основних 
елементів проблеми в фізичних або математичних термінах, яке відображає властивості 
об'єкта дослідження, взаємозв'язки, структурні та функціональні параметри. Тепер 
необхідно уточнити цей опис з тим, щоб зрозуміти, що криється за найважливішим етапом 
системного аналізу – етапом побудови моделі і за вибором відповідної моделі для 
вирішення конкретної проблеми. Розглянемо спочатку, що мається на увазі під терміном 
«формальні вирази» і чому при цьому використовуються саме фізичні або математичні 
терміни. Формальне вираження проблеми або об'єкта дослідження можна розглядати як 
перший і необхідний етап побудови моделі, який складається з формалізації проблеми, 
тобто з впорядкування інформації, виявлення та опису взаємозв'язків у вигляді логічних 
структур, формул або фізичних (матеріальних) моделей. 

Модель називається абстрактною (концептуальною) або матеріальною 
(фізичною) в залежності від того, якою системою вона є, тобто від вибору засобів 
моделювання. Абстрактною моделлю може бути, зокрема, система математичних виразів, 
що описують характеристики об'єкта моделювання і взаємозв'язки між ними (математична 
модель). Моделі з конкретними числовими значеннями характеристик називаються 
числовими моделями, записані за допомогою логічних виразів – логічними моделями, 
моделі в графічних образах – графічними моделями (графіки, діаграми, малюнки). 

Ми зупинилися лише на деяких загальних властивостях моделей. Ще одна перевага 
використання математичних моделей полягає в тому, що досвідчений аналітик здатний 
розпізнавати сімейства моделей аналогічно тому, як досвідчений метеоролог часто може 
віднести дане явище до певного процесу, навіть коли йому невідомий цей вид. В рамках 
даного курсу неможливо розглянути всі існуючі сімейства моделей, тому ми зупинимося 
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лише на тих з них, з якими користувачі системного аналізу стикаються найбільш часто, а 
саме: 

1) словесні моделі, 
2) динамічні моделі, 
3) детерміністські і стохастичні моделі, 
4) матричні моделі, 
5) багатовимірні моделі, 
6) оптимізаційні моделі та деякі інші. 
Як бачимо, цей список далеко не повний, а його категорії до того ж не 

взаємовиключні. Але цієї класифікації досить, щоб дати уявлення про деякі математичні 
моделі, що застосовуються для вирішення практичних завдань, і проілюструвати основні 
вимоги, що пред'являються до моделей прикладного системного аналізу. 

Перш ніж звернутися до сімейств різних математичних моделей, підсумуємо 
переваги та недоліки застосування математичних моделей в прикладному системному 
аналізі. 

Переваги математичних моделей полягають у тому, що ці моделі точні і абстрактні, 
що вони передають інформацію логічно однозначним чином. Моделі точні, оскільки вони 
дозволяють робити прогнози, які можна порівняти з реальними даними, поставивши 
експеримент або провівши необхідні спостереження. Моделі абстрактні, тому що 
символьна логіка математики випинає ті елементи, які важливі для дедуктивної логіки 
міркування, виключаючи, таким чином, всі сторонні значення, які можуть бути додані 
словами. Математичні моделі дозволяють використовувати всю сукупність накопичених 
знань про поведінку взаємозв'язків, так що логічно пов'язані судження про досліджувану 
систему можна вивести, не повторюючи всі попередні дослідження. Математичні моделі 
дають нам важливий засіб комунікації завдяки однозначності символьної логіки, що 
використовується в математиці, – засіб, який в значній мірі позбавлений  вад, властивих 
звичайної мови. 

Недоліки математичних моделей полягають у зовнішній складності символьної 
логіки. Ця складність почасти неминуча, якщо досліджувана проблема складна, цілком 
можливо, що складним виявиться і математичний апарат, необхідний для її опису. 
Відсутністю коректної інтерпретації результатів складних методів аналізу страждають 
багато наукових статей, мабуть, внаслідок того, що це питання обговорюється набагато 
рідше, ніж відповідні математичні аспекти дослідження. 

Але, мабуть, найбільший недолік математичних моделей пов'язаний з тим 
перекручуванням, яке можна привнести в саму проблему, наполегливо відстоюючи 
конкретну модель, навіть якщо в дійсності вона не відповідає фактам, а також з тими 
труднощами, які виникають іноді при необхідності відмовитися від моделі, що виявилася 
неперспективною. Саме тому необхідно пам'ятати, що моделювання в прикладному 
системному аналізі – це лише один з етапів широкої стратегії дослідження. Необхідно 
стежити за тим, щоб моделювання не перетворилося на самоціль. 

Сила математики полягає в її здатності виражати ідеї і особливо складні зв'язки за 
допомогою символьної логіки, зберігаючи в той же час простоту і раціональність виразу. 
Уся математична система позначень ґрунтується на абстрактному вираженні зв'язків 
через символьну логіку, і цей вираз є «формальним» в тому сенсі, що з нього можна 
формальними способами одержати деякі передбачення. Не будь цієї здатності 
передбачати результати змін одного або більше елементів зв'язків, можна було б вважати 
ці вирази не науковими, а просто літературним записом. Тому використання 
математичних позначень в моделюванні складних систем є спробою дати змістовну 
символіку, яка спрощує, але не дуже спотворює основні взаємозв'язки. Різні математичні 
правила маніпулювання зі зв'язками системи дозволяють робити передбачення щодо тих 
змін, які можуть відбутися в гідрометеорологічних системах, коли змінюються їхні 
складові. Такі передбачення в свою чергу дозволяють порівнювати модельні системи з 
тими реальними процесами і явищами, які вони повинні представляти, і перевіряти тим 
самим адекватність моделі спостереженням і експериментальним даним. По суті навіть 
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маніпуляції з самої модельної системою можуть підказати, які реальні експерименти 
необхідно поставити для перевірки адекватності моделі. 

Під терміном «модель» будемо розуміти будь-який формальний опис зв'язків між 
певними символами. Ці моделі будемо застосовувати, як правило, для того, щоб імітувати 
реакцію гідрометеорологічної системи у відповідь на різноманітні впливи. У загальному 
випадку математичні моделі класифікують на детерміновані і стохастичні, хоча останнім 
часом у зв'язку з бурхливим розвитком обчислювальної техніки і різних додатків практично 
всі гідрометеорологічні моделі є змішаними і ще з елементами імітації. 

Якщо попередній стан системи однозначно визначає подальший стан, то система 
або модель називається детерміністською. В якості прикладу можна навести моделі, 
описані за допомогою диференціальних рівнянь. Якщо, знаючи стан системи в даний 
момент часу, можна лише вказати ймовірності настання того чи іншого стану в наступний 
момент часу, то система називається ймовірнісною або стохастичною. Для опису і 
дослідження таких систем застосовується математичний апарат теорії випадкових 
процесів. 

Існує розподіл математичних моделей і за способом опису динаміки модельованого 
об'єкта. Якщо і час, і стан модельованого об'єкта описуються на нескінченних 
безперервних множинах (наприклад час і глобальна температура), то називають таку 
модель безперервно-безперервною (системи диференціальних рівнянь). Якщо час 
приймає тільки цілі додатні значення, а стан – на безперервних множинах, то така модель 
називається дискретно-безперервною (рівняння в скінчених різницях). Якщо і час, і стан 
модельованої системи описуються на дискретних множинах, то таку модель називають 
дискретно-дискретною. Прикладом може служити оцінка інтенсивності опадів (слабкі, 
помірні, інтенсивні і зливові). 

Приділимо основну увагу двом типам моделей: 
1) детерміністським, в яких значення, що передбачаються, можуть бути точно 

обчислені; 
2) стохастичним, в яких значення, що передбачаються, залежать від розподілу 

ймовірностей. 
Детерміністські моделі, що задаються диференціальними рівняннями, спочатку були 

розроблені в додатках математики до фізики і, природно, що в пошуках моделей для 
гідрометеорології, перш за все, слід звернутися до того, що було розвинене в інших 
областях. Виражаючи модель в абстрактних математичних термінах, наприклад 

, ми здобуваємо можливість отримання з моделі подальшої інформації. Так, у 

попередньому прикладі при заданому вигляді функції  величина  однозначно 

визначається значенням  величини . 

В стохастичних моделях за допомогою розподілу ймовірностей здійснюється 
підгонка моделей, тобто вибір таких значень параметрів, при яких передбачені величини 
досить близькі до результатів спостережень. Оцінка таких параметрів вимагає 
застосування статистичних методів, які спираються на теорію ймовірностей. Підгонка 
моделей реалізується вибором таких значень параметрів, при яких передбачені значення 
величин досить близькі до спостережуваних. В дійсності, ймовірність того, що параметри 
відповідають даним спостережень, розглядається як математична функція цих параметрів 
і визначається як функція правдоподібності. Ця функція є мірою відповідності між 
моделлю та даними, а ті значення параметрів, для яких правдоподібність є 
максимальною, називаються оцінками максимальної правдоподібності. 

Рівняння, що задають модель, містять два типи змінних. Принаймні, одна зі змінних 
буде залежною в тому сенсі, що вона змінюється при зміні інших змінних. Інші змінні 

вважаються незалежними, наприклад . 

Крім того, існуючі моделі підрозділяються ще на дві категорії, а саме аналітичні та 
імітаційні. 

Аналітичні моделі – це ті, в яких для визначення значень передвіщених величин 
застосовуються математичний вираз в явному вигляді, сюди відносяться регресійні та 
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багатовимірні моделі, моделі планування експерименту і стандартні теоретичні 
статистичні розподіли. 

Імітаційні моделі – це ті, які можуть бути описані за допомогою набору певних 
математичних операцій, таких як розв’язання диференціальних рівнянь, повторне 
застосування перехідної матриці або використання випадкових чисел, різні регресії. 
Перевага імітаційних моделей полягає в тому, що їх легше побудувати не математику, але 
підігнати їх під дані спостережень зазвичай важче, ніж аналітичні моделі. 

 

3.10.1. Динамічні моделі 

До динамічних моделей можна віднести всі моделі, де розглядаються різні 
гідрометеорологічні параметри в динаміці від часу або іншою незалежною величини. 

Всяке практичне використання динамічних моделей залежить від здатності сучасних 
ЕОМ розв’язувати велике число (сотні) рівнянь за короткі проміжки часу. Ці рівняння є 
більш або менш складними математичними описами того, як функціонує імітована 
система, і даються вони у формі виразів для рівнів різних типів, темп зміни яких 
регулюється керуючими функціями. Рівняння для рівнів описують накопичення в системі 
таких величин, як тиск, швидкість, маса, температура або кількість енергії, а рівняння для 
темпів керують зміною цих рівнів у часі. Керуючі функції відображають правила, явні або 
неявні, що регулюють функціонування системи. Математичні моделі гідрометеорологічної 
системи можуть відображати її лише з тим степенем точності, з якою рівняння, що 
описують властивості компонентів моделі, відображають властивості компонентів 
реальної системи. Популярність динамічних моделей зобов'язана великої гнучкості 
методів, застосовуваних для опису динаміки систем, яка включає нелінійні реакції 
компонентів на регулюючі змінні, а також позитивні або негативні зворотні зв'язки. Така 
гнучкість має і свої недоліки. Наприклад, неможливо врахувати рівняння для всіх 
компонентів системи, так як навіть за наявності сучасних ЕОМ імітація швидко стає 
занадто складною. Тому необхідно мати деяку абстракцію, засновану на здоровому глузді 
і припущеннях про функціонування екосистеми. 

При використанні системної динаміки в моделюванні виділяють три головні етапи: 
• потрібно встановити, яка саме динамічна властивість системи становить інтерес і 

сформулювати гіпотези про взаємодії, що породжують дану властивість. 
• комп'ютерна імітаційна модель повинна бути побудована таким чином, щоб вона 

дублювала елементи поведінки та взаємодій, визначені як істотні для системи. 
• у разі переконання в тому, що поведінка моделі досить близька до поведінки 

реальної системи, треба реалізувати модель, щоб зрозуміти послідовність змін, які 
спостерігаються в реальній системі, і запропонувати експерименти, які потрібно поставити 
на стадії оцінки потенційних стратегій, тобто на наступному етапі системного аналізу. 

Основні характеристики динамічних моделей полягають у тому, що 
гідрометеорологічна система розглядається в динаміці в часі, тобто відбувається зміна 
кількісних характеристик (гідрометеорологічних величин) в динаміці, що описується 
безперервними функціями. 

Труднощі динамічного моделювання полягають в тому, що не завжди легко 
передбачити поведінку навіть найпростіших моделей. Достатньо лише однієї нелінійності і 
двох петель зворотного зв'язку, щоб поведінка моделі стала «контрінтуітівною», тобто 
суперечила нашим інтуїтивним уявленням про систему. З іншого боку, нічого не варто 
побудувати модель, яка не збігається з дійсністю або нестійку. Ще одна трудність 
пов'язана з тим, що для з'ясування механізму функціонування модельної системи 
звичайно необхідно провести багато спеціальних експериментів з моделлю. Наприклад, 
завжди доводиться перевіряти поведінку моделі у відповідь на одночасну зміну двох або 
більше вхідних змінних і тільки в рідкісних випадках достатньо перевірити реакцію на зміну 
лише однієї змінної. 

Труднощі, пов'язані з передбаченням поведінки динамічних моделей, помітно 
знижують їх роль у подальшому розвитку теорії. Природно, що найбільші труднощі в 
побудові математичних моделей пов'язані з перевіркою основних припущень, необхідних 
для застосування моделі, але часто ця перевірка буває більш легкою і математично 
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строгою, ніж пошук складних типів поведінки і розривностей в динамічних моделях. Ще 
один недолік в тому, що вони не завжди дають оцінки значень основних параметрів, 
особливо коли їх число досить велике, а використання методу ітерацій є досить 
трудомістким процесом навіть для сучасних ЕОМ (багато часу, погано сходяться оцінки). 

Динамічні моделі за своєю природою і математичною структурою націлені в 
основному на отримання детерминистских розв’язків. Правда, в них можуть включатися 
стохастичні елементи, але іноді це пов'язане з труднощами. 

Отже, динамічні моделі можуть бути особливо корисні на ранніх стадіях системного 
аналізу складних гідрометеорологічних систем, оскільки вони спрямовані на виявлення 
основних зв'язків у системі і тих змінних і підсистем, які є ключовими. На більш пізніх 
етапах доцільніше зосередити зусилля на використанні якогось іншого сімейства моделей, 
саме тому в системному аналізі виділена стадія отримання альтернативних рішень 
проблеми. 

 

3.10.2. Матричні моделі 

Матричні моделі являють собою сімейство таких моделей, реалістичність яких певною 
мірою принесена в жертву тих переваг, які дає специфіка математичного опису моделі. 
Вони являють собою одну з зручних форм опису популяційних систем для практичних 
обчислень (наприклад, моделювання процесу кристалізації хмари, що складається з 
рідких частинок). 

Матриця є прямокутна таблиця, розміром , де  – число рядків,  – число 

стовпців, (наприклад ). Кожне з  чисел називається елементом. Якщо в 

цілому матриця позначається , то  – це елемент -того рядка, -того стовпця . 

 
 Матриці бувають декількох типів: квадратні, одиничні, нульові, симетричні. Крім 

того, існують матриці вектор-стовпець і вектор-рядок, а також складається з одного 

елемента – скаляр, наприклад  =3. 

Записувати масиви чисел у вигляді матриць зручно тому, що це дозволяє оперувати 
з ними так само, як і зі звичайними числами, тобто скалярами. Наприклад, додавання і 
віднімання двох матриць полягає в додаванні або відніманні всіх відповідних елементів 
цих матриць. Множення і ділення матриць не настільки прості, але теж представляють 
цілком певні математичні операції. Матрична алгебра є однією з найважливіших областей 
сучасної математики та гідрометеорології. Тим, хто використовують системний аналіз, 
необхідно її знати. 

Квадратні матриці володіють однією важливою властивістю: для будь-якої такої 

матриці існують власні числа ( ) і власні вектори ( ), які задовольняють рівнянню 

, де  – квадратна матриця,  – вектор стовпець,  – скаляр, головне власне 

число. У загальному випадку, якщо матриця має розмір , існує  власних чисел і 

векторів. Вони відіграють важливу роль при з'ясуванні специфічних властивостей вихідної 
матриці. Існує багато методів їх визначення і, як правило, без ЕОМ це неможливо. 

 

3.10.3. Марківські моделі 

Марківські моделі – один з типів стохастичних моделей. Вони перебувають в 
близькому спорідненні з матричними моделями, тому їх основна конструкція – матриці, 
але елементами яких є не детерміновані, а ймовірнісні переходи з одного стану в інший. 
Суми ймовірностей по всіх рядках дорівнюють 1. 

Марківська модель першого порядку – це модель, у якій майбутній розвиток системи 
визначається її поточним станом і не залежить від того, яким шляхом система прийшла в 
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цей стан. Послідовність результатів, одержуваних з такої моделі, часто називають 
марківським ланцюгом. Застосування такої моделі до практичних ситуацій вимагає 
виконання трьох основних умов: 

• система повинна допускати класифікацію на кінцеве число станів; 
• переходи повинні відбуватися в дискретні моменти часу, правда, вони повинні бути 

досить близькими, щоб для модельованої системи час можна було б вважати 
безперервним; 

• імовірності не повинні змінюватися в часі. 
Можливі і модифікації цих умов, проте математична складність моделі при цьому 

буде зростати. Іноді використовують імовірності, що залежать від часу, і непостійні 
проміжки часу між переходами. 

Особливо велике потенційне значення марківських моделей в гідрометеорології, у 
тих випадках, коли досліджувані системи проявляють марківські властивості і з аналізу 
моделі можна отримати такі, наприклад важливі висновки: 

• Алгебраїчний аналіз матриці переходу виявляє існування перехідних множин 
станів, замкнених множин станів і поглинаючих станів. Подальший аналіз дозволяє 
розбити перехідну матрицю на блоки, які досліджуються окремо, що спрощує вивчення 
гідрометеорологічної системи. 

• Аналіз перехідної матриці дозволяє обчислити середній час переходу з одного 
стану в інший і середню тривалість перебування в конкретному стані, якщо воно 
досягається. 

Коли існують замкнуті або поглинаючи стани, можна обчислити ймовірність 
перебування в замкнутій множині або середній час поглинання. 

Гідрометеорологічний зміст цих понять схематично ілюструє рис. 3.20, де показана 
типова сукцесія (Джеферс, 1981). 

 

 
 

Рис. 3.20. Схематичне зображення перехідних,  
замкнутих і поглинаючих станів 

 
Перехідною множиною станів є множина, кожний стан якої може в кінці кінців бути 

досягнуто з будь-якого іншого стану цієї множини, але який покидається назавжди, якщо 
система переходить в замкнуту множину станів або в стан, що поглинає. 

Замкнена множина станів відрізняється від перехідної тим, що вона не може бути 
покинута, якщо система перейшла в один зі станів замкнутої множини. 

Поглинаючим є стан, який, будучи досягнуто, вже не покидається, тобто в ньому 
відбувається повне самозаміщення. Середній час першого досягнення відповідає 
середньому часу, необхідному для настання конкретної стадії сукцесії, а середній час 
поглинання – середньому часу досягнення стійкої композиції. 

Для побудови моделей марківського типу необхідно наступне: 
1. Якась розумна класифікація станів вибірок за певними категоріями. Тут будуть 

корисні і багатовимірні моделі. 
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2. Дані для визначення перехідних імовірностей або швидкостей, з якими стани 
переходять з часом з однієї категорії даній класифікації в іншу. 

3. Дані про початкові умови, що склалися в певний фіксований момент часу, 
зазвичай після відомого збурення (проходження атмосферного фронту). 

Вибір між Марківською та іншими моделями часто залежить від цілей досліджень, 
але там, де можна застосувати прямий марківський підхід, аналіз дає можливість 
провести подальший алгебраїчний аналіз, що дозволяє краще зрозуміти характер 
гідрометеорологічних процесів і обчислити середні часи досягнення і поглинання, а також 
степень стабільності та збіжності для певного стану, що дає конкретну інформацію, яка 
має відношення до гідрометеорології. 

Переваги моделей марківського типу зводяться до наступного: 
• такі моделі досить легко будувати на основі даних по вибірках; 
• Марківські моделі не вимагають глибокого розуміння внутрішніх механізмів 

динамічних змін в системі, тобто виступають як конкретний орієнтир для подальших 
досліджень; 

• основна матриця перехідних імовірностей відображає головні параметри 
динамічних змін у системі таким чином, що доступний лише небагатьом моделям інших 
типів; 

• результати аналізу марківських моделей легко представити графічно, що робить їх 
більш наочними і зрозумілими; 

• обчислювальні потреби при дослідженні марківських моделей досить скромні, 
особливо при невеликому числі станів. 

До недоліків таких моделей можна віднести наступне: 
• відсутність залежності від функціональних механізмів, що знижує привабливість 

моделей для гідрометеорологів; 
• відхилення від стаціонарності, в припущенні якому отримані марківські ланцюги 

першого порядку. Хоча у випадку прямих марківських моделей це в принципі і можливо, 
але призводить до непомірно великих труднощів в аналізі і обчисленнях; 

• в окремих випадках наявних даних недостатньо для того, щоб достовірно оцінити 
ймовірності або швидкості переходу; 

• як і в інших моделях з'ясування адекватності моделі залежить від можливості 
передбачити поведінку системи. Зробити ж це для процесів, що охоплюють досить 
тривалі періоди часу, досить важко. 

Головне завдання при побудові марківських моделей полягає в зборі даних для 
обчислення перехідних імовірностей та створення перехідних матриць, для чого потрібна 
інформація про зміни, що відбуваються за певні проміжки часу, і реакціях на різні типи 
збурень. 

Приклад 3.95. Застосування марківської моделі для аналізу сукцесії стадій 
конвективної хмари за даними, що наведені в таблиці 3.17 

Таблиця 3.17 
Оцінка ймовірностей переходів між чотирма 

можливими станами хмари за період 2 години 
 

Початковий 
 стан 

 Імовірність переходу в кінцевий стан 

а-стадія б-стадія в-стадія г-стадія 

а-стадія 
б-стадія 
в-стадія 
г-стадія 

0,65 
0,3 
0 
0 

0,29 
0,33 
0,28 
0,4 

0,06 
0,3 

0,69 
0,2 

0 
0,07 
0,03 
0,4 

 
На першій стадії розвитку купчасті хмари є малопотужними. Горизонтальні розмірі 

окремої хмари можуть змінюватися від кількох сотень метрів до 2-3 км. Вертикальні 
висхідні рухи в ній мають швидкості приблизно 1-2 м/с. 
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На другій стадії вертикальний розвиток хмари досягає 5-7 км, тобто її верхня 
половина опиняється в зоні від'ємних температур. Округла верхня межа хмари свідчіть 
про ті (рис. 3.21б), Що хмара складається з переохолоджених крапель и швидкості 
висхідних рухів повітря є досить значними. У верхній частині хмари вертикальна швидкість 
досягає 10-15 м / с. У помірних широтах вертикальний розвиток цих хмар приблизно вдвічі 
перевищує горизонтальні розмірі основи. 

Третя (максимальна) стадія розвитку купчастої хмари відповідає моменту, коли у 
верхній її частині переохолоджені краплі кристалізуються, и внаслідок цього верхня межа 
хмари втрачає округлі форми и набуває форми ковадла (рис. 3.21в). У цій стадії верхня 
межа хмар над континентом улітку досягає 8-9 км. У верхній половині хмари, які 
інтенсивно розвівається, спостерігаються значні висхідні рухи зі швидкістю 35-40 м/с. 
Одночасно в тій частині хмари, з якої випадають опади, вертикальні рухи стають 
спадними. Горизонтальні розмірі купчастих хмар, що утворюються при термічній конвекції 
в однорідних повітряних масах, зазвичай становлять 15-20 км. 

На четвертій стадії (рис. 3.21г) конвективний підйом повітря припиняється, у більшій 
його частині розвиваються спадні потоки, внаслідок чого купчасто-дощова хмара 
поступово руйнується знизу догори. 

 Стан, що відповідає першій стадії через 2 години (крок моделі) з імовірністю 

, залишається таким же; с  перетворюються у другу стадію, з  – в 

третю. Аналогічні зміни відбуваються і по іншим пунктам таблиці. 
Таким чином, жодний з зазначених чотирьох станів не є замкнутим або 

поглинаючим. 
У цілому набір цих станів відображає перехід від а-стадії до в-стадії, на який 

накладаються зовнішні збурення, обумовлені випаданням опадів. Коли поглинаючи стани 
відсутні, марківський процес є ергодичним ланцюгом і всі наслідки з матриці перехідних 
імовірностей можна отримати, використовуючи основні властивості марківської моделі. 

 
 

Рис. 3.21. Стадії розвитку купчастих хмар при термічній конвекції 
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Відзначимо, що наведена матрична модель являє собою перехід зі стану в стан за 
один часовий крок (2 г). 

Імовірності переходів за два часових кроки можна отримати, множачи однокрокову 
матрицю саму на себе, так що у найпростішому випадку двох станів відповідні ймовірності 
задаються матрицею: 

 
або в стислій (матричної) формі: 

.  

Трьохкрокові матриці виходять множенням матриці другого порядку на матрицю 
першого: 

. 

Для загального випадку з  кроків маємо 

. 

Для даних, що наведені в таблиці 3.17, матриця ймовірностей переходів за два 
кроки дорівнюють: 

 
Якщо матрицю ймовірностей переходів послідовно підносити до степеня до тих пір, 

поки кожний її рядок не стане таким ж, як і всі інші, утворюючи деякий фіксований вектор 
імовірностей, вийде так звана регулярна перехідна матриця. Ця матриця показує, до якої 
міри ймовірність переходу з одного стану в інший не залежить від початкового стану, а 
фіксований вектор імовірностей дає стаціонарний розподіл імовірностей всіх станів. У 
нашому прикладі це вектор . Таким чином, дана хмарна 

система досягає в кінці кінців стану рівноваги, в якому  обсягу становить а-стадія і 

приблизно по 25%, 38% і 15% представляють спільноти б-стадії, в-стадії і г-стадії. 
При відсутності поглинаючих станів (як у нашому випадку) нас цікавлять середні 

часи першого досягнення будь-якого стану, наприклад, середній час перетворення а-
стадії в б-стадію, в-стадію або г-стадію. У результаті обчислень, які тут не наводяться, 
одержуємо матрицю середніх часів першого досягнення: 

 
Оскільки кожен часовий крок дорівнює 2 г, середній час, необхідний для того, щоб 

частина хмари, де переважає б-стадії, перетворилася в а-стадію, становить 
 г. Аналогічно середній час, необхідний для перетворення в-стадії в 

частині хмари, на якій переважає б-стадії, становить 0,4107×2 = 0,82 г. Таким же чином 
можна обчислити й інші часи. 

Нарешті, знаючи матрицю часів і вектор імовірностей, легко знайти вектор середніх 
часів першого досягнення в рівновазі: 

 
І знову, оскільки крок дорівнює 2 г, середній час, необхідний для того, щоб у 

випадково обраної частині хмари утворилася а-стадія, становить  г, а 

щоб вона утворилася в частині хмари, де переважає б- стадія, в-стадія або г-стадія, в 
середньому потрібно відповідно 0,74 г, 0,73 г, 5,07 г. 

Тут, як і в багатьох інших математичних моделях, основні властивості моделі дають 
додаткову інформацію про поведінку модельованої системи і тим самим дозволяють 
уникнути тривалих експериментів для визначення властивостей емпіричної моделі 
динаміки. 
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3.10.4. Оптимізаційні моделі 
Описані в цьому розділі моделі зазвичай вважаються менш прийнятними для 

вирішення гідрометеорологічних завдань, тим більше вони почали використовуватися 
порівняно недавно. Тим не менше для фахівця з системної гідрометеорології дуже 
важливо уявляти собі можливості моделей, коли робота знаходиться на стадії вибору 
шляху розв’язання задачі. Настільки незвичайне слово «оптимізація» придумано для того, 
щоб позначити відшукання максимуму або мінімуму якогось математичного виразу або 
функції, коли деякі їх змінні можуть змінюватися в певних межах. Якби потрібно було 
знайти тільки максимум, то можна було б назвати процес максимізацією – словом, яке 
врешті-решт більш прийнятно. І навпаки, відшукуючи тільки мінімум, можна було б 
використовувати слово мінімізація. Математично одну з цих операцій завжди можна 
перетворити в іншу, так що в тому, що обидва процеси розглядаються як один, є певна 
логіка. Практично будь-які моделі можуть бути використані при відшуканні тих чи інших 
максимумів або мінімумів. Чи буде це використання мати сенс, цілком залежить від 
конкретного завдання, але такі ситуації, коли необхідно вивчити можливість збільшення 
деякої гідрометеорологічної системи (наприклад, тепла або вологи) шляхом зміни 
навколишнього середовища, виникають в гідрометеорології досить часто. Одна з 
головних причин застосування моделей в тому й полягає, що необхідно вміти 
передбачити результати цих змін. 

За допомогою динамічної моделі, наприклад росту кристалів у хмарі, описаної за 
допомогою диференціальних рівнянь, можна спробувати визначити співвідношення між 
вихідними кількостями двох реагентів активних впливів, при якому продукується максимум 
кристалів в хмарі. Визначивши експериментально основні параметри моделей, можна 
подальші експерименти з метою відшукання потрібних співвідношень проводити вже на 
моделях. 

Важче, мабуть, передбачити оптимізацію в багатовимірних моделях, але, принаймні, 
в одному сенсі ці моделі вже виявляють оптимальні умови, що визначають зв'язки. Так, 
наприклад, дискримінантні функції являють собою лінійні функції вихідних змінних, які 
забезпечують найкращу (тобто оптимальну) дискримінацію між апріорними групами. 
Аналогічним чином канонічні кореляції визначають такі лінійні функції двох наборів 
змінних, які володіють найбільшими кореляціями. 

Цілком природним, проте, є бажання сформулювати модель так, щоб полегшити 
відшукання оптимальної комбінації ключових змінних, і основні математичні 
формулювання такого роду були розроблені незалежно в тих ранніх додатках 
математичних методів до практичних завдань, які відомі зараз під назвою «дослідження 
операцій». Ще до появи написання інструкцій для ЕОМ в побут увійшов вираз 
«математичне програмування», яке в найбільш простій формі відоме під назвою «лінійне 
програмування». У цій моделі центральне місце може займати лінійна цільова функція 

 
і для цієї моделі визначається максимум або мінімум функції при одному або більше 

обмеженнях, які також виражені у вигляді лінійних функцій, хоча початково це можуть бути 
просто нерівності, наприклад 

 

Часто є неявні обмеження, що складаються в тому, що  не можуть бути 

негативними. 
Коли змінних тільки дві, задачі оптимізації такого роду досить легко вирішуються 

графічними методами. Для більш ніж двох змінних завдання сильно ускладнюється, і 
звичайний підхід до її вирішення передбачає використання так званого «симплекс-
методу». Перш за все шляхом введення допоміжних змінних. Обмеження, виражені у 
вигляді нерівностей, замінюються лінійними рівняннями. Але обмеження, що полягають у 
тому, що всі змінні повинні бути більше нуля, залишаються старими. Потім шукається 
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будь-який допустимий розв’язок задачі, і, як тільки його знайдено, ітеративним методом 
намагаються поліпшити цей розв’язок, тобто наблизити його до певного оптимуму 
цільової функції за допомогою малих змін значень змінних. Ця ітеративна процедура 
продовжується до тих пір, поки не можна буде отримати ніякого подальшого поліпшення. 

Одна з переваг оптимізаційних моделей полягає в тому, що вони завжди 
висвітлюють два важливі аспекти проблеми. Отриманий розв’язок дає значення змінних 
цільової функції, при яких ця функція досягає максимуму або мінімуму, в залежності від 
того, як поставлена задача. Однак, крім цього, метод вказує і те обмеження, яке потрібно 
послабити, щоб поліпшити оптимальне значення цільової функції. В результаті цього 
експериментатор може ретельніше перевірити постановку задачі і, зокрема, свої оцінки 
коефіцієнтів при змінних в цільовій функції і природу зазначеного обмеження. Якщо 
виявиться, що можна поліпшити оцінки або послабити обмеження, то він зможе знайти ще 
кращий розв’язок. 

Існує безліч гідрометеорологічних проблем, які можна виразити через моделі 
лінійного програмування. Більшість цих проблем пов'язане з використанням прогнозу 
погоди в сільському господарстві, транспорті та енергетиці, де лінійне програмування 
застосовується в дослідженнях з управління та планування. Однак не всі завдання можна 
представити через лінійні цільові функції та лінійні обмеження, особливо в 
гідрометеорологічних дослідженнях. Нелінійність ж цих функцій або обмежень – або і того 
й іншого – дуже сильно утрудняє відшукання рішень. До таких же труднощів призводять і 
постановки задач, при яких накладаються певні обмеження на розміри скупчень, в яких 
можуть бути зосереджені одиниці якихось конкретних ресурсів. У зв'язку з цим була 
розроблена теорія нелінійного програмування, хоча гідрометеорологічних моделей, 
побудованих виключно на основі цієї теорії, досить мало. 

Іноді великомасштабні проблеми оптимізації можна підрозділити на ряд більш 
дрібних завдань, що утворюють послідовність у часі або в просторі, або навпаки. Подібні 
постановки задач часто дозволяють спростити процедуру відшукання рішення, при цьому 
потрібно спеціально перевіряти, чи дає послідовність оптимальних рішень підзадач 
наближення оптимального рішення повною проблеми. Такий пошук найкращого рішення 
на кожному етапі відомий під назвою «динамічного програмування». Математичний 
апарат, що використовується в таких моделях, досить складний, і тому приклади їх 
успішного застосування в гідрометеорології вельми нечисленні. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. З чого складається формалізація проблеми на першому етапі побудови моделі? 
2. Перелічите найбільш поширені з існуючих сімейств моделей. 
3. Перелічите основні переваги та недоліки застосування математичних моделей в 

прикладному системному аналізі. 
4. Які моделі називаються детерміністськими?  
5. Які моделі називаються стохастичними? 
6. Які моделі називаються аналітичними? 
7.  Які моделі називаються імітаційними? 
8. Перелічите основні характеристики динамічних моделей. 
9. Яка роль динамічних моделей на різних стадіях системного аналізу складних 

гідрометеорологічних систем? 
10. В яких задачах використовуються матричні моделі? 
11. Які гідрометеорологічні процеси і явища моделюються за допомогою 

Марківських моделей? 
12. Назвіть головну причину застосування оптимізаційних моделей. 
13. Які важливі аспекти в гідрометеорології завжди висвітлюють оптимізаційні 

моделі? 
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3.11. Основні статистичні методи дослідження 

гідрометеорологічних систем 

Як зазначалося вище, до переліку основних завдань статистичного дослідження 
входить аналіз безлічі даних гідрометеорологічних спостережень, розподіл об'єктів 
генеральної сукупності на відносно однорідні групи, дослідження взаємозалежності 
вибірок, взаємозв'язків між різними їх факторами, степені впливу незалежних змінних на 
залежні і, нарешті, розробка моделей гідрометеорологічних процесів і явищ. Такі моделі 
називаються «багатовимірними», і вони пов'язані з методами, які в сукупності іменуються 
«багатовимірним аналізом» – вираз, досить широко використовується для позначення 
методів обробки даних, які є багатовимірними в тому сенсі, що кожен представник 

(індивідуум або група) породжує значення  змінних.. 

 Як правило, обчислення, необхідні для багатовимірного аналізу та побудови 

багатовимірних моделей, досить громіздкі і залежать від кількості змінних ( ), що 

розглядаються, і вимагають значних обчислювальних ресурсів. Нижче ми розглянемо 
основні багатовимірні моделі, які застосовуються в даний час і існують в сучасних 
статистичних пакетах для ПЕОМ з прикладами для аналізу гідрометеорологічних систем. 

Насамперед ці моделі можна розділити на дві основні категорії, а саме: 

 моделі, в яких одні випадкові величини використовуються для передбачення 
значень інших;   

 моделі, де змінні одного типу, і не робиться спроб передбачити одну множину 
значень по іншій. 

Останню категорію моделей, які в цілому називаються описовими, можна далі 
підрозділити на моделі, у яких всі входи кількісні та які використовують аналіз головних 
компонент та кластерний аналіз, і моделі, у яких, принаймні, деякі з входів не кількісні, а 
якісні. Для останніх більше підходить модель взаємного осереднення. Прогностичні 
моделі, в свою чергу, можуть бути поділені за кількістю випадкових величин, що 
прогнозується, а потім по тому, чи є всі прогнози кількісними. Якщо прогнозується кілька 
величин, найбільш прийнятною виявляється модель канонічного аналізу. Якщо ж 
прогнозується величина тільки одна і a priori є дві групи індивідів, найбільш придатною з 
наявних моделей виявляється модель дискримінантного аналізу, в той час як більш ніж 
для двох апріорних груп індивідів найбільш плідним виявляється підхід, заснований на 
застосуванні канонічних змінних, хоча це і не виключає використання попарних 
дискримінантних функцій. 

 

3.11.1. Кореляційний аналіз 

Кореляційний аналіз являє собою велику кількість математично обґрунтованих 
методів, за допомогою яких відбувається виявлення кореляційної залежності між парою 
чи більше факторів або ознак, що мають випадкову складову. Застосовуючи на практиці 
результати аналізу на основі кореляційних методів дослідження, можна зробити ряд 
певних висновків про наявність, а найголовніше, про характер взаємозалежності. Це вже 
дає вагому частку інформації про об'єкт, що знаходиться під дослідженням. У наборі 
прийомів, що використовуються в даному методі дослідження, широке поширення 
одержали: 

 побудова кореляційних полів, складання кореляційних таблиць; 

 розрахунок кореляційного відношення або вибіркових коефіцієнтів; 

 перевірка гіпотези статистичних значимостей зв'язків. 
Продовження досліджень призводить до встановлення конкретних видів 

взаємозв'язку між величинами. Взаємозв'язок між випадковими ознаками або факторами, 
кількість яких перевищує три, потребує використання методу багатовимірного аналізу. 

Означення 3.11.1. Кореляцією (кореляційним зв'язком) між випадковими 
величинами (ознаками) називається наявність статистичного або ймовірнісного 
зв'язку між ними.  
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Термін «кореляція», буквально означає «співвідношення» або «взаємозв'язок». 
Кореляція визначає наявність взаємної узгодженості в мінливості двох або декількох 
ознак, явищ. При цьому закономірна зміна певних ознак призводить до закономірної зміни 
середніх значень інших, пов'язаних з ними ознак. Кореляція також може бути випадковою. 

Означення 3.11.2. Кореляційним аналізом даних називається сукупність 
методів, призначених для дослідження взаємозв’язку вибірок на основі виявлення 
кореляційного зв'язку між ними. 

 Кореляційний аналіз вивчає сполучену мінливість двох або декількох ознак. Його 
можна застосовувати для формалізованого подання моделей зв'язків між окремими 
компонентами системи або між окремими процесами, що відбуваються в ній. Наявність 
кореляційного зв'язку не означає існування причинно-наслідкового зв'язку між 
досліджуваними ознаками. Вона може бути зумовлена тим, що обидві ознаки мають 
причинно-наслідковий зв'язок з певним іншим фактором. Наприклад, існує кореляція між 
температурою  атмосферного повітря й її відносною вологістю.  

Сучасна класифікація мір подібності виокремлює такі типи мір подібності [31]: 

 міри асоціації, що відбивають різні співвідношення кількості ознак, 
що збігаються до загальної кількості ознак, а також близькі до них коефіцієнти 
спряженості (квантифіковані коефіцієнти зв'язку); 

 вибіркові коефіцієнти зв'язку типу кореляції (нормовані косинусні міри); 

 показники відстані у метричному просторі. 
Перевірку зв'язку можна здійснювати лише для пов'язаних вибірок. У вихідній 

сукупності значень необхідно стежити за якісною однорідністю.  Це означає, що між 
елементами обох досліджуваних вибірок повинна існувати взаємно однозначна 
відповідність та однакова кількість елементів у вибірках. 

Цей метод є привабливим для обробки статистичних даних шляхом вимірювання 
тісноти зв'язку між парою і великою кількістю змінних. Але його використання накладає 
ряд обмежень. Перш за все, це наявність достатньої кількості вимірів і даних для 
вивчення. Практика підказує, що кількість спостережень має перевищувати в 5-6 разів 
число факторів. Оптимальним варіантом є наявність числа спостережень, що перевищує 
кількість факторів в кілька десятків разів. У такому випадку діє закон великих чисел, 
завдяки йому станеться взаємопогашення випадкових коливань. 

Також слід домогтися того, щоб весь набір факторних і результативних ознак 
підкорився нормальному багатомірному розподілу. Бувають випадки, коли обсягу 
сукупності недостатньо для здійснення формального тестування на відповідність 
нормальності розподілу, тоді визначення закону розподілу візуально здійснюється за 
даними кореляційного поля. Якщо точки розташувалися згідно лінійної тенденції, то 
цілком реально зробити висновок, що набір вихідних даних задовольнить вимогам 
нормального закону розподілу. 

Замість гіпотези про наявність кореляційного зв'язку часто розглядають протилежну 

гіпотезу про відсутність зв'язку між досліджуваними величинами. Нехай ознака  має  

рівнів , а ознака  −  рівнів . Їх вважають незалежними, якщо 

події "ознака  набуває значення " та "ознака 

 набуває значення " є незалежними для всіх можливих пар , тобто: 

 
Це можна сформулювати в інший спосіб: ознаки є незалежними, якщо значення 

ознаки  не впливає на ймовірності реалізації можливих значень ознаки : 

 
Кореляційний аналіз здійснюють на початковому етапі вирішення всіх основних 

проблем статистичного аналізу даних [22]. У проблемі статистичного аналізу залежностей 
і побудови регресійних моделей він дає змогу встановити сам факт існування зв'язку між 
змінними та оцінити ступінь його прояву. У проблемі класифікації даних за допомогою 
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кореляційного аналізу отримують вихідну інформацію у вигляді коваріаційних і 
кореляційних матриць та інших характеристик парних порівнянь. Це дає змогу визначити 
подібні один до одного або до певних еталонів об'єкти, сформувати класи подібних 
об'єктів і  здійснити класифікацію. 

Робота з проведення кореляційного аналізу починається з побудови кореляційних 

решіток (табл. 3.18). Нехай є вибірка спостережень  з гідрометеорологічного явища 

. Причому  і  – випадкові величини. Кореляційна решітка для двох змінних (ознак) 

являє собою таблицю з  клітин, де  і  – число значень ознак  та . Значення 

ознак зручно розташовувати в зростаючому порядку зліва направо для  і зверху вниз 

для . У клітках таблиці проводять рознесення сполучених частот  (число 

спостережень зі значеннями ознак  та ) в залежності від значень двох ознак 

одночасно. 
Таблиця 3.18 

Схема кореляційної решітки 
 

 

 
   

… 
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… … … … 

 

… … 

    
… 

  

    

… 
 

n 

 

 
 ,  – частоти варіаційних рядів 

 
  – зв'язані частоти; 

  – обсяг вибірки 

 

  і  – значення ознак. 

Для розрахунку коефіцієнта кореляції необхідно попередньо розрахувати деякі 
статистики за наступними формулами: 

 середні значення 

 
 дисперсії 
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 середньоквадратичні відхилення 

 
 кореляційний момент 

 
Для зручності розрахунків коефіцієнта кореляції рекомендується розширити табл. 

3.18, заповнивши її додатковими рядками і стовпцями і представивши її у вигляді табл. 
3.19. 

Таблиця 3.19 
Розширена схема кореляційної решітки 
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 За допомогою коваріаційних і кореляційних матриць можна також визначити ознаки, 

що можуть бути без втрати істотної інформації подані через інші наявні дані, при 
вирішенні проблеми зменшення розмірності досліджуваного простору ознак. 

Загальна методика перевірки гіпотези про існування зв’язку між ознаками 
передбачає три основних етапи: визначення типу даних; перевірку гіпотези про відсутність 
зв’язку і, в разі її відхилення, оцінювання сили зв’язку. Тип вихідних даних істотно впливає 
на вибір методів і критеріїв, які можна застосовувати на наступних етапах аналізу. 

Для визначення сили зв'язку використовують різноманітні показники. Зазвичай їх 
прагнуть вибрати такими, щоб вони змінювалися від –1 до +1 або від 0 до 1. Значення, що 
є близькими за модулем до одиниці, свідчать про наявність сильного зв'язку. Близькі до 
нуля значення вказують або на відсутність будь-якого зв'язку, або на відсутність зв'язку 
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того типу (найчастіше лінійного), для якого розроблено відповідний коефіцієнт. Знак 
коефіцієнта вказує на напрям зв'язку: прямий (для додатних значень) або зворотний (для 
від'ємних). 

Кореляційний аналіз кількісних ознак. Універсальною характеристикою степені 
тісноти зв’язку між кількісними ознаками є коефіцієнт детермінації. Вибірковий коефіцієнт 

детермінації певної ознаки  за вектором незалежних ознак  можна 

розрахувати як: 

 
де 

 

 
або 

 

 

 – кількість спостережень; – вибіркове значення дисперсії нев'язок   – 

статистична оцінка невідомого значення функції регресії  у точці ;  − кількість 

даних, що потрапили до -го інтервалу групування;  – значення -го спостереження 

досліджуваної ознаки, що потрапило до -го інтервалу;  – кількість інтервалів. 

Формулу (3.11.5) застосовують у випадку, коли за результатами попереднього 

аналізу встановлено, що умовна дисперсія , тобто не залежить 

від . Формулу (3.11.6) використовують, якщо ця умова не виконується, а також у всіх 

випадках, коли обчислення здійснюють за згрупованими даними. У цьому випадку 
необхідно попередньо здійснити групування даних. Для цього їх впорядковують за 

зростанням значень однієї з ознак (ознаки ). Потім задають кількість та межі інтервалів 

для цієї ознаки. Підраховують кількості точок, що потрапили до кожного інтервалу , 

для змінної  обчислюють загальне середнє  та середні за інтервалами  й 

розраховують значення коефіцієнта детермінації за формулами (3.11.3, 3.11.4, 3.11.6). 
Величина коефіцієнта детермінації може змінюватися в межах від нуля до 
одиниці й відображає частку загальної дисперсії досліджуваної ознаки, яка 

зумовлена зміною функції регресії . При цьому нульове значення коефіцієнта 

детермінації відповідає відсутності будь-якого зв’язку, а його рівність одиниці − наявності 
строго функціонального зв’язку. Оскільки цей коефіцієнт є універсальним показником 
зв'язку, він має відбивати й такі зв'язки, що є немонотонними функціями. Тому питання 
напряму зв'язку у цьому випадку не має сенсу. 
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Слід зазначити, що для обмеженого набору даних часто можна побудувати декілька 
різних адекватних регресійних моделей. Групування даних також можна здійснювати 
різними способами. Тому існує певна невизначеність коефіцієнтів детермінації: при 
застосуванні різних регресійних моделей або різних способів групування ми будемо 
отримувати дещо різні значення коефіцієнта детермінації. 

Інші поширені характеристики степені тісноти зв’язку між ознаками можна 
розглядати як окремі випадки коефіцієнта детермінації, отримані для конкретних 
математичних моделей зв’язку. 

Розглянемо відношення 

 

де – дані, отримані на основі реалізації математичної моделі. 

Це відношення показує частку розкиду, який обліковується регресією, в загальному 
розкиді результативної ознаки і носить назву коефіцієнта детермінації. Цей показник, 
рівний відношенню факторної варіації до повної варіації ознаки, дозволяє судити про те, 
наскільки "вдало" обраний вид функції. Провівши розрахунки, засновані на одних і тих же 
вихідних даних, для декількох типів функцій, можна з них вибрати таку, яка дає найбільше 

значення  і, отже, більшою мірою, ніж інші функції, пояснює варіацію результативної 

ознаки. Дійсно, при розрахунку  для одних і тих же даних, але різних функцій знаменник 

розглянутого відношення залишається незмінним, а чисельник показує ту частину варіації 

результативної ознаки, яка враховується обраною функцією. Чим більше , тобто чим 

більше чисельник, тим більше зміна факторного ознаки пояснює зміну результативної 
ознаки і тим, отже, краще математична модель, краще вибір функції. 

Розрізняють парні та частинні кореляційні характеристики. Парні характеристики 
розраховують за результатами вимірювань тільки досліджуваної пари ознак. Тому вони не 
враховують опосередкованого або спільного впливу інших ознак. Частинні характеристики 
є очищеними від впливу інших факторів, але для їх розрахунку необхідно мати вихідну 
інформацію не тільки про досліджувані ознаки, а й про всі інші, вплив яких необхідно 
усунути. 

Для кількісних ознак найчастіше застосовують коефіцієнти кореляції Пірсона і 
Фехнера. Коефіцієнт кореляції Пірсона (коефіцієнт кореляційного відношення Пірсона, 
парний коефіцієнт кореляції, вибірковий коефіцієнт кореляції, коефіцієнт Бравайса − 
Пірсона) вимірює ступінь лінійного кореляційного зв'язку між кількісними скалярними 
ознаками. Цей коефіцієнт розраховують за формулою: 

 

Коефіцієнт Пірсона можна виразити також через дисперсії  і  , друга з яких 

характеризує розкид емпіричних точок стосовно рівняння лінійної регресії , де 

 та  – коефіцієнти, визначені за методом найменших квадратів: 

 
За умови достатньо великого обсягу спостережень  стандартне 

відхилення коефіцієнта кореляції Пірсона можна визначити за формулою: 
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На рівні значущості 0,01 гіпотезу про наявність кореляційного зв'язку приймають, 

якщо . 

При користуванні формулами  та  необхідно враховувати два 

обмеження. По-перше, вони вірні для коефіцієнта кореляції генеральної сукупності і 
заміна останнього вибірковим коефіцієнтом кореляції є штучним прийомом. Ризик 
замінити генеральний коефіцієнт кореляції істотно відмінним від нього вибірковим 

коефіцієнтом збільшується зі зменшенням обсягу вибірки . По-друге, при вибірках 

невеликого обсягу розподіл вибіркового коефіцієнта кореляції може значно відрізнятися 
від нормального, а нормальність розподілу є найважливішою умовою коректного 
використання довірчих інтервалів і перевірки значимості коефіцієнтів. 

Таким чином, при малих обсягах вибірок (практично при ) методика 

визначення довірчих інтервалів і перевірки значимості коефіцієнтів кореляції не 
застосовується. Особливо зростають вимоги до обсягу вибірки при високих, близьких до 
1, значеннях показника зв'язку генеральної сукупності. 

Для малих вибірок перевірка значимості коефіцієнта кореляції здійснюється шляхом 

визначення фактичного значення  величини t, що підкоряється розподілу Стьюдента: 

 

і порівнюється з табличною (див. Додаток) або критичною величиною , залежною 

від числа , де -обсяг вибірки, і від обраної степені достовірності . Якщо 

, то приходять до висновку про наявність зв'язку; якщо , то гіпотеза про 

відсутність зв'язку не відхиляється. 
Приклад 3.96. Для дослідження надходження хімічних речовин з атмосферними 

опадами на певну територію України було отримано наступні дані 

 

№ 
з/п 

Кількість 

опадів  

мм/12г 

Відносна 
концентрація 

 
  

 

 
  

1 26 0,8 10,2 0,4 4,08 104,04 0,16 

2 10 0,3 -5,8 -0,1 0,58 33,64 0,01 

3 17 0,2 1,2 -0,2 -0,24 1,44 0,04 

4 17 0,6 1,2 0,2 0,24 1,44 0,04 

5 13 0,3 -2,8 -0,1 0,28 7,87 0,01 

6 12 0,3 -3,8 -0,1 0,38 14,44 0,01 

 95 2,5 - - 5,32 162,84 0,27 

  

Треба обчислити лінійний коефіцієнт кореляції між ознаками (  – кількість опадів 

мм/12г і  –  відношення концентрації певної забруднюючої речовини, яка надійшла, до її 

гранично допустимої концентрації) і перевіримо його значимість . 

Розрахувавши середні значення ознак (  ) і зробивши проміжні 

розрахунки в робочій таблиці, обчислимо коефіцієнт кореляції за формулою : 
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Для перевірки значимості коефіцієнта скористаємося формулою : 

 
Табличне значення  знаходимо в табл. 2 додатку. Воно розташоване на 

перетині рядка з номером  і стовпця з степенем достовірності результату, що 

задовольняє дослідника. Для нашого прикладу число степенів вільності . 

Поклавши ступінь достовірності результату , на перетині 4-го рядку і відповідного 

0,90 стовпця знаходимо . 

Оскільки , з ризиком помилитися в 10 випадках з 100 

відкидаємо гіпотезу про відсутність лінійного зв'язку, тобто вважаємо, що зв'язок між 

надходженням хімічних речовин та атмосферними опадами існує. 

Застосування коефіцієнта Пірсона як міри зв'язку є обґрунтованим лише за умови, 
що спільний розподіл пари ознак є нормальним. Тому перед його розрахунком слід 
перевірити виконання цієї гіпотези. Якщо вона справедлива, то квадрат коефіцієнта 
кореляції Пірсона дорівнює коефіцієнту детермінації. 

Значення коефіцієнта кореляції може змінюватися від −1 до +1. Значення −1 та +1 
відповідають строгій лінійній функціональній залежності, яка в першому випадку є 

спадною, а у другому − зростаючою. Для функціональної залежності  

коефіцієнт кореляції, як видно з наведеної формули, є невизначеним, оскільки в цьому 
випадку знаменник дорівнює нулю. Чим ближчим є значення коефіцієнта кореляції до −1 
або +1, то більш обґрунтованим є припущення про наявність лінійного зв'язку. 
Наближення його значення до нуля свідчить про відсутність лінійного зв'язку, але не є 
доказом відсутності статистичного зв'язку взагалі. 

Коефіцієнт парної кореляції показує, наскільки тісно дві змінні пов'язані між собою 
(рис. 3.22). Візуально про силу зв'язку можна судити з того, наскільки тісно розташовані 
точки-об'єкти біля лінії регресії. Чим ближче точки до лінії регресії (рис. 3.22а), тим 
сильніше зв'язок. 

 
а) 

 

Позитивні значення коефіцієнта кореляції  свідчать про позитивний зв'язок між 

ознаками, негативні – про негативний зв'язок (рис. 3.22б). 

Якщо , то між двома змінними існує функціональний позитивний лінійний 

зв'язок, тобто на діаграмі розсіювання відповідні точки лежать на одній прямій з 

позитивним нахилом. Якщо , то між двома змінними існує функціональна 

негативна лінійна залежність, тобто на діаграмі розсіювання відповідні точки лежать на 
одній прямій з негативним нахилом (рис. 3.22в). 
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  Якщо r = 0, то аналізовані змінні лінійно незалежні, тобто на діаграмі розсіювання 
хмара точок "витягнуто по горизонталі" (рис. 3.22г). 

 
б) 

 
в) 

  
г) 

 
 

Рис. 3.22. Зв'язок між ознаками 
 

Іноді, при  існуванні статистичного зв'язку між параметрами  та  пари вибірок, 

близькість коефіцієнта кореляції до нуля для них пов'язана не з відсутністю зв'язку, а з 
його нелінійністю.  

В багатьох випадках для попереднього аналізу припущення про наявність і тип 
зв'язку між певними ознаками доцільно нанести наявні дані на графік. Близькість 
коефіцієнта кореляції Пірсона до нуля в загальному випадку не є доказом незалежності 
ознак. Але можна довести, що у випадку, коли сумісний розподіл випадкових величин 

 є нормальним, рівність  свідчить про статистичну незалежність  і . 

Коефіцієнт кореляції Пірсона часто розглядають як універсальну міру кореляційного 
зв'язку. У багатьох пакетах загального призначення, зокрема в електронних таблицях MS 
Excel, не передбачено інших засобів його вимірювання. Але, як випливає з наведених 
вище даних, насправді сфера його обґрунтованого застосування є доволі вузькою, 
оскільки лінійність залежності й нормальний розподіл даних навколо неї є скоріше 
винятком, ніж правилом. 

При дослідженні багатовимірних сукупностей випадкових величин із коефіцієнтів 
кореляції, обчислених попарно між ними, можна побудувати квадратну симетричну 
кореляційну матрицю з одиницями на головній діагоналі. Вона є основним елементом при 
побудові багатьох алгоритмів багатовимірної статистики, наприклад у факторному аналізі. 
Довірчий інтервал вибіркової оцінки коефіцієнта кореляції для двовимірної нормальної 
генеральної сукупності: 
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де  − обсяг вибірки;  − квантіль нормального розподілу;  − значення 

довірчого рівня;  − -перетворення (перетворення Фішера) вибіркового коефіцієнта 

кореляції . 

Коефіцієнт кореляції Пірсона можна застосовувати для перевірки гіпотези про 
значущість зв'язку. Для нормально розподілених вихідних даних величину вибіркового 
коефіцієнта кореляції вважають значимо відмінною від нуля, якщо виконується нерівність: 

 

де  − критичне значення -розподілу з  степенями вільності. 

Статистика  має -розподіл зі щільністю: 

 

Для великих за обсягом вибірок статистика  наближається до 

стандартного нормального розподілу. 
У випадку, коли між двома наборами ознак існує нелінійний зв’язок, для оцінювання 

степені його тісноти часто використовують кореляційне відношення, яке було 
запропоновано К. Пірсоном. Це можливо, якщо щільність розміщення емпіричних точок на 
координатній площині дає можливість їх групування за однією із змінних і підрахунку 
групових середніх значень другої змінної для кожного інтервалу. Тоді кореляційне 

відношення залежної змінної  за незалежною змінною  можна розрахувати за 

формулою: 

 
де 

 

 

 − обсяг вибірки;  − кількість інтервалів групування по вісі абсцис;  − кількість 

точок, що потрапили до -го інтервалу. 

 Кореляційне відношення є квадратним коренем з відношення факторної варіації 
ознаки до її загальної варіації. Воно може змінюватися в інтервалі від нуля до одиниці. Із 

 випливає наявність строго функціонального зв’язку між досліджуваними 

ознаками, і навпаки, однозначний функціональний зв’язок між ними свідчить про те, що 

. За відсутності зв’язку , і навпаки, коли , це означає, що для 

всіх інтервалів групування , тобто групові середні  не залежать від . 

На відміну від коефіцієнта кореляції, кореляційне відношення не є симетричним: у 

загальному випадку . Більше того, можливі ситуації, коли один із цих 
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коефіцієнтів дорівнює нулю, другий − одиниці. Зокрема, це може спостерігатися для 
парних функцій за умови, що функція розподілу значень незалежної змінної є 
симетричною стосовно нуля.  

Приклад 3.97. У таблиці, що містить дані про кількість опадів з хмар є відомості про 
причини її варіації. Як правило, в якості причини вказувалася залежність кількості опадів 
від кількості кристалічної фракції в хмарі. Чи була ця причина єдиною? Є підстави 
припустити, що відсутність опадів залежала також від типу хмари й висоти вертикального 
розвитку: чим менше відстань між основою і вершиною хмари, тим менше надії на опади з 
такої хмари. Для перевірки цього припущення виміряємо тісноту зв'язку між кількістю 
опадів і висотою вертикального розвитку хмари за даними таблиці 

 

Кількість 
опадів за 

12 г 

Середин
а 

інтервал
у  

Висота вертикального розвитку хмари ( ) 

 
 

від 0 до 
299 

від 300 
до 999 

від 1000 
до 7999 

від 1000 
й вище 

25-34 30 5 1 4 2 12 

35-44 40 6 10 3 1 20 

45-54 50 5 0 2 0 7 

55-65 60 2 1 0 0 3 

  18 12 9 3 42 

 
За ознакою висоти вертикального розвитку сукупність розбита на 4 групи. 

Розрахуємо середню кількість опадів для кожної групи: 

 

 

 

 
Середні, як бачимо, різні і зростають при переході з першої у другу, з другої в третю, 

з третьої в четверту групи. Таким чином, середня кількість опадів зростає із зростанням 
висоти вертикального розвитку хмари, що цілком узгоджується з нашою гіпотезою про 
наявність зв'язку між цими ознаками. 

Нарешті, обчислимо загальну середню арифметичну (середню кількість опадів за 
всіма даними таблиці). Для розрахунку цієї середньої в якості ваг візьмемо числа, що 
стоять в останньому сумарному стовпці таблиці 

 
Далі, скориставшись послідовно формулами (3.11.13), розрахуємо кореляційне 

відношення: 
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Можна довести, що кореляційне відношення збігається з модулем коефіцієнта 

кореляції між тими самими змінними за наявності лінійного зв’язку, а також за відсутності 
зв’язку. В інших випадках воно перевищує модуль коефіцієнта кореляції. Це дає 
можливість використовувати їх різницю як характеристику степені відхилення зв’язку від 
лінійності. Для цього розраховують величину 

 

де  − кількість емпіричних точок;  − кількість невідомих параметрів моделі. 

Ця величина приблизно підпорядковується -розподілу з параметрами  та 

. Якщо розраховане за формулою (3.11.13) значення перевищує точку  

розподілу , то гіпотезу про лінійний зв’язок відхиляють на рівні 

значущості . Слід зазначити, що у зв'язку з можливістю різних способів групування даних 

значення кореляційного відношення, як і значення коефіцієнта детермінації, у загальному 
випадку є дещо невизначеним. 

Коефіцієнт кореляції Фехнера розраховують за формулою: 

 

де  − кількість збігів знаків відхилень варіант від відповідних середніх;  − 

кількість знаків, що не збігаються.  
Значення коефіцієнта Фехнера можуть змінюватися в межах від −1 до +1. 
Як і коефіцієнт Пірсона, він показує наявність лінійного зв'язку: що ближчим до 

одиниці за модулем є значення коефіцієнта, то сильніший зв'язок. Малі значення 
абсолютної величини коефіцієнта свідчать про відсутність лінійного зв'язку, але цього 
недостатньо для твердження про відсутність будь-якого зв'язку взагалі.  

Застосування для обчислення коефіцієнта лише кількості збігів або незбігів знаків 
відхилень від середніх значень можна розглядати як зведення первинної кількісної шкали 
до номінальної, що має призвести до втрати частини корисної інформації. Тому цей 
критерій застосовують досить рідко, але у певних випадках, коли інформація про збіги й 
незбіги знаків відхилень потрібна й для інших цілей, він може виявитися зручнішим за 
критерій Пірсона. 

В багатьох випадках для аналізу припущення про наявність і тип зв'язку між певними 
ознаками доцільно застосовувати коваріацію (змішаний момент другого порядку), яка 
нагадаємо розраховується за формулою: 

 
На відміну від інших показників, що характеризують наявність статистичного зв'язку, 

вона не є безрозмірною величиною. Також немає будь-яких обмежень на її значення. У 
загальному випадку за інших рівних умов вона збільшується (за модулем) із зростанням 
середніх значень досліджуваних показників. Це робить коваріацію незручною для 
застосування як показника сили зв'язку. Але у багатьох алгоритмах її використовують як 
проміжний показник, що застосовують у подальших розрахунках. У таких випадках 
важливою перевагою коваріації є необхідність виконання значно меншої кількості 
елементарних обчислень, ніж для аналогічних показників кореляції, таких як коефіцієнт 
Пірсона. Крім того вона має важливе теоретичне значення, що також у певних випадках 
призводить до доцільності її використання в аналізі даних. 
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Коваріація вибірки із самою собою є дисперсією. З наведеної формули можна 
отримати, що коефіцієнт кореляції Пірсона 

 

де ,  − дисперсії вибірок. 

При аналізі багатовимірних вибірок часто застосовують коваріаційні матриці: 

 

де . 

Діагональні елементи матриці ( ) є дисперсіями   відповідних 

рядів спостережень. Коваріаційна матриця є симетричною, тобто . 

Кореляційний аналіз порядкових ознак. Ряд об'єктів, впорядкованих в 
відповідності зі степенем прояву деякої властивості, називають ранжируваним; кожному 
числу такого ряду присвоюється ранг. Будемо позначати ранги порядковими числівниками 

, де  – кількість об'єктів. Таким чином, якщо який-небудь об'єкт після 

ранжирування займає третє місце в ряду, йому присвоюється ранг 3. 
Заходи взаємозв'язку між парою ознак, кожен з яких ранжує досліджувану сукупність 

об'єктів, називаються в статистиці коефіцієнтами рангової кореляції. Ці коефіцієнти 
будуються на основі наступних трьох властивостей: 

 якщо ранжируванні ряди за обома ознаками повністю збігаються (тобто кожен 
об'єкт займає одне і те ж місце в обох рядах), то коефіцієнт рангової кореляції повинен 

бути рівний , що означає повну позитивну кореляцію; 

 якщо об'єкти в одному ряду розташовані у зворотному порядку в порівнянні з 

другим, коефіцієнт дорівнює , що означає повну негативну кореляцію; 

 в інших ситуаціях значення коефіцієнта укладені в інтервалі  і зростання 

модуля коефіцієнта від 0 до +1 характеризує збільшення відповідності між двома 
ранжируваними рядами. 

Вихідні дані зазвичай подають у вигляді табл. 3.20, де елемент  є рангом -го 

об’єкта за -ю властивістю. 

Означення 3.11.3. Ранговою кореляцією називається статистичний зв’язок між 
порядковими ознаками.  

Завданнями аналізу в цьому випадку можуть бути: вивчення структури 
досліджуваних об’єктів; перевірка сукупної узгодженості ознак та умовне ранжирування 
об’єктів за степенем тісноти зв’язку кожної з них з іншими ознаками; побудова єдиного 
групового впорядкування об’єктів (задача регресії на порядкових змінних). 

У першому випадку кожну послідовність впорядкованих за -ю ознакою  об’єктів 

подають як точку ,  у -вимірному просторі 

ознак. 
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Таблиця 3.20 
Таблиця вихідних даних для рангового кореляційного аналізу 

 

№ 
об’єкту 

№ досліджуваної ознаки 

0 1 2     

1 
       

2 
       

        

        

        

        
 
Найхарактернішими типами структури є такі: 
1. Аналізовані точки рівномірно розкидані по всій області їх можливих значень. Це 

означає відсутність будь-якого зв’язку між досліджуваними ознаками. 
2. Частина точок утворює ядро (кластер) із точок, що розташовані близько одна до 

одної, а інші випадково розкидані навколо цього ядра. Це відповідає існуванню 
підмножини узгоджених ознак. 

3. Аналізовані точки утворюють декілька кластерів, розташованих відносно далеко 
один від одного. Це відповідає наявності декількох таких підмножин ознак, що існує 
істотний статистичний зв’язок між ознаками, які належать до однієї і тієї самої підмножини, 
і не існує значущого зв’язку між ознаками, які належать до різних підмножин. 

Прикладом завдання другого типу є визначення на основі даних спостережень 
характеристики вітру з наступним впорядкуванням їх за рівнем шкали Бофорта. Для цього 
розраховують коефіцієнти конкордації для різних сукупностей досліджуваних змінних. 

Вирішення завдань третього типу зводиться до побудови такого впорядкування, яке 
б у певному значенні було б найближчим до кожного з наданих впорядкувань 
досліджуваних ознак. Для цього часто застосовують середнє арифметичне або медіану 
наявних базових рангів. Це можна розглядати як задачу найкращого у певному розумінні 
відновлення невідомого ранжирування за наявними емпіричними даними, що зумовлює 
можливість її розгляду як задачі регресії. 

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (показник кореляції рангів Спірмена, 
коефіцієнт кореляції рангів) використовують, якщо досліджується зв'язок між рядами 
даних, виміряними за порядковою шкалою. Його можна застосовувати також і для 
кількісних даних, але, як правило, це буває недоцільним. У найпростішому випадку 
досліджувані об'єкти класифікують за двома ознаками. Наприклад, можна спочатку 
впорядкувати групу купчасто-дощових хмар (Cumulonimbus) за можливістю випадання з 

них зливових дощів, а потім − за можливістю випадання граду. Місця, які -та хмара займе 

в обох списках, будуть її рангами  та . Якщо досліджувані ознаки взаємопов'язані, то 

послідовність рангів  певною мірою корелює з послідовністю рангів 

. 

Ступінь близькості двох послідовностей відображує величина: 

 
Якщо для нумерації об'єктів попередньо впорядкувати їх за однією з ознак, 

наприклад за зростанням рангів , то формула  може бути записана так: 
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Величина  набуде найменшого можливого значення  тоді й тільки тоді, 

коли послідовності повністю збігатимуться. Найбільше можливе значення 

 відповідає випадку, коли послідовності є повністю протилежними, 

тобто для будь-яких  з нерівності  випливає , і послідовності рангів 

першої ознаки  відповідає послідовність рангів другої 

. Величину  незручно застосовувати як міру зв'язку, оскільки на її 

значення впливає кількість пар варіант досліджуваних рядів . 

З огляду на це, як міру зв'язку використовують коефіцієнт рангової кореляції 
Спірмена, значення якого розраховують за формулою: 

 
де   − поправки на об'єднання рангів у відповідних рядах, які обчислюють 

за формулою: 

 

де  − кількість груп об'єднаних рангів у вибірці;  − кількість рангів у -й групі. 

Значення коефіцієнта можуть змінюватися в межах від  до , при цьому “−1” 

відповідає повній протилежності послідовностей рангів, а “+1” − їх повному збігу. 
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена можна застосовувати як показник 
відсутності корельованості вибірок. У цьому випадку розраховують величину: 

 

Для великих за обсягом вибірок ( ) статистика цього критерію наближається 

до розподілу Стьюдента з ( ) степенями вільності. Статистика  для 

великих вибірок наближається до стандартного нормального розподілу. 
Приклад 3.98. Пояснимо техніку обчислення коефіцієнта рангової кореляції Спірмена 

 на наступному ілюстративному прикладі. 

У 3-му стовпці таблиці  
 

Тип хмари 

Середня 
кількість 

опадів за 12 
г 

Ранги 

  І ІІ 

Cb 40 1 1  0 0 

St 7 2 3 -1 1 

Ns 15 3 2  1 1 

As 4 4 4  0 0 

 
наводяться значення рангів за ознакою "тип хмари", а в четвертому, на відміну від 

приклада 3.94, – значення рангів, отриманих при ранжируванні середніх кількостей опадів 
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за 12 г. Підставляючи проміжні величини, обчислені в таблиці, в формулу , 

отримаємо 

 
Оскільки поправками на об'єднання рангів  у відповідних рядах дорівнюють 

нулю, то формула  дає: 

 
тобто зв'язок між даними ознаками пряма і досить висока. 
Інший підхід використовує як міру подібності двох вибірок мінімальну кількість 

перестановок сусідніх об'єктів, потрібну для переведення послідовності рангів однієї 
вибірки до послідовності рангів іншої. Можна показати, що вона дорівнює кількості інверсій 
в однієї з цих послідовностей у випадку, коли інша послідовність впорядкована за 

зростанням. Нехай, наприклад, , послідовність  впорядкована за зростанням, а 

. Інверсіями є: . Їх кількість . 

Найменше можливе значення кількості інверсій  відповідає повному збігу рангових 

послідовностей, а найбільше  − їх повній протилежності. 

Як і в попередньому випадку, кількість інверсій залежить від обсягу вибірки і є 
незручною для застосування як показника кореляції. Для цього використовують 
коефіцієнт рангової кореляції Кендалла (коефіцієнт кореляції рангів, ранговий 
коефіцієнт кореляції), який розраховують за формулою: 

 

де  − кількість пар варіант у послідовності рангів ; ,  − поправки на 

об'єднання рангів у відповідних рядах, які обчислюють за формулою: 

 

де  − кількість груп об'єднаних рангів у вибірці;  − кількість рангів у -й групі. 

Для коефіцієнта рангової кореляції Кендалла у випадку великих вибірок статистика: 

 
має розподіл, близький до стандартного нормального закону. 
Приклад 3.99. Звернімося знову до даних таблиць прикладів 3.94 і 3.95. Перші 

чотири стовпця вихідної таблиці залишимо такі ж, як були, а в останні два, позначивши їх 
відповідно   та , внесемо зміни. 

 Для побудови інверсії ці два стовпці заповнимо на основі розташування рангів в 
стовпці "Ранг II". Беремо значення рангу, що стоїть в стовпці "Ранг II" на першому місці, 1; 
всі три розташованих нижче даного рангу значення його перевищують, тому в перший 

рядок стовпця  заносимо число 3. Для другого рангу (зі значенням 3) логічний 

підрахунок дає число 1, і т. д. Для заповнення стовпця 5 визначаємо для кожного рангу, 
скільки з розташованих нижче його рангів мають значення менше даного. Так, для 
першого рангу (1) жоден з розташованих нижче рангів не має значення менше 1, тому у 
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перший рядок стовпця  заноситься 0. Аналогічний підрахунок для другого рангу зі 

значенням 3 дає число 1 і т. д.  
Тоді таблиця прийме наступний вид 
 

Тип хмари 

Середня 
кількість 

опадів за 12 
г 

Ранги 

  І ІІ 

Cb 40 1 1 3 0 

St 7 2 3 1 1 

Ns 15 3 2 1 1 

As 4 4 4 0 0 

 - - - 5 1 

 
Таким чином, суми по стовпцях ,  дорівнюють   і , а число  

. Підставивши це значення  в формулу  для коефіцієнта Кендалла  

при , отримаємо 

 
  
При ранжируванні об'єктів нерідко виникає ситуація, коли два (або більше число) 

об'єктів отримують однакові ранги (такі об'єкти називають зв'язаними). У цьому випадку 
значення рангу пов'язаних об'єктів береться рівним середньому значенню тих рангів, які 
мали б ці об'єкти, якщо вони були б різні. Наприклад, якщо пов'язаними виявилися 3-й і 4-
й об'єкти в ранжируваному ряду, то кожному з них приписується ранг 31/2, а якщо 
зв'язуються всі об'єкти від 2-го до 6-го, то кожен отримує ранг 

. Якщо число пов'язаних рангів невелика, то при обчисленні 

рангової кореляції можна користуватися введеними тут формулами для коефіцієнтів  і 

; в іншому випадку ці формули дещо ускладнюються. 

Приклад 3.100. Нехай по невеликій вибірці, що включає 7 типів хмар, вивчається 
взаємозв'язок між середньою кількістю опадів за 12 г і типом хмари, наведеними в 
таблиці: 

 

№  
з/п 

Тип хмари 

Середня 
кількість 

опадів за 12 
г 

Ранги 

  І ІІ 

1 Cb (кр/в) 40 1 1,5  5 0 

2 Cb (в) 31 2 1,5 5 0 

3 Ns  15 3 4,5 2 1 

4 St 7 4 3  3 0 

5 As 6 5 4,5  2 0 

6 Ns pr 3 6 6,5 0 0 

7 Ns virga 2 7 6,5 0 0 

 - - - - 17 1 

 
У цій таблиці кількість опадів впорядкована за розміром, а серед рангів типів хмар є 

пов'язані ранги. Обчисливши значення  та  , визначимо коефіцієнт рангової кореляції: 
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Коефіцієнт рангової кореляції Кендалла призначений для визначення сили 
кореляційного зв'язку між двома рядами даних за тих самих умов, що і коефіцієнт рангової 
кореляції Спірмена. Як і для коефіцієнта Спірмена, його значення можуть змінюватися в 
межах від −1 до +1, при цьому “−1” відповідає повній протилежності послідовностей 

рангів, а “+1” − їх повному збігу. Слід зазначити, що по-перше, коефіцієнт Кендалла  дає 

більш обережну оцінку кореляції, ніж коефіцієнт Спірмена  (числове значення  завжди 

менше, ніж ), по-друге, обчислення коефіцієнта Кендалла є більш трудомістким. Але з 

іншого боку, він має ряд переваг порівняно із коефіцієнтом Спірмена, основними з яких є 
такі [31]: 

 кращий рівень вивченості його статистичних властивостей, зокрема його 
вибіркового розподілу; 

 можливість його застосування для визначення частинної кореляції; 

 більша зручність перерахунку при додаванні нових даних. 
Кореляційний аналіз номінальних ознак. Типовою ситуацією, коли необхідна 

перевірка зв’язку між номінальними ознаками, є обробка результатів гідрометеорологічних 
досліджень, що можуть містити такі комбінації ознак, як туман, тип хмарності, 
характеристика вітру тощо. 

При дослідженні зв’язків між категоризованими ознаками вихідні дані подають у 
вигляді таблиці спряженості (табл. 3.21). До категоризованих зараховують номінальні 
ознаки, а також порядкові ознаки, для яких є відомим скінченний набір можливих градацій. 

 
Таблиця 3.21 

Таблиця спряженості категоризованих ознак 
 

Рівні ознаки 1 
Рівні ознаки 2 

Разом 
1 2   

1      

2      

      

      

Разом      
 

Величини  показують, скільки разів зустрічалася комбінація ознак, за якої рівень 

першої має значення , а рівень другої − ;  є сумами стовпців, а  − сумами рядків. За 

даними табл. 3.21 можна оцінити значення ймовірностей, що входять до формули (3.11.1): 

 

 
Звідси для незалежних ознак маємо: 

 
Величини   є очікуваними частотами. Нульову гіпотезу про 

відсутність зв’язку відхиляють, якщо різницю між ними й частотами, що спостерігаються, 
не можна пояснити випадковими чинниками. Як критерій можна використовувати 
величину: 
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яка при достатньо великому обсязі вибірки наближається до розподілу  з кількістю 

степенів вільності . На практиці для можливості застосування критерію 

часто вважають достатнім, щоб усі значення  були не меншими ніж п’ять. При 

збільшенні кількості степенів вільності мінімальні значення  можуть бути дещо 

меншими. На практиці частіше використовують -коефіцієнт Пірсона, або 

середньоквадратичну спряженість , яка може змінюватися від нуля до 

. 

Існує велика кількість показників степені тісноти статистичного зв’язку, призначених 
для категоризованих змінних, які не є універсальними, а відображають окремі властивості 
такого зв’язку. 

Коефіцієнт спряженості Крамера розраховують за формулою: 

 

 

Він змінюється в межах від нуля до одиниці. При цьому значення  свідчить про 

статистичну незалежність аналізованих ознак, а значення  − про можливість 

однозначного відтворення значень однієї ознаки за відомими значеннями другої. 
Дисперсію оцінки коефіцієнта Крамера можна отримати з виразу: 

 
Її довірчий інтервал: 

 

де  − -квантиль стандартного нормального розподілу. 

Поліхоричний коефіцієнт спряженості Чупрова призначений для дослідження 

кореляції номінальних ознак у таблиці спряженості . Його значення розраховують за 

формулою: 

 
Коефіцієнт (показник подібності) Жаккара  характеризує кореляцію між ознаками у 

випадку, коли кожна з двох ознак може мати лише два рівні, які найчастіше відповідають 

наявності та відсутності ознаки. У цьому випадку таблиця спряженості має розмір  і 

коефіцієнт Жаккара обчислюють за формулою: 
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Значення цього коефіцієнта можуть змінюватися в межах від нуля до одиниці. 
Простий коефіцієнт зустрічальності (показник подібності Сокала й Міченера) теж 

характеризує кореляцію між ознаками у випадку, коли кожна з двох ознак може мати лише 
два рівні. Його розраховують за формулою: 

 
Як і в попередньому випадку, значення коефіцієнта можуть змінюватися в межах від 

нуля до одиниці. 
Коефіцієнт спряженості Бравайса - Пірсона (показник подібності Чупрова)  

розраховують за формулою: 

 
Значення цього коефіцієнта може змінюватися в межах від −1 до +1. Від'ємні 

значення коефіцієнта спряженості означають, що із збільшенням імовірності прояву одної 
ознаки, зменшується імовірність прояву іншою. Легко показати, що цей показник є 

окремим випадком -коефіцієнта Пірсона для таблиць . 

Коефіцієнт асоціації Юла визначають із співвідношення: 

 
Коефіцієнт колігації Юла  обчислюють як: 

 
Він не має переваг порівняно з коефіцієнтом асоціації. Значення обох коефіцієнтів 

змінюються в межах від −1 до +1. 

Хеммінгова відстань (метрика Хеммінга)  також може 

застосовуватися для визначення кореляції. Проте, як і коваріація, вона не є безрозмірною 
величиною і може набувати будь-яких невід'ємних значень (верхньою межею є загальна 

кількість спостережень ).  

Кореляційний аналіз змішаних ознак. Типовою ситуацією, коли необхідна 
перевірка зв’язку між змішаними ознаками, є обробка результатів гідрометеорологічних 
досліджень, що можуть містити комбінації дихотомічних та порядкових ознак. 

Коефіцієнт Гауера застосовують у тому випадку, коли досліджувані ознаки виміряні 
в різних шкалах. Обчислення елементів матриці подібності здійснюють за формулою: 

 

де   − внесок ознаки у подібність об'єктів;   − вагова змінна ознаки;  − 

кількість ознак, що характеризують об'єкт; – кількість об'єктів. 

Для дихотомічних ознак алгоритм підрахунку внеску ознаки і визначення вагових 
коефіцієнтів збігається з коефіцієнтом Жаккара. Для порядкових ознак алгоритм 
підрахунку внеску ознаки збігається з хеммінговою відстанню, узагальненою на порядкові 
змінні, а вагові коефіцієнти беруть рівними одиниці для всіх ознак. Для кількісних ознак 
внесок ознаки обчислюють як: 
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де  ,  − значення -ї змінної для об'єктів  та ;  − розкид -ї ознаки, 

обчислений за всіма об'єктами. 
Бісеріальний коефіцієнт кореляції (Пірсона) призначено для дослідження кореляції 

в таблицях розміром , які є дихотоміями за певною номінальною ознакою і 

класифікаціями за номінальною або порядковою ознакою, що класифікується за  

класами і може бути впорядкованою або невпорядкованою. Вихідний розподіл має бути 
двовимірним нормальним. 

При класифікації за порядковою ознакою бісеріальний коефіцієнт визначається, як: 

 

де  − середнє за першим рядком;  − загальне середнє за всією таблицею;  − 

вибіркове середнє квадратичне відхилення;  − чисельність першого рядка;  − загальна 

чисельність усіх вибірок;  − ордината щільності нормального розподілу в точці , де  

визначається, як розв'язок рівняння: 

 
Значення бісеріального коефіцієнта кореляції можуть змінюватися від −1 до +1. Його 

похибку можна визначити за формулою: 

 

Вона має -розподіл з кількістю степенів вільності . 

Бісеріальний коефіцієнт кореляції за таблицею Келлі−Вуда розраховують за 
формулою: 

 

де  − частка частот у рядку, що визначається умовою  ;  – частка 

частот в іншому рядку;  − ордината в точці межі класів частот першого та другого рядків, 

яка визначається за таблицею Келлі−Вуда. Похибку коефіцієнта визначають за 
формулою: 

 
У випадку класифікації за номінальною ознакою обчислення бісеріального 

коефіцієнта кореляції можна здійснить за формулою: 

 

де  загальний обсяг даних;  − кількість даних в -му перетині;  − оцінка в 

перетині , одержувана за таблицею нормального інтеграла від відносної частоти першої з 
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двох якісних ознак;  − оцінка, одержувана за таблицею нормального інтеграла від 

відносної частоти першої якісної ознаки за всією таблицею. 
У випадку, коли одна із змінних дихотомізована, а інша − виміряна в кількісній шкалі, 

обчислюють точково-бісеріальний коефіцієнт кореляції, який визначається за формулою: 

 
де   − середнє варіант кількісної вибірки, які відповідають подіям верхнього 

(першого) рівня дихотомічної вибірки;  − середнє кількісної вибірки;  − середнє 

квадратичне кількісної вибірки;  − кількість подій у верхній (з рівнем 1) групі;  − 

кількість подій у нижній (з рівнем 2) групі. 
При цьому передбачається, що дихотомічна змінна може набувати лише два 

значення: “1” (верхній рівень) та “0” (нижній рівень). З погляду теорії точково-бісеріальну 
кореляцію можна розглядати як окремий випадок коефіцієнта кореляції Пірсона. 

Величину точково-бісеріального коефіцієнта кореляції вважають відмінною від нуля 

на рівні значущості , якщо виконується нерівність: 

 

де   − критичне значення -розподілу з  степенями вільності. 

Множинна кореляція. Про множинну кореляцію мова йде в тому випадку, коли 
певна ознака може бути пов'язана не з однією, а із сукупністю декількох інших ознак. 

У реальних дослідженнях можлива ситуація, коли на певну ознаку може впливати не 
одна, а декілька інших. В таких випадках парні показники кореляції будуть давати 
неправильну інформацію щодо наявності зв'язку між відповідними показниками, оскільки 
ці їх значення будуть викривлятися невраховуваними ознаками. Для уникнення помилок 
використовують частинні показники кореляції, що усувають такий вплив.  

Якщо досліджувані ознаки задовольняють багатовимірний нормальний розподіл, 

частинний коефіцієнт кореляції між двома ознаками  та  при фіксованих значеннях 

інших ознак розраховують за формулою: 

 
 

де  − алгебраїчне доповнення для елемента  у кореляційній матриці.  

Для тривимірної ознаки з  можна отримати: 

 
Похибка цього коефіцієнта розраховується за формулою 

 

а достовірність зв'язку оцінюється звичайним шляхом за допомогою критерію  
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при числі степенів вільності . Отримане значення порівнюють зі 

стандартним, і якщо воно значно перевершує стандартне значення критерію, то 
отриманий коефіцієнт кореляції у вищій мірі достовірний. 

Приклад 3.101. Для дослідження впливу погоди на певний вид рослин вивчали 

зв'язок між довжиною суцвіття ( ), довжиною листа ( ) і висотою рослини ( ) у вибірці 

( ) були отримані значення парних коефіцієнтів кореляції: ; ; 

. 

Потрібно встановити, який зв'язок між двома першими ознаками в «чистому» 
вигляді, тобто чи не впливає висота рослини на отриману величину . Підставляючи 

отримані значення у формулу , маємо 

 

Похибка коефіцієнта . Вона 

перевищує значення , і тому без обчислення  ясно, що  значення зв'язку між 

довжиною листа і довжиною суцвіття при виключенні впливу висоти рослини є 
недостовірним, тобто в дійсності ці ознаки незалежні один від одного і у вибірці пов'язані 
побічно, через висоту рослини. 

Більш строгим способом оцінки достовірності служить -перетворення Фішера, 

використовувати який доцільно при низьких значеннях коефіцієнта кореляції. Значення  

попередньо переводять в . Цей перехід здійснюється 

за готовою таблицею, в яку входять з розрахованим значенням . Після цього 

обчислюють похибку величини  і критерій : 

 

Частинні коефіцієнти кореляції порядку , тобто такі, що не враховують 

опосередкований вплив  інших змінних, можна розрахувати за коефіцієнтами 

порядку , використовуючи рекурентну формулу: 

 

 
Частинні коефіцієнти кореляції мають всі властивості парних коефіцієнтів кореляції. 

Вони є показниками наявності лінійного зв'язку між двома незалежними ознаками, який не 
залежить від впливу інших ознак. 

Тісноту зв'язку між декількома змінними у випадку множинної регресії можна оцінити 
за допомогою коефіцієнта множинної кореляції: 

 

де   − значення змінної, взяті з кореляційної таблиці;  − відповідні значення, 
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розраховані за рівнянням регресії. 
Крім того, застосовують множинний коефіцієнт кореляції, якій є мірою лінійної 

кореляції між певною змінною  та сукупністю величин  і визначається як 

звичайний парний коефіцієнт кореляції між  та множинною лінійною регресією за 

. При цьому припускають, що досліджувана сукупність підпорядковується 

багатовимірному нормальному закону. 
Множинний коефіцієнт кореляції  можна розрахувати за формулою: 

 

де  − визначник кореляційної матриці. 

Його також можна визначити за частинними коефіцієнтами кореляції: 

 

 

Наприклад, множинний коефіцієнт кореляції між певною ознакою  та двома іншими 

ознаками  дорівнює: 

 
Множинний коефіцієнт кореляції мажорує будь-який парний або частинний 

коефіцієнт кореляції, що характеризує статистичні зв’язки досліджуваної ознаки. Як видно 
з формули (3.11.51), додавання нових ознак не може зменшувати коефіцієнт множинної 
кореляції. Оцінка достовірності коефіцієнта множинної кореляції здійснюється за 

загальними правилами при . 

Приклад 3.102. Повернемося до попереднього прикладу 3.101, але поставимо тепер 
інше завдання: встановити зв'язок довжини суцвіття ( ) з довжиною листа ( ) і висотою 

рослини ( ) разом узятими. Згідно формули  отримуємо коефіцієнт множинної 

кореляції . Це значення достовірно, оскільки величині  відповідає 

. Похибка величини  дорівнює 

, a значення -критерію: . При  маємо  і 

будь-якому рівні значущості. 
Для багатовимірних нормальних сукупностей виконується рівність: 

 
Подання математичних об'єктів називають канонічним, якщо кожному об'єкту однієї 

множини відповідає один і тільки один об'єкт іншої множини й ця відповідність є взаємно 
однозначною. Канонічний кореляційний аналіз здійснюють між двома сукупностями 

(групами) вибірок. Він призначений для визначення лінійної функції від перших  

компонент і лінійної функції від  компонент, що залишилися, таких, щоб коефіцієнт 

кореляції між цими лінійними функціями набув найбільшого можливого значення. 

Чисельності груп (кількість вибірок у першій та другій групах,  та ) можуть різнитися, 

але необхідною умовою є рівна кількість варіант у всіх вибірках, що становлять обидві 
групи. Матриця взаємної кореляції двох груп вибірок має вигляд: 
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де  − матриця взаємної кореляції  змінних першої групи розміром ;  − 

матриця взаємної кореляції  змінних другої групи розміром ;  − матриця 

взаємної кореляції змінних першої та другої груп розміром . 

Розв'язання зводиться до узагальненої проблеми власних значень: 

 

де  − вектор власних значень розміром . 

Квадратні корені з власних значень називають канонічними кореляціями. 

Для випадкової вибірки обсягу  з -вимірного нормального розподілу 

коефіцієнт множинної кореляції вважають відмінним від нуля на рівні значущості , якщо 

виконується нерівність: 

 

де  − значення оберненої функції -розподілу для довірчого рівня  та 

кількості степенів вільності  та . 

Коефіцієнт конкордації призначений для дослідження зв'язків між порядковими 
ознаками, кількість яких є більшою, ніж два. Як міру узгодженості беруть суму квадратів 
відхилень сум рангів спостережень (об'єктів) від їх спільного середнього рангу: 

 
де 

 

 – ранг -го спостереження за -ю ознакою. 

Коефіцієнт конкордації Кендалла (W-коефіцієнт Кендалла). Для побудови 
коефіцієнта конкордації W обчислюється сума квадратів різниць між фактичними 

сумарними рангами об'єктів і їх середнім значенням  за формулою . 

Отримана сума  нормується на максимально можливе її значення, рівне 

. Таким чином, формула для коефіцієнта конкордації має наступний 

вигляд: 

 
Його значення може змінюватися в межах від нуля до одиниці, при цьому він 

дорівнює одиниці лише за умови, що всі досліджувані ранжирування збігаються. 

Коефіцієнт конкордації дорівнює нулю, якщо  і всі ранжирування є випадковими 

впорядкуваннями вихідної вибірки. 
За відсутності об’єднаних рангів середнє за всіма можливими парами ранжирувань 

значення коефіцієнта Спірмена пов’язано з коефіцієнтом конкордації співвідношенням: 
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Величина  має -розподіл з кількостями степенів вільності 

 та . Високі значення функції -розподілу свідчать про 

високий рівень узгодженості між ранжируваннями. 

При  величина  за відсутності зв'язку між ознаками має розподіл, 

близький до  з  степенем вільності. Якщо: 

 
то гіпотезу про відсутність рангової кореляції можна відкинути при рівні значущості 

. 

Приклад 3.103. Нехай є  областей, що характеризуються набором з  

рангових ознак (бал вітру за шкалою Бофорта). Дані представлені в таблиці 
 

Номер області 
Ранги 

Сума рангів   І ІІ ІІІ 

1 1 5 7 13 1 1 

2 2 3 6 11 -1 1 

3 3 4 5 12 0 0 

4 4 6 4 14 2 4 

5 5 1 3 9 -3 9 

6 6 7 2 15 3 9 

7 7 2 1 10 -2 4 

 - - - - - 28 

 
Якщо ранжування об'єктів за різними ознаками збігаються (або близькі), то сумарні 

ранги об'єктів будуть сильно відрізнятися. Якщо ж всі  ранжировок слабо узгоджені, то 

сумарні ранги об'єктів будуть майже однаковими і близькими до їх середньої сумі, що 
дорівнює . 

Визначимо значення  за формулою (3.11.60): 

  

тобто дані три ранжування узгоджені вельми слабо. 

Значимість отриманої величини  може бути перевірена за критерієм  з числом 

степенів вільності . У даному прикладі 

 ; . 

Для рівня значущості  з таблиці додатка знаходимо критичне значення 

. Оскільки фактичне значення  менше критичного , гіпотеза про 

відсутність зв'язку між розглянутими ранговими ознаками не відхиляється, тобто 
коефіцієнт  в даному випадку не є значущим. 

Коефіцієнти рангової кореляції можуть використовуватися не тільки для аналізу 
взаємозв'язку двох рангових ознак, але і при визначенні сили зв'язку між ранговим і 
кількісним ознаками. У цьому випадку значення кількісної ознаки упорядковуються і їм 
приписуються відповідні ранги. 

Існує ряд ситуації, коли обчислення коефіцієнтів рангової кореляції доцільно і при 
визначенні сили зв'язку двох кількісних ознак. Так, при суттєвому відхиленні розподілу 
одного з них (чи обох) від нормального розподілу визначення рівня значущості 
вибіркового коефіцієнта кореляції стає некоректним, в той час як рангові коефіцієнти не 
сполучені з такими обмеженнями при визначенні рівня значущості. 

Інша ситуація такого роду виникає, коли зв'язок двох кількісних ознак має нелінійний 
(але монотонний) характер. Якщо кількість об'єктів у вибірці невелике або якщо для 
дослідника суттєвий знак зв'язку, то використання кореляційного відношення може 
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виявитися тут неадекватним. Обчислення ж коефіцієнта рангової кореляції дозволяє 
обійти зазначені труднощі. 

Завершуючи розгляд проблем аналізу взаємозв'язку, відзначимо наступні істотні 
положення: 

1. Величини мір зв'язку ознак різної природи не порівняні між собою. Наприклад, 

якщо величина коефіцієнта рангової кореляції  виявилася вище величини коефіцієнта 

асоціації , то це не означає, що зв'язок рангових ознак  і  "сильніше", ніж зв'язок 

альтернативних ознак  і . 

2. Якщо розглянутий набір ознак містить показники різної природи (номінальні, 
рангові, кількісні), то для зіставлення сили зв'язку між будь-якою парою ознак зазвичай 
використовують заходи залежності, придатні для номінального рівня виміру. Такий підхід 
дозволяє аналізувати в комплексі всі зв'язки. При цьому, однак, слід враховувати, що 
виникають певні втрати вихідної інформації, її "огрубіння". Так, для рангових ознак 
втрачається інформація про відповідне впорядкування об'єктів, а значення кількісних 
ознак групуються в інтервали, які при перекладі на номінальний рівень виміру також 
виявляються неупорядкованими. Іноді таке огрубіння корисно, оскільки дозволяє кількісні 
дані з грубими помилками трактувати як рангові або навіть номінальні. При цьому 
зменшення точності компенсується підвищенням надійності даних. 

З цими проблемами дослідник не стикається в тому випадку, коли всі аналізовані 
ознаки характеризуються однаковим рівнем вимірювання. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Що називають кореляцією двох випадкових величин? 
2. Які ознаки вважають статистично незалежними? 
3. Які проблеми аналізу даних потребують попередньої перевірки наявності 

статистичного зв'язку між досліджуваними ознаками? 
4. Якою є загальна методика перевірки гіпотези про наявність статистичного 

зв'язку? 
5. З якою метою на початковому етапі кореляційного аналізу перевіряють тип 

даних? 
6. Що є універсальною характеристикою статистичного зв'язку між кількісними 

ознаками? 
7. Якими є переваги й недоліки застосування коефіцієнта детермінації? 
8. Для заданого набору даних визначити коефіцієнт детермінації і зробити 

висновок про наявність кореляційного зв'язку. 
9. У чому полягає різниця між парними та частинними кореляційними 

характеристиками? 
10. Що вимірює парний коефіцієнт кореляції Пірсона? 
11. Для заданого набору даних розрахувати значення парного коефіцієнта кореляції 

Пірсона і зробити висновок про наявність кореляційного зв'язку. 
12. Що називають кореляційним відношенням двох випадкових величин? Які 

властивості зв'язку характеризує цей показник? 
13. Що вимірює коефіцієнт кореляції Фехнера? 
14. Для заданого набору даних розрахувати значення коефіцієнта кореляції 

Фехнера і зробити висновок про наявність кореляційного зв'язку. 
15. Що називають коваріацією випадкових величин? Як цей показник 
16. пов'язаний з парним коефіцієнтом кореляції Пірсона? 
17. Яких значень можуть набувати показники корельованості кількісних 
18. ознак? Які висновки можна зробити на основі значень цих показників? 
19. Що називають ранговою кореляцією? 
20. На якій властивості корельованих ознак ґрунтується коефіцієнт рангової 

кореляції Спірмена? 
21. На якій властивості корельованих ознак ґрунтується коефіцієнт рангової 

кореляції Кендалла? 
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3.11.2. Дисперсійний аналіз 

При проведенні дослідження архіву гідрометеорологічних даних спостережень часто 
постає питання про порівнянність результатів. Наприклад, проводячи аналізи розподілу 
гідрометеорологічних даних в різних регіонах країни, необхідно визначити факт і величину 
відмінності цих даних одне від одного. Зіставляти окремі показники не має сенсу і тому 
процедура порівняння і наступної оцінки проводиться за допомогою деякого усередненого 
значення і відхилення від цієї усередненої оцінки.  

Для оцінки впливу різних чинників на результат спостереження (експерименту), а 
також для подальшого планування аналогічних експериментів призначений дисперсійний 
аналіз. В основі дисперсійного аналізу лежить припущення про те, що одні змінні можуть 
розглядатися як причини (фактори, незалежні змінні), а інші як наслідки (залежні змінні). 
Незалежні змінні називають іноді регульованими факторами саме тому, що в 
експерименті дослідник має можливість варіювати ними і аналізувати одержаний 
результат. 

Основною метою дисперсійного аналізу є дослідження значущості відмінності між 

середніми за допомогою порівняння (аналізу) дисперсій  та  в розкладанні загальної 

дисперсії випадкової величини на незалежні випадкові складові, кожна з яких 
характеризує вплив того чи іншого фактора або їх взаємодії. Поділ загальної дисперсії на 
кілька джерел, дозволяє порівняти дисперсію, викликану відмінностями між групами, з 
дисперсією, викликаної внутрішньо-груповою мінливістю і оцінити суттєвість впливу 
фактора на досліджувану величину.   

Означення 3.11.4. Статистичний метод, який на основі варіації ознаки дозволяє 
аналізувати вплив різних факторів на досліджувану змінну, називається дисперсійним 
аналізом (від латинського Dispersio – розсіювання). 

Узагальнено завдання дисперсійного аналізу полягає в тому, щоб із загальної 
варіативності ознаки виділити три частині варіативності: 

 варіативність, зумовлену дією кожної з досліджуваних незалежних змінних; 

 варіативність, зумовлену взаємодією досліджуваних незалежних змінних; 

 варіативність випадкову, обумовлену всіма неврахованими обставинами. 
Таким чином, задача дисперсійного аналізу полягає в тому, щоб виявити ту частину 

загальної мінливості ознаки, яка обумовлена впливом врахованих чинників, і оцінити 

достовірність висновків, що робляться. Нехай, наприклад,  – досліджувана величина,  

– середнє значення величини . Фактори, що враховуються  позначимо літерою , що не 

враховують –  літерою , а всі чинники разом – літерою  (або цими літерами біля 

відповідних символів у якості індексів). Невраховані фактори складають «шум» – 

перешкоди, що заважають виділити ступінь впливу врахованих чинників. Відхилення  від 

 при дії факторів  та  можна представити у вигляді суми 

 

де  – відхилення, що викликається чинником ,  – відхилення, що викликається 

чинником ,  – відхилення, що викликається всіма факторами. Крім того, припустимо, що 

відхилення , ,  є незалежними випадковими величинами. Позначимо їх дисперсії 

через , ,  та . Тоді має місце рівність 

 

Порівнюючи дисперсії, можна встановити ступінь впливу факторів  та  на 

величину , тобто ступінь впливу врахованих і неврахованих факторів. 

Неодмінною умовою дисперсійного аналізу є розбивка кожного врахованого фактора 
не менше ніж на дві якісні або кількісні градації. Якщо досліджується вплив одного 
фактора на досліджувану величину, то мова йде про однофакторний комплекс, якщо 
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вивчається вплив двох факторів, то про двофакторний комплекс і т.д. Для проведення 
дисперсійного аналізу обов'язковою умовою є нормальний розподіл і рівні дисперсії 
сукупності випадкових величин. 

Варіативність, зумовлена дією досліджуваних змінних і їх взаємодією, 

співвідноситься з випадковою варіативністю. Показником цього співвідношення є -

критерій Фішера (не плутати з «кутовим перетворенням Фішера»). 

У формулу розрахунку критерію  вводять оцінки дисперсій, і, отже, цей метод 

відноситься до розряду параметричних. Чим більшою мірою варіативність ознаки 
обумовлена досліджуваними змінними або їх взаємодією, тим вище емпіричні значення 

критерію . 

На відміну від кореляційного аналізу, дисперсійний аналіз реалізується виходячи з 
припущення, що одні змінні виступають як впливаючи (іменовані факторами або 
незалежними змінними), а інші (результативні ознаки або залежні змінні) – піддані впливу 
цих факторів. 

Формулювання гіпотез в дисперсійному аналізі здійснюється наступним чином: 

 Нульова гіпотеза = «Середні величини результативної ознаки у всіх умовах дії 
фактора (або градаціях фактора) однакові». 

 Альтернативна гіпотеза = «Середні величини результативної ознаки в різних 
умовах дії фактора різні». 

При істинності нульової гіпотези (про рівність середніх в декількох групах 
спостережень, вибраних із генеральної сукупності) оцінка дисперсії, пов'язаної з 
внутрішньогруповою мінливістю, повинна бути близькою до оцінки міжгрупової дисперсії. 

Дисперсійний аналіз схематично можна поділити на три категорії в залежності від: 

 скільки факторів бере участь у розгляді; 

 скільки змінних піддані дії факторів; 

 як співвідносяться один з одним вибірки значень. 
При наявності одного фактора, вплив якого досліджується, дисперсійний аналіз 

іменується однофакторним, і розпадається на два різновиди: 
1. Аналіз незв'язаних (різних) вибірок. Наприклад, одна група досліджуваних явищ 

обумовлена південними циклонами, друга – західними циклонами. (Відзначимо, що в 
цьому випадку нульова гіпотеза звучала б так: «середня кількість помірних опадів на 
розглянутій території буде однаковою при південних і західних циклонах», тобто не 
залежить від фактора типу циклону.) 

2. Аналіз пов'язаних вибірок. Приклад двох вимірів, проведених на одній і тій же 
групі гідрометеорологічних станцій у різних умовах, тобто в перший раз вимірювання 
проводилися в умовах південного циклону, другий – подібні вимірювання – в умовах 
західного циклону. (На практиці до подібних дослідів слід підходити з обережністю, 
оскільки в дію може вступити неврахований фактор «сезонність», вплив якого дослідник 
ризикує приписати зміни умов, а саме, – типу циклону.) 

У разі якщо досліджується одночасний вплив двох або більше факторів, що 
визначають варіацію результативної ознаки, то дисперсійний аналіз іменується 
багатофакторним, і його також можна підрозділити за типом вибірки. 

 Для пояснення логічної схеми дисперсійного аналізу розглянемо простий приклад. 
Приклад 3.104. Припустимо, що сукупності зростаючих кількостей опадів на різних 

ділянках мають нормальний розподіл і рівні дисперсії. Є  таких сукупностей (різні 

ділянки), з яких зроблені вибірки об'ємом . Позначимо вибірку з -ї сукупності 

через ( ) – зволоженість ділянок. Тоді все вибірки можна записати у вигляді 

табл. 3.22, яка називається матрицею спостережень. 
Середні цих вибірок позначимо через , , ..., , ..., . Для перевірки гіпотези про 

рівність середніх нульову гіпотезу запишемо як , 

альтернативну у вигляді . 
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Таблиця 3.22 
Матриця спостережень однофакторного дисперсійного комплексу 

 

Кількість 
сукупностей 

(ділянок) 

Кількість елементів сукупності  
(кількість опадів). 

1 2 … 
 

… 
 

1 
  

… 
 

… 
 

2 
  

… 
 

… 
 

… … … 
 

… … … 

 

  

… 
 

… 
 

… … … 
 

… … … 

 

  

… 
 

… 
 

 

Гіпотеза  перевіряється порівнянням внутрішньогрупових і міжгрупових дисперсій 

по -критерію. Якщо розбіжність між ними незначно, то нульова гіпотеза приймається. В 

іншому випадку нульова гіпотеза відкидається і робиться висновок про те, що відмінності 
в середніх обумовлені не тільки випадковостями вибірок, але й дією досліджуваного 
фактора. 

На практиці часто виникають задачі більш загального характеру – завдання 
перевірки істотності відмінностей середніх вибіркових декількох сукупностей. Наприклад, 
потрібно оцінити вплив гідрометеорологічних величин на природне явище чи процес. 
Якщо впливу факторів піддано кілька змінних, – мова йде про багатовимірний аналіз. 

Іноді дисперсійний аналіз застосовується, щоб встановити однорідність декількох 
сукупностей (дисперсії цих сукупностей однакові за припущенням; якщо дисперсійний 
аналіз покаже, що і математичні сподівання однакові, то в цьому сенсі сукупності 
однорідні). Однорідні ж сукупності можна об'єднати в одну і тим самим отримати про неї 
більш повну інформацію, отже, і більш надійні висновки [9]. 

У процесі спостереження за досліджуваним об'єктом (статистична сукупність, 
гіпотеза розподілу, модель) якісні фактори довільно або заданим чином змінюються. 
Конкретна реалізація фактора (наприклад, певний температурний режим) називається 
рівнем фактора або способом обробки. Завдяки варіюванню фактора можна дослідити 
його вплив на величину відгуку.  

Основними схемами організації вихідних даних з двома і більше факторами є: 
- Перехресна класифікація, характерна для моделей дисперсійного аналізу з 

фіксованими рівнями факторів, в яких кожен рівень одного фактора поєднується при 
плануванні експерименту з кожною градацією іншого фактора; 

- Ієрархічна (гніздова) класифікація, характерна для моделі дисперсійного аналізу з 
випадковими факторами, в якій кожному випадковому, навмання вибраному значенню 
одного фактора відповідає своя підмножина значень другого чинника. 

Якщо одночасно досліджується залежність відгуку від якісних і кількісних факторів, 
тобто факторів змішаної природи, то використовується коваріаційний аналіз. 

При аналізі даних спостережень найбільш розробленими і тому поширеними 
вважаються дві моделі. Їх відмінність обумовлена специфікою самого аналізу. У моделі 
дисперсійного аналізу з фіксованими ефектами дослідник навмисно встановлює строго 
певні рівні досліджуваного фактора. Термін «фіксований ефект» у даному контексті має 
той сенс, що самим дослідником фіксується кількість рівнів фактора і відмінності між ними. 
При аналізі іншої вибірки з цієї ж генеральної сукупності дослідник вибере ті ж самі рівні 
фактора. У моделі з випадковими ефектами рівні значення фактора вибираються 
дослідником випадково з широкого діапазону значень фактора, і для інших даних 
спостережень, природно, цей діапазон буде іншим. 

Таким чином, дані моделі відрізняються між собою способом вибору рівнів фактора, 
що, очевидно, в першу чергу впливає на можливість узагальнення аналізованих даних 
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спостережень. Для дисперсійного аналізу однофакторних даних спостережень відмінність 
цих двох моделей не дуже суттєва, проте в багатофакторному дисперсійному аналізі вона 
може виявитися вельми важливою. 

При проведенні дисперсійного аналізу незалежно від рівня фактора повинні 
виконуватися наступні статистичні допущення: 

 величини відгуку мають нормальний (гаусівських) закон розподілу; 

 величини відгуку мають однакову дисперсію (властивість гомогенності). 
Таким чином, зміна способу обробки даних позначається лише на стані випадкової 

величини відгуку, який характеризується середнім значенням або медіаною. Тому всі 
спостереження відгуку належать зсувному сімейству нормальних розподілів. 

Термін "робастна техніка", що використовується статистиками, означає, що дані 
припущення можуть бути в деякій мірі не виконуватися, але, незважаючи на це, техніку 
дисперсійного аналізу можна використовувати. 

Зауваження. Дисперсійний аналіз слід застосовувати тоді, коли відомо 
(встановлено), що розподіл результативної ознаки є нормальним. Для перевірки слід 

провести розрахунки асиметрія  і ексцесу  за наступними формулами: 

 

 

де  і  – помилки репрезентативності асиметрія  і ексцесу . 

Після підстановки в ці формули заданих значень   і  не повинно 

виявитися так, щоб асиметрія і ексцес перевищували більш ніж втричі свої помилки 
репрезентативності. При дотриманні цієї вимоги, розподіл можна вважати 
нормальним. 

Однофакторний дисперсійний аналіз обумовлений використанням моделі, що має 
вигляд: 

 

де  – значення досліджуваної змінної, отриманої на -му ( ) рівні 

фактора c -м ( ) порядковим номером;  – ефект, обумовлений впливом 

-го рівня фактора;  – випадкова компонента, або збурення, викликане впливом 

неконтрольованих факторів, тобто варіацією змінної всередині окремого рівня;  – 

загальна середня. 
Основні передумови дисперсійного аналізу: 

 математичне сподівання збурення  дорівнює нулю для будь-яких , тобто 

;                                  

 збурення  взаємно незалежні; 

 дисперсія змінної  (або збурення ) постійна для будь-яких , тобто 

;                                 

 змінна  (або збурення ) має нормальний закон розподілу . 

Вплив рівнів фактора може бути як фіксованими або систематичним (модель I), так 
і випадковим (модель II). 



458 

 

Нехай, наприклад, необхідно з'ясувати, чи є суттєві відмінності між видами опадів за 
деяким показником інтенсивності випадання, тобто перевірити вплив на інтенсивність 
одного фактора – виду опадів. Якщо включити в дослідження всі види опадів, то вплив 
рівня такого фактора систематичний (модель I), а отримані висновки застосовні тільки до 
тих окремих видів, які залучалися при дослідженні. Якщо ж включити тільки відібрану 
випадково частину опадів, то вплив фактора випадковий (модель II). У багатофакторних 
комплексах можлива змішана модель III, в якій одні чинники мають випадкові рівні, а інші 
– фіксовані. 

Нехай є  видів опадів. З кожного виду відібрано відповідно  опадів 

(для простоти покладається, що ). Значення показника 

інтенсивності цих опадів представлені в матриці спостережень: 

 
Необхідно перевірити істотність впливу видів опадів на їх інтенсивність. 
Якщо вважати, що елементи рядків матриці спостережень – це чисельні значення 

випадкових величин , що виражають інтенсивність опадів і мають 

нормальний закон розподілу з математичними очікуваннями відповідно  і 

однаковими дисперсіями , то дана задача зводиться до перевірки нульовою гіпотези 

: , здійснюваної в дисперсійному аналізі. 

Усереднення по якомусь індексу позначимо зірочкою замість індексу, тоді середній 

показник інтенсивність опадів -го виду, або групова середня для -го рівня фактора, 

набуде вигляду: 

 

де  – середнє значення по стовпцях;   – елемент матриці спостережень;   – 

обсяг вибірки. 
Загальна середня обчислюється, як: 

 

Сума квадратів відхилень спостережень  від загальної середньої  виглядає 

так: 

 

 
або 

 
Останній доданок дорівнює нулю 
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так як сума відхилень значень змінної від її середньої дорівнює нулю, тобто 

 
Перший доданок можна записати у вигляді: 

 
У результаті виходить тотожність: 

 
де 

 
загальна, або повна, сума квадратів відхилень; 

 
сума квадратів відхилень групових середніх від загальної середньої, або міжгрупова 

(факторна) сума квадратів відхилень; 

 
сума квадратів відхилень спостережень від групових середніх, або внутрішньо-

групова (залишкова) сума квадратів відхилень. 

У вираженні 8) укладена основна ідея дисперсійного аналізу. Стосовно до 

розглянутої задачі рівність 8) показує, що загальна варіація показника 

інтенсивності, виміряна сумою , складається з двох компонент –  і , що 

характеризують мінливість цього показника між видами  і мінливість всередині видів 

( ), що характеризують однакову для всіх опадів варіацію під впливом неврахованих 

факторів. 
У дисперсійному аналізі аналізуються не самі суми квадратів відхилень, а так звані 

середні квадрати, які є незміщеними оцінками відповідних дисперсій, які утворюються 
діленням сум квадратів відхилень на відповідне число степенів вільності. 

Число степенів вільності визначається як загальна кількість спостережень мінус 

число рівнянь, що їх зв'язують. Тому для середнього квадрата , що є незміщеною 

оцінкою міжгрупової дисперсії, число степенів вільності , так як при його 

розрахунку використовуються  групових середніх, пов'язаних між собою одним 
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рівнянням 5). А для середнього квадрата , що є незміщеною оцінкою 

внутрішньогрупової дисперсії, число степенів вільності , оскільки при її 

розрахунку використовуються всі  спостережень, пов'язаних між собою  рівняннями 

4). 

Таким чином: 

 

Якщо знайти математичні сподівання середніх квадратів ,  і підставити в їх 

формули вираз  з (3.11.61) через параметри моделі, то вийде: 

 

 

 

 
Так як з урахуванням властивостей математичного сподівання 

 
а 

 

 
то 
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Для моделі I з фіксованими рівнями фактора  – величини 

невипадкові, тому 

 

Гіпотеза  прийме вид , тобто вплив усіх рівнів 

фактора один і той ж. У разі справедливості цієї гіпотези 

 

Для випадкової моделі II доданок  у рівнянні  ) – величина випадкова. 

Позначаючи її дисперсією 

 
отримаємо з (3.11.69) 

 
і, як і в моделі I 

 
В таблиці 3.23 представлений загальний вигляд обчислення значень, за допомогою 

дисперсійного аналізу. 
Таблиця 3.23 

Базова таблиця дисперсійного аналізу 
 

Компоненти 
дисперсії 

Сума квадратів Число 
степенів 
вільності 

Середній 
квадрат 

Математичне сподівання 
середнього квадрата 

Міжгрупова 

 

 

 

 

Внутришньо-
групова 

 

 

 

 

Загальна 

 

 

  

 

Гіпотеза  прийме вид . У разі справедливості цієї гіпотези 

 

У разі однофакторного комплексу як для моделі I, так і моделі II середні квадрати  

та , є незміщеними і незалежними оцінками однієї і тієї ж дисперсії . 

Отже, перевірка нульової гіпотези  звелася до перевірки істотності відмінності 

незміщених вибіркових оцінок  і  дисперсії . 

Гіпотеза  відкидається, якщо фактично обчислене значення статистики 

 більше критичного , визначеного на рівні значущості  при числі 

степенів вільності   і   і приймається, якщо . 
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-розподіл Фішера (для ) має наступну функцію щільності (для  

): 

 

де ,   – степені вільності;  – гамма-функція. 

Стосовно до задачі, що розглядалася вище, спростування гіпотези  означає 

наявність істотних відмінностей в інтенсивності різних видів опадів на розглянутому рівні 
значущості. 

Для обчислення сум квадратів , ,  часто буває зручно використовувати такі 

формули: 

 

 

 
тобто самі середні, взагалі кажучи, знаходити не обов'язково. 
   Таким чином, процедура однофакторного дисперсійного аналізу полягає в 

перевірці гіпотези  про те, що мається одна група однорідних даних 

гідрометеорологічних спостережень проти альтернативи про те, що таких груп більше, ніж 
одна. Під однорідністю розуміється однаковість середніх значень і дисперсій в будь-якій 
підмножині даних. При цьому дисперсії можуть бути як відомі, так і невідомі заздалегідь. 
Якщо є підстави вважати, що відома або невідома дисперсія вимірювань однакова по всій 
сукупності даних, то задача однофакторного дисперсійного аналізу зводиться до 
дослідження значущості відмінності середніх у групах даних [9]. 

Приклад 3.105. Припустимо, що вивчається вплив зростаючих значень інтенсивності 
опадів на запаси води в сніговому покриві перед початком весняного водопілля. Нехай є 

чотири значення інтенсивності опадів ( , причому ), які випали 

на п'яти ділянках. Припустимо, що на кожній ділянці спостерігались опади всіх чотирьох 
значень інтенсивності ( ). Потрібно з'ясувати, чи впливає підвищення значення 

інтенсивності опадів на запаси води в сніговому покриві і якщо так, то достовірний чи цей 
висновок настільки, щоб можна було приймати цей результат до уваги. Результати 
спостережень наведено в табл. 3.24. 

Застосовуючи формулу  обчислимо середні 
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Таблиця 3.24 
Запаси води (мм) в сніговому покриві 
перед початком весняного водопілля 

 

Інтенсивність опадів № ділянки 

1 2 3 4 5 

 150 140 150 145 150 

 190 150 170 150 165 

 200 170 200 170 180 

 230 190 210 190 200 

  
Розраховуємо за формулою  середню арифметичну всіх сукупностей 

 
 З урахуванням отриманих результатів розрахуємо cуми квадратів  та : 

 

 
Визначення числа степенів вільності не викликає труднощів: 

 
Нарешті, обчислимо факторіальну, залишкову та загальну дисперсії: 

 

 
Тепер можемо розрахувати частки впливу врахованого і неврахованого факторів як 

відношення відповідних сум квадратів відхилень: 

 
Ці величини являють собою не що інше, як квадрати кореляційних відносин. У сумі ці 

показники складають 1 (100%). Тепер можна відповісти на питання, що поставлено у 
задачі: наскільки врахований фактор відповідальний за мінливість результативної ознаки і 
скільки відсотків припадає на частку неврахованих факторів. 

Значення критерію Фішера дорівнює . При  і  степенях 

свободи і рівні значущості 0,01 табличне значення критерію складає . Обчислене 

значення більше стандартного, тому нульову гіпотезу відкидаємо, а це значить, що 
підвищені значення інтенсивності  опадів впливають на запаси води в сніговому покриві 
перед початком весняного водопілля достовірно. Але необхідно пам'ятати, що на частку 
неврахованих факторів припадає 26% мінливості, тобто запаси води в сніговому покриві 
залежить ще й від інших факторів. 

Багатофакторний дисперсійний аналіз. Слід відразу ж відзначити, що принципової 
різниці між багатофакторним і однофакторним дисперсійним аналізом немає. 
Багатофакторний аналіз не змінює загальну логіку дисперсійного аналізу, а лише дещо 
ускладнює її, оскільки, крім урахування впливу на залежну змінну кожного з факторів 
окремо, слід оцінювати і їх спільну дію. Таким чином, те нове, що вносить в аналіз даних 
багатофакторний дисперсійний аналіз, стосується в основному можливості оцінити 
міжфакторну взаємодію. Тим не менш, як і раніше залишається можливість оцінювати 
вплив кожного фактора окремо. У цьому сенсі процедура багатофакторного дисперсійного 
аналізу (у варіанті її комп'ютерного використання) безсумнівно більш економічна, оскільки 
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всього за один запуск вирішує відразу два завдання: оцінюється вплив кожного з факторів 
і їх взаємодію. 

Дані, що піддаються багатофакторному дисперсійного аналізу, часто позначають у 
відповідності з кількістю факторів та їх рівнів. Припустимо, що в розглянутій вище задачі 

інтенсивності різних  видів опадів випадали з різних  хмар і потрібно з'ясувати, чи є 

суттєві відмінності в інтенсивності опадів по кожному фактору:  – вид опадів;  – хмара. 

Всі дані представлені в таблиці 3.25, в якій по рядках – рівні  фактора , по 

стовпцях – рівні  фактора , а у відповідних осередках, таблиці знаходяться значення 

показника інтенсивності опадів  ( ; ; ). 

 
Таблиця 3.25  

Показники інтенсивності опадів 
 

   

… 
 

… 
 

 

,…,  ,…,  … ,…,  … ,…,  

 

,…,  ,…,  … ,…,  … ,…,  

… … … … … … … 

 

,…,  ,…,  … ,…,  … ,…,  

… … … … … … … 

 

,…,  ,…,  … ,…,  … ,…,  

 
У результаті виходить перехід до задачі двохфакторного дисперсійного аналізу. 
Загальна схема двухфакторного дисперсійного аналізу представлена на рис. 3.23 
 

 
 

Рис. 3.23 Загальна схема двухфакторного дисперсійного аналізу 
 
Двофакторна дисперсійна модель має вигляд: 

 

де  – значення спостереження в клітинки  з номером ;  – загальна середня; 

 – ефект, обумовлений впливом -го рівня фактора ;  – ефект, обумовлений 

впливом -го рівня фактора ;  – ефект, обумовлений взаємодією двох факторів, тобто 
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відхилення від середньої за спостереженнями в клітинки  від суми перших трьох 

доданків в моделі ( );  – збурення, обумовлене варіацією змінної всередині 

окремої клітинки. 

Передбачається, що  має нормальний закон розподілу , а всі 

математичні сподівання   дорівнюють нулю. 

Групові середні знаходяться за формулами: 

 в клітинки: 

 
 по рядку: 

 
 по стовпцю: 

 
 загальна середня: 

 
У таблиці 3.26 представлений загальний вигляд обчислення значень, за допомогою 

дисперсійного аналізу. 
Таблиця 3.26  

Базова таблиця дисперсійного аналізу 
 

Компоненти 
дисперсії 

Сума квадратів Число 
степенів 
свободи 

Середні квадрати 

Міжгрупове 
(фактор А) 

 

 

 

Міжгрупове 
(фактор B) 

 

 

 

Взаємодія 

 

 

 
 

Залишкова 

 

 

 

Загальна 

 

 

 

 

Перевірка нульових гіпотез , ,  про відсутність впливу на розглянуту змінну 

факторів  і їх взаємодії  здійснюється порівнянням відносин (для моделі I з 
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фіксованими рівнями факторів), або відносин , ,  (для випадкової 

моделі II) з відповідними табличними значеннями -критерію Фішера - Снедекора. Для 

змішаної моделі III перевірка гіпотез щодо чинників з фіксованими рівнями проводиться 
також як і в моделі II, а факторів з випадковими рівнями – як у моделі I. 

Якщо , тобто при одному спостереженні в клітинки, то не всі нульові гіпотези 

можуть бути перевірені так як випадає компонента  із загальної суми квадратів 

відхилень, а з нею і середній квадрат, так як в цьому випадку не може бути мови про 
взаємодію факторів. 

З точки зору техніки обчислень для знаходження сум квадратів , , , , 

доцільніше використовувати формули: 

 

 

 

 

 
Відхилення від основних передумов дисперсійного аналізу – нормальність розподілу 

досліджуваної змінної і рівності дисперсій в клітинках  – не позначається істотно на 
результатах дисперсійного аналізу при рівному числі спостережень в клітинках, але може 
бути дуже чутливе при нерівному їх числі. Крім того, при нерівному числі спостережень в 
клітинках різко зростає складність апарату дисперсійного аналізу. Тому рекомендується 
планувати схему з рівним числом спостережень в клітинках, а якщо зустрічаються відсутні 
дані, то заміщати їх середніми значеннями інших спостережень в клітинках. При цьому, 
однак, штучно введені відсутні дані не слід враховувати при підрахунку числа степенів 
вільності [23]. 

 

Питання для самоконтролю: 
1. Яку задачу вирішує дисперсійний аналіз? 
2. Як розуміти терміни «однофакторний аналіз» і «багатофакторний аналіз»? 
3. Що таке «план експерименту» в дисперсійному аналізі? 
4. У чому полягає ідея повного факторного плану? 
5. Який критерій перевірки гіпотези використовується в дисперсійному аналізі? 
6. Як порівнюються математичні сподівання досліджуваної величини на різних 

рівнях факторів? 
7. Що називається розсіюванням по чиннику? 
8. Що називається залишковим розсіюванням? 
9. Поясніть правило прийняття рішення в однофакторному дисперсійному аналізі. 
10. Поясніть правило прийняття рішення в двохфакторному дисперсійного аналізу. 
11. Як перевірити гіпотезу про відсутність взаємодії між факторами? 
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3.11.3 Регресійний аналіз 

Гідрометеорологічні показники природних процесів і явищ, як правило, 
представляються таблицями статистичних даних: 

 

      

      

      

      

      

      

      
 
Використання статистичних даних дозволяє досягати оптимальних результатів, 

керуючи величинами факторів, або прогнозувати можливу величину результату при 
сформованих значеннях факторів. 

Між випадковою величиною результату  і випадковою величиною фактора  

мається стохастична (випадкова) залежність, тобто існує кореляційна залежність. 
Використання представлених в табличній формі статистичних даних для аналізу або 

прогнозу гідрометеорологічних процесів або явищ недостатньо зручно через їх великий 
обсяг, неочевидність і необхідність додаткової обробки. Тому прагнуть представити такі 
статистичні дані у вигляді аналітичної залежності результату від факторів. 

Таким чином, кореляційну залежність результату від факторів, що виявляється 
приблизно і лише в масі спостережень, потрібно відобразити за допомогою 
функціональної залежності результату від факторів, що проявляється більш виразно і 
точно в кожному конкретному випадку. Завдання полягає у визначенні випадкової 
величини результату, що нас цікавить, якщо випадкові величини факторів, від яких 
статистично залежить результат, прийняли конкретні значення. 

Функціональна залежність результату від факторів представляється рівнянням 
регресії. 

Регресійний аналіз є основним статистичним методом побудови математичних 
моделей об’єктів або явищ по даним гідрометеорологічних спостережень. Ці моделі 
зв’язують кількісні змінні – результуючу (залежну або цільову) змінну і пояснюючі 
(факторні або прогнозні) змінні [1, 31]. Заміна кореляційної залежності на функціональну 
може призвести до спотворення відображення впливу факторів на результат. Тому 
загальне завдання регресійного аналізу полягає у визначенні такого виду і параметрів 
рівняння регресії, при яких найбільш точно представляється кореляційна залежність. 

При проведенні регресійного аналізу необхідно виконати, принаймні, п'ять наступних 
етапів: 

1. вибрати функцію для побудови рівняння регресії; 
2. розрахувати коефіцієнти (параметри) рівняння регресії; 
3. оцінити надійність розрахованих коефіцієнтів рівняння регресії; 
4. перевірити якість рівняння регресії; 
5. провести гідрометеорологічний аналіз на основі рівняння регресії. 

Нехай результуюча змінна  пов'язана з деякими пояснюючими змінними 

, які зручно представляти у вигляді компонент вектора  

(  – транспонування ). Зв’язок являється стохастичним: значення  змінної , отримані в 

різних спостереженнях при фіксованих значеннях вектора , випадковим чином 

флюктуїрує навколо деякого невідомого рівня : 
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де друга складова визначає випадкове відхилення результуючої змінної від 

величини . Випадкові відхилення  можуть слугувати проявом впливу не врахованих 

у векторі  (і може бути, випадкових) факторів, випадковими похибками вимірів 

результуючої змінної та іншими причинами. 
Середнє значення відхилень приймається рівним нулю, тому математичне 

сподівання результуючої змінної співпадає зі значенням функції : 

 

Це рівняння називається регресією (рівнянням регресії), а функція  – функцією 

регресії. 
Існує велике число типів регресійних моделей, визначених видом функції регресії  

, які, як правило, залежать не тільки від пояснюючих змінних , але і від деяких 

параметрів , які також зручно представляти у вигляді векторів 

 

 
Для таких функцій регресії  задача їх визначення зводиться до задачі оцінки вектора 

параметрів  по даним гідрометеорологічних спостережень. 

Рівняння регресії, або статистична модель зв'язку гідрометеорологічних явищ, що 

виражається функцією  є достатньо адекватною реальному явищу чи процесу, 

що моделюється, якщо виконуються наступні вимоги до їх побудови: 
- сукупність досліджуваних вихідних даних повинна бути однорідною і математично 

описуватися безперервними функціями; 
- модельовані явища повинні описуватися одним або декількома рівняннями 

причинно-наслідкових зв'язків; 
- всі факторні ознаки повинні мати кількісний (цифровий) вираз; 
- обсяг досліджуваної вибіркової сукупності повинен бути достатньо великим; 
- причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами повинні описуватися лінійної 

або приводиться до лінійної форми залежності; 
- параметри моделі зв'язку не повинні мати кількісних обмежень; 
- територіальна і часова структура досліджуваної сукупності повинна бути постійною. 
Дотримання даних вимог дозволить досліднику побудувати статистичну модель 

зв'язку, що найкращим чином апроксимує модельовані гідрометеорологічні процеси або 
явища. 

Теоретична обґрунтованість моделей взаємозв'язку, побудованих на основі 
регресійного аналізу, забезпечується дотриманням таких основних умов: 

- всі ознаки і їхні спільні розподіли повинні підкорятися нормальному закону 
розподілу; 

- дисперсія модельованої ознаки  повинна весь час залишатися постійною при 

зміні величини  і значень факторних ознак; 

- окремі спостереження повинні бути незалежними, тобто результати, отримані в -

му спостереженні, не повинні бути пов'язані з попередніми і містити інформацію про 
подальші спостереження, а також впливати на них. 

Відступ від виконання цих умов і передумов призведе до того, що модель регресії 
буде неадекватно відображати реально існуючі зв'язки між аналізованими ознаками. 

 В залежності від того, як ці параметри входять у функцію регресії, моделі діляться 
на лінійні і нелінійні (по параметрам). Коли однакові прирости однієї ознаки 
супроводжують неоднакові прирощення іншої ознаки, які змінюються за певним законом, 
регресія виявляється нелінійною. Зовнішньою ознакою нелінійної регресії служить те, що 
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емпіричні лінії регресії на графіку виглядають кривими різної конфігурації. При невеликих 
відхиленнях від лінійності допустиме використання більш простих прийомів лінійної 
регресії, але в сумнівних випадках необхідна перевірка лінійності зв'язку методами, мова 
про які піде нижче. 

Для інтерполяції нелінійної регресії використовуються різні способи. Одним з них є 

параболічне інтерполювання. Рівняння параболи -ї степені 

 
являє собою дуже гнучку і зручну для розрахунків функцію, широко використовувану 

для інтерполяції емпіричних даних. Її можна «обірвати» на будь-якому члені і отримати 

послідовно вирази:  (відсутність залежності),  (рівняння лінійної 

залежності),  (парабола другої степені) і т.д. Якщо мається  

точок, то парабола -ї степені має  перегинів: при цьому кінці кривої йдуть в 

нескінченність при парному  в одну сторону, при непарному  в різні боки. 

Нарощуючи кількість членів рівняння (використовуючи при  точках параболу 

степеня ), в принципі можна описати майже всі випадки нелінійної регресії (тобто 

домогтися збігу теоретичної лінії регресії з емпіричними точками). Обчислення парабол 
високих степенів супроводжується різким збільшенням громіздкості розрахунків, але ще 
гірше те, що отримані при цьому рівняння найчастіше не піддаються гідрометеорологічної 
інтерпретації: має місце лише формальна «підгонка» емпіричних даних під досить гнучку 
математичну функцію. 

Критерієм правильності вибору функції може служити тільки задовільне 
гідрометеорологічне тлумачення отриманого результату. Якщо функція вибрана 
правильно і відповідає гідрометеорологічної суті описуваної залежності, то вона повинна 
не тільки добре інтерполювати емпіричні дані, але і допускати екстраполяцію за межі 
спостережуваного ряду. Домогтися задовільної екстраполяції вдається далеко не завжди. 
Але не можна видавати інтерполяційну формулу, що добре вирівнює емпіричний ряд, за 
модель всього гідрометеорологічного явища в цілому. Слід зазначити, що потрібно 
прагнути підбирати функції з найменшим числом параметрів, як правило, з двома або 
трьома, що дозволяє їх інтерпретувати. 

Загальна схема розрахунку єдина для парабол будь-якої степені. Параболи степені 
вище третьої практично використовуються рідко. 

 У якості найбільш простих регресійних моделей сьогодні використовуються: 
1. лінійна регресія, що виражається рівнянням прямої (лінійної функції) виду 

 
2. нелінійна регресія, що виражається рівняннями виду 

  – для параболічної регресії; 

   – для гіперболічної регресії; 

   – для степеневої регресії; 

  – для показової регресії; 

  – для експоненціальної регресії; 

  – для логарифмічної регресії. 

Циклічні явища (добові, сезоні та інші часові зміни гідрометеорологічних величин, а 
також часові ряди гідрометеорологічних спостережень, що зв'язують зміни погодних умов 
з періодичними коливаннями клімату), можуть бути описані періодичними функціями типу 
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де  – основний період, або повний період періодичної функції, виражається в 

одиницях часу;  – число гармонік;  – номер гармоніки;  – час; ,  – коефіцієнти, 

формули для яких мають вигляд: 

 

Підсумовування в цих формулах охоплює  спостережень. Для останньої гармоніки 

 дорівнює нулю, а  – величині, що отримується з формули, поділеній на два. 

Визначити потрібний тип рівняння регресії можна, досліджуючи залежність даних 
спостережень графічно. Однак існують більш загальні вказівки, що дозволяють виявити 
рівняння зв'язку, не вдаючись до графічного зображення. Якщо результативний і 
факторний ознаки зростають однаково, приблизно в арифметичній прогресії, то це 
свідчить про те, що зв'язок між ними лінійний, а при зворотному зв'язку – гіперболічний. 
Якщо факторна ознака збільшується в арифметичній прогресії, а результативний – значно 
швидше, то використовується зв'язок параболічний або степеневий. 

Основні результати в даний час отримані стосовно до лінійних регресійних моделей, 
які в загальному вигляді можна записати слідуючим чином: 

 
де  – деякі відомі функції пояснюючих змінних, що не 

включають в себе невідомі коефіцієнти . Функції  називають регресорами. 

Модель зручно представити у векторній формі: 

 

де –  вектор регресорів. 

Особливо часто використовуються поліноміальні регресори, зокрема, так звана 
лінійна (по факторам) поліноміальна регресійна модель: 

 

Якщо , то розмірності векторів  i  рівні числу пояснюючих змінних 

. В протилежному випадку розмірності векторів приймають на одиницю більше 

 і в число пояснюючих змінних вводять фіктивну змінну, рівну одиниці 

( ). Тоді  дорівнює значенню функції регресії  при нульових 

значеннях дійсних факторів і модель  приймає вигляд: 

 

Із співставлення  і  з виразом  слідує, що в ролі 

регресорів виступають пояснюючі змінні: 
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   або  . 

Іншою, широко застосованою формою поліноміальної моделі являється 
поліноміальна функція регресії однієї пояснюючої змінної, наприклад часу: 

 

де . 

В загальному випадку поліноміальна регресійна модель виглядає наступним чином: 

 

 

Це рівняння також можна представити у векторній формі , якщо 

перенумерувати всі параметри у виразі ( ) від 1 до  і прийняти 

 

 

Розглянуті моделі описували результат однієї вибірки. Поширимо їх на випадок  

вибірок. З врахуванням загального виразу  результати  вибірок можна 

представити у вигляді: 

 

 

 

 

де  – значення результуючої змінної , що відноситься до -ої вибірки; 

 – вектор пояснюючих змінних в -ій вибірки; 

 – вектор регресорів:  – значення випадкового 

відхилення. 

В даному випадку мається на увазі, що параметри  незмінні при для всіх вибірок. 

Величина   представляє собою значення -ї змінної, 

отриманої в -му досліді. 

Вираз  зручно представити у векторно-матричній формі: 

 

де  – вектор відгуків; 
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- матриця регресорів;  – вектор відхилень; 

 – вектор регресії. 

Наприклад, для лінійної моделі спостережень  матриця регресорів  має 

вигляд: 

 

де  – значення -го фактора  -ї вибірки. 

Для поліноміальної моделі  матриця регресорів  має вигляд: 

 

де  значення єдиної пояснюючої змінної  -ї вибірки. 

Зокрема, якщо пояснююча змінна – час, відліки якого беруться з постійним кроком , 

тобто , то 

 
Основним завданням регресійного аналізу являється отримання оцінок параметрів 

регресії , які були б оптимальними в певному сенсі. Отримані оцінки , які 

будемо представляти у вигляді компонентів вектора , дозволяють 

вирішувати задачу оцінки (відновлення) регресії і її прогнозу. У першому випадку як оцінка 

«дійсного» значення результуючої змінної, відповідної вектору регресорів  

( ) вже використаному при формуванні оцінки вектора параметрів, 

застосовується величина 

 

а як оцінка вектора регресії  – вектор 

 
У другому випадку для оцінки значення функції регресії при векторі  пояснюючих 

змінних, не співпадаючим ні з одним із раніше зафіксованих значень  ( ), 

використовується величина: 

 
Класичний лінійний регресійний аналіз опирається на систему положень про 

властивості регресійної моделі, виконання яких гарантує отримання оптимальних оцінок 

параметрів і функції регресії [8]. Вони стосуються перш за все випадкової змінної , що 

враховує вплив неврахованих факторів, випадкових збурень і помилок вимірювань. Крім 

того, ці положення пред'являють певні вимоги до матриці регресорів . Перелічимо 

найбільш важливі із них. 
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1. На вектор невідомих параметрів не накладено ніяких обмежень: . 

2. Вектор  є - мірна випадкова величина. 

3. Математичне сподівання вектора відхилень дорівнює нулю . 

4. Компоненти вектора  не корельовані між собою і мають однакові дисперсії : 

 
або 

 

де   - символ Кронекера;  - одинична матриця. 

Це положення часто називають умовою однорідності і некорельованості вимірів. 
Якщо вона не виконується, виміри неоднорідні і (або) корельовані. Із неї слідують 
співвідношення для математичного сподівання і кореляційної матриці вектора значень 
залежної змінної: 

 

 

5. Випадкові величини  ( ) і вектор  в цілому мають гаусів 

розподіл. При виконанні положення 4 маємо: 

 

6. Матриця регресорів  детермінована, тобто її елементи  не  

являються випадковими величинами. 

7. Ранг матриці регресорів рівний числу параметрів функції регресії: . 

Класичним регресійним аналізом називають процедуру оцінювання регресійних 
параметрів і статистичний аналіз моделі при виконанні цих положень. 

Розглянемо задачу оцінювання параметрів регресії  за даними 

гідрометеорологічних спостережень . Для оцінювання можуть 

використовуватися різні методи. В класичному регресійному аналізі використовується 
метод найменших квадратів (МНК). В цьому випадку оцінки мінімізують суму квадратів 
нев’язок оцінювання. 

Нев’язками оцінювання, які також називають остатками, являються різниці 

 
а вектором нев’язок – вектор 

 

Остатки обумовлені двома причинами – відмінністю вектора оцінок  від вектора 

дійсних параметрів  і наявністю випадкових збурень  

 
Сума квадратів остатків 

 
виступає в МНК як критерій якості оцінок. Оцінкою методу найменших квадратів 

(МНК- оцінкою) називають вектор , що мінімізує функціонал . 

Застосування методу найменших квадратів пояснюється неминучою наявністю 
випадкових помилок в результатах гідрометеорологічних спостережень. 

Статистичні дані містять помилки спрощення, які виникають як наслідок: 
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- неповноти охоплення, тому що частина одиниць сукупності, отриманих у результаті 
спостереження, не може бути використана в дослідженні; 

- неповноти факторів, що визначають те чи інше гідрометеорологічне явище, в силу 
того, що ні в одне рівняння, або модель, не можна включити нескінченне число аргументів 
(у всіх випадках відбирається тільки частина чинників, що впливають, причому відбір 
носить чисто суб'єктивний характер); 

- характеру вибраного рівняння зв'язку. Як би добре воно не було обґрунтовано, як 
би теоретично адекватно ні описувалося би досліджуване явище, воно не може бути його 
точним аналогом. 

Вирішення питання про можливість використання методу найменших квадратів для 
вивчення зв'язків між гідрометеорологічними явищами залежить від властивості оцінок, 
одержуваних за допомогою цього методу. 

Навіть при порівняно невеликому числі спостережень застосування методу 
найменших квадратів дозволяє отримати достовірні оцінки. Метод найменших квадратів 
може бути також використаний в аналізі непрямих спостережень, що є функціями багатьох 
невідомих. 

Для знаходження оцінки перепишемо  у вигляді 

 

візьмемо похідну від обох його частин по  і прирівняємо результат нулю. В 

результаті отримаємо рівняння для обчислення оцінки: 

 
Його очевидним чином можна звести до вигляду 

 
Ця система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАУ) являється основною для 

отримання МНК-оцінок параметрів регресії і називається системою нормальних рівнянь. 

Так як матриця  має повний ранг (приведене вище положення 7), то матриця 

( ) не вироджена і, отже, має обернену матрицю . Перемноживши праву і 

ліву частини системи  на , отримаємо явні вирази для МНК-оцінки 

вектора параметрів: 

 
звідки виходить вираз для оцінки вектора регресії: 

 

Матриця  називається інформаційною, а їй обернена  

матрицею похибок. 
Розглянемо основні властивості МНК-оцінок параметрів і вектора регресії. Почнемо 

із властивостей, які не залежать від виду розподілу збурень. 

1. МНК-оцінки відносяться до класу лінійних. Дійсно, оцінки  і  виходять із 

вектора спостережень  за допомогою лінійного перетворення – множення на матриці 

 i  відповідно: 

 
2. МНК-оцінки являються незміщеними: 

 
3. Кореляційні матриці оцінок визначаються слідуючими виразами: 
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При цьому  i ,  i  – довільні оцінки  i ,  i  вказаних класів. 

Відмітимо, що величини  i   називаються узагальненими 

дисперсіями оцінок векторів параметрів і регресії. 
4. МНК-оцінки спроможні (обґрунтовані): 

 

де  – довільне позитивне число. 

5. МНК-оцінки параметрів регресії дають можливість отримати незміщені 
ефективні і спроможні (обґрунтовані) оцінки вектора збурень (відхилень), дисперсії і 
кореляційної матриці збурень. 

Ними є вектор остатків 

 
величина 

 
і матриця 

 

6. При виконанні наведеного вище положення 5 вектори оцінок  і  мають 

багатовимірні гаусові розподіли: 

 
7. Випадкова величина 

 

де   – згідно  так звана остаточна сума квадратів, має 

центральний -розподіл з  степенями вільності. 

Традиційний алгоритм МНК-оцінок параметрів регресії по виборці даних повного 

об’єму  при використані на практиці може викликати певні проблеми. До його 

недоліків відносяться велика необхідна ємкість пам’яті для збереження вектора  і 

матриці регресорів , необхідність заново розв’язувати задачу оцінювання при 

надходженні нових даних, неможливість отримання поточних оцінок в інтересах 
оперативного управління об’єктом в ході експерименту, необхідність у великому числі 
обчислювальних операцій при високій розмірності вектора параметрів обернення 
інформаційної матриці. І хоча сьогодні існує вільний від цих недоліків рекурентний 
алгоритм послідовного оцінювання вектора параметрів по мірі надходження нових 
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вимірів, ми не будемо його тут розглядати, оскільки потужність сучасної обчислювальної 
техніки робить зазначені вище проблеми не вартими уваги. 

Статистичний аналіз якості регресійної моделі. Отримані МНК-оцінки 

коефіцієнтів регресії  забезпечують високу якість отриманої моделі лише при 

умові, що її структура  відповідає структурі дійсної залежності   між 

математичним сподіванням відгуку і факторами. Але на практиці , як правило, відсутня 
апріорна інформація про структуру дійсної моделі і дослідник вимушений по черзі 
розглядати різні види регресійних моделей і зупинятись на тій, яка узгоджується з даними 
гідрометеорологічних спостережень. Таку модель називають адекватною [8]. Вона 
повинна задовольняти умові 

 
У процесі вибору структури регресійної моделі треба пам’ятати, що адекватна 

модель не обов'язково повинна співпадати з дійсною. Більше того, адекватна модель не 

єдина – за допомогою довільного неособливого лінійного перетворення від моделі  

можна перейти до іншої адекватної моделі : , ,  – 

невироджена матриця. Однак загальним для всіх адекватних моделей є те, що для кожної 

із них існує неособливе лінійне перетворення , , яке приводить її до дійсної моделі: 

 
Похибки у виборі структури моделі часто проявляються у тому, що, по-перше, 

оцінювана модель містить більше параметрів, ніж дійсна (так званий перебір параметрів), 
по друге, модель, що перевіряється, вміщує менше параметрів, ніж дійсна (недобір 
параметрів). Розглянемо наслідки цих похибок. 

Почнемо з недобору параметрів. Нехай прийнята функція регресії має вигляд 

 
в той же час як дійсною функцією регресії є функція 

 

Будемо вважати, що вектор дійсних параметрів  включає в себе вектор 

оцінюваних параметрів: 

 

де  – вектор параметрів, які не входять у функцію регресії . 

В даному випадку дійсну матрицю регресорів можна представити у вигляді: 

 

де  – матриця, що відображає частку в результуючому значенні  членів, 

відповідаючи вектору . 

Із виразів ,  виходить, що вектор результуючих змінних має 

вигляд: 

 

Оцінка вектора параметрів вибраної моделі  має вигляд 

. Фактично це значить, що використовувана оцінка вектора 

. 

Розглянемо математичне сподівання оцінки : 
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Таким чином, видно, що при недоборі параметрів регресії отримана оцінка  в 

загальному випадку є зміщеною, тобто, навіть компоненти вектора параметрів, які 

оцінюються, визначаються із систематичною похибкою . Відповідно зміщеними 

виявляються і оцінки вектора регресії  і дисперсії збурень . Зміщення буде відсутнє 

лише в тому випадку, коли стовбці матриці  ортогональні: тоді матриці  i  будуть 

ортогональні  i . 

Можна показати [12], що така оцінка не являється спроможною. 

Тепер розглянемо перебір параметрів. Нехай  – дійсна функція регресії, 

а передбачувана модель має вигляд , тобто:  

 
де  

 

При цьому  – вектор «зайвих» параметрів. 

В цих умовах оцінка вектора параметрів  має вигляд: . 

Найдемо математичне сподівання цієї оцінки з врахуванням істинної функції регресії: 

 

 
Із цього виразу видно, що істинні параметри оцінюються незміщено, а математичне 

сподівання оцінок «зайвих» (надлишкових) параметрів дорівнює нулю. Звідси виходить , 
що оцінки вектора регресії і дисперсії, отримані в умовах перебору параметрів, також 
являються незміщеними. Доказано, що МНК-оцінки в умовах перебору являються 
спроможними (обґрунтованими). В той же час точність оцінок при переборі параметрів 
втрачається [8]. 

Розглянемо дисперсію оцінки  

 

Тут   – кореляційна матриця МНК-оцінки  , отриманої 

при умові збігу істинної і вибраної функції регресії. Друга складова в  є 

невід’ємною визначеною матрицею, звідси 

 

Знак рівності в  забезпечується при умові ортогональності матриці 

регресорів. 
Таким чином, недобір параметрів є більш серйозним недоліком регресійної моделі, 

тому що при цьому оцінки параметрів, регресії і дисперсії збурень стають зміщеними і не 
являються спроможними. При надмірному ускладненні моделі (переборі параметрів) 
знижується ефективність оцінювання. 

При перевірці адекватності моделі традиційно послідовно досліджуються два 
аспекти проблеми: відповідність вибраного класу функцій регресії істинної функції регресії 
(ця під задача часто також називається перевіркою адекватності); гіпотези про значимість 
коефіцієнтів регресії. Для перевірки першої гіпотези використовуються методи 
дисперсійного аналізу [1, 31]. Розглянемо три можливих варіанти його реалізації. 

 Першій варіант: 
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Нульова гіпотеза : , альтернативна гіпотеза : . 

Гіпотеза  перевіряється при заданому рівні значимості . Обчислюється оцінка 

дисперсії збурень : 

 

де  – залишкова сума квадратів, яка 

характеризує розкид даних спостережень відносно оціненої функції регресії. 
В першому варіанті перевірки гіпотези застосовується апріорне (точне) значення 

дисперсії . Статистика 

 

при справедливості нульової гіпотези має -розподіл з  степенями 

вільності. Тому гіпотеза  приймається, якщо 

 
 Другий варіант: 

Вважається, що на основі N додаткових даних спостережень  при 

фіксованих значеннях факторів визначена незалежна оцінка дисперсії 

 
При справедливості нульової гіпотези статистика 

 

має -розподіл з  i  степенями вільності. Тому  

приймається, якщо 

 
в протилежному випадку вона відхиляється. Відмітимо, що при цьому приймається 

. В протилежному випадку відношення змінюється на протилежне, відповідно 

змінюється квантиль -розподілу. 

 Третій варіант:  

Обчислюється дисперсія випадкової величини  за результатами основного  

регресійного експерименту: 

 
де  

 
При справедливості нульової гіпотези відношення 
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має -розподіл з  i  степенями вільності. Тому вона 

приймається, якщо 

 

При цьому знову приймається, що .  

Перевірка гіпотези про значимість параметрів регресії (гіпотези про рівність нулю 
відповідного параметра) дає можливість прибрати з моделі «зайві» параметри, що, як 
відмічалось, приводить до підвищення точності оцінок решти. 

Розглянуті методи дозволяють перевірити, чи не відрізняються отримані оцінки 
коефіцієнтів від нуля тільки завдяки випадкових збурень. Перевірка ґрунтується на тому, 

що, як відмічалось, оцінки  мають гаусів розподіл з математичним сподіванням  і 

дисперсією , де  – елементи матриці похибок . Оцінкою дисперсії 

 являється величина . 

Нульова гіпотеза : ,  альтернативна гіпотеза : . 

Перевірка виконується при заданому рівні вірогідності помилкового признання 
значимим коефіцієнта, який в дійсності дорівнює нулю. Застосовується статистика 

 

яка при справедливості гіпотези  має -розподіл Стьюдента з  

степенями вільності. 

Гіпотеза  приймається, якщо 

 

в протилежному випадку коефіцієнт  вважається значимим. 

Незначимі коефіцієнти доцільно відкинути і заново рішити регресійну задачу. Але 
після цього необхідно знову перевірити гіпотезу про адекватність нової моделі. Якщо вона 
не підтвердила адекватності, то необхідно повернутись до попередньої моделі. 

Поряд із розглянутими методами дисперсійного аналізу регресійної моделі для 
перевірки її адекватності широко використовуються і другі методи: критерій Бокса і Веца, 
перевірка значущості множинного коефіцієнта множинної кореляції, критерій Вальда-
Вольфовиця, рангові критерії, графічні дослідження залишків [1, 31]. Для практичного 
використання регресійних моделей, отриманих за даними гідрометеорологічних 
спостережень, велике значення мають показники точності і надійності оцінок параметрів, 
функції регресії і дисперсії збурень. 

Відому інформацію про точність оцінок несуть визначені раніше кореляційні матриці 

похибок оцінювання  і . Але більш зручним є використання довірчих 

інтервалів, які включають в себе істинні значення досліджуваних величин із заданою 

довірчою вірогідністю . Довірча оцінка ґрунтується на тих же припущеннях, що і 

перевірка гіпотез про значення параметрів. Тому без додаткового обговорення приведемо 

вирази для індивідуальних довірчих інтервалів для параметрів  , 

складових функції регресії , вектора регресії  і дисперсії збурень [1, 31]: 

 дисперсія збурень заздалегідь відома 
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 дисперсія збурень оцінюється в ході регресійного експерименту. В даному випадку 

можуть бути використані попередні нерівності, в яких дисперсія замінюється її оцінкою 

, при цьому число степенів вільності -розподілу зменшується на одиницю. 

Розглянуті індивідуальні довірчі інтервали використовуються, як правило тоді, коли 

матриця  близька до діагональної. В інших випадках через корельованість 

оцінок параметрів індивідуальні довірчі інтервали малоінформативні. Тоді застосовується 

довірча область в -мірному просторі, яка із заданою вірогідністю  включає в себе 

вектор . 

Довірча область задається нерівністю [8]: 

 

де  квантиль -го порядку -розподілу Снедекора-Фішера з  i 

  степенями вільності. При цьому вважається, що оцінка дисперсії  

отримана з . Якщо  отримана за додатковими даними, то застосовується 

квантиль розподілу з  i  степенями вільності. 

Розглянемо рекурентний алгоритм послідовного оцінювання вектора параметрів по 

мірі надходження нових даних вимірів. Нехай спочатку проведено  вимірів. Це дає 

можливість сформувати вектор спостережень і матрицю регресорів, що відповідають цій 
вибірці: 

 

Сформуємо оцінку вектора параметрів регресії, відповідну  вимірюванням: 

 

де  – матриця похибок на -му кроці. 

Після проведення -го виміру можна сформувати вектор результуючих 

змінних , матрицю регресорів  і отримати оцінку 

 
Цілком очевидні співвідношення 

 

дають можливість переписати оцінку  слідуючим чином: 

 
Скориставшись відомою лемою про обернення матриці [24], отримаємо рекурентний 

вираз для матриці похибок  і оцінок параметрів : 
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де 

 
 вектор корекції. 

З  випливає, що оцінка вектора параметрів на ( )-му кроці 

представляє собою суму оцінки вектора на попередньому -му кроці і поправки, яка , в 

свою чергу, формується із нев’язки (різниці між ( )-м виміром  і його прогнозом 

 по оцінці  за допомогою вектора корекції. 

Для функціонування алгоритму необхідно використати початкові умови для вектора 

оцінок  і матриці похибок . При цьому можливі різні варіанти. 

По-перше, у якості початкових умов можна використати матрицю   і 

вектор , сформовані за допомогою не рекурентного алгоритму. В цьому випадку 

рекурентний алгоритм починає працювати з -го кроку. Недоліками такого вибору 

початкових умов є необхідність виконання (однократного) обернення інформаційної 
матриці і вимоги запам’ятовування вектора даних і матриці регресорів на початковому 
етапі. Перевагою є той факт, що на любому кроці розв’язання регресійної задачі 

рекурентна оцінка співпадає з традиційною оцінкою  і володіє всіма 

розглянутими властивостями. 
По-друге, для того щоб рекурентний алгоритм міг функціонувати, починаючи з 

першого кроку, можна задати довільні значення початкових умов. Звичайно вважають 

  де  – достатньо мале число ( ). Як правило, при 

зростанні  рекурентні значення ,  сходяться до значень, що відповідають 

значенням, отриманим за традиційним МНК. 
Відмітимо, що рекурентний алгоритм дозволяє в ході чисельного експерименту 

рішати задачу оптимальної зупинки вимірів при досягненні заданої точності оцінок. 

Наприклад, якщо задані рівні дисперсій оцінок параметрів , то обчислювальний 

процес закінчується на -му кроці, якщо  , де  –  -й 

діагональний елемент матриці  на -му кроці. 

Обчислювальні алгоритми методу найменших квадратів. Вище зазначалося, 
що класичні оцінки параметрів лінійної регресії визначаються розв’язанням нормальної 

системи рівнянь  

 

яке символічно можна представити у вигляді  

 
В тих випадках, коли необхідно тільки отримати оцінки параметрів без їх подальшого 

статистичного аналізу точності і надійності, тобто тоді, коли немає явної необхідності в 

обчислені матриці похибок , оцінки визначаються безпосереднім 
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розв’язанням нормальної системи рівнянь. Це приводить до суттєвої економії числа 
необхідних обчислювальних операцій і, отже, підвищує оперативність розв’язання задачі. 
Якщо крім отримання оцінок необхідно провести їх статистичний аналіз, то без 

обчислення матриці  не обійтися, і тоді МНК-оцінки можуть бути отримані з 

використанням виразу . Але і в цьому випадку матриця  вкрай 

рідко обертається за відомими методами (наприклад, Крамера при невеликих значеннях 

). При достатньо великій розмірності вектора оцінюваних параметрів матриця   

визначається шляхом -кратного розв’язання системи рівнянь: 

 

де  ,  при  i   при .  

Після находження набору розв’язків  ( ) обернена матриця 

отримується об’єднанням: 

 

тобто розв’язок  є стовпчиками  матриці . 

Таким чином, основу класичного регресійного аналізу складають алгоритми 
розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАУ) виду 

 

в яких матриця системи  , вектор невідомих  і вектор вільних членів  мають 

свою конкретну сутність, яка випливає з задачі, що розв’язується. Характерним для 

системи  є її сумісність і визначеність, симетричність матриці  і її 

невиродженість.  
При виборі і аналізі потрібних методів чисельного розв’язання СЛАУ типу 

 важливе місце займає врахування можливих похибок розв’язку, що 

визиваються похибками заокруглювання при виконанні основних арифметичних операцій 
в ЕОМ, неточністю вихідної інформації про систему, і зв’язані з цим проблеми економії 
машинної пам’яті і зниження необхідного числа операцій [3]. 

Вибір методу чисельного розв’язання суттєвим чином залежить від типу матриці 
системи. Можна виділити два основних типа матриць: матриці загального виду і 
розріджені матриці. 

Матриці загального виду містять елементи, більша частина яких відмінна від нуля, 

тому для їх зберігання необхідно  чарунків пам’яті. Виключення складають так звані 

обчислювальні матриці, елементи яких можуть бути достатньо просто обчислені за 
деякими вихідними даними, що займають в пам’яті порівняно мало місця. В цьому випадку 
замість того, щоб запам’ятовувати всі елементи матриці, їх вигідніше кожний раз заново 
обчислювати. У зв'язку з різноманітністю і специфікою обчислюваних матриць, свої 
особливості мають і відповідні методи розв’язання СЛАУ. Тому основані на них програми 
розробляються для конкретних задач і не входять в програмне забезпечення 
універсальних ЕОМ. 

Значна, а іноді і більша частина елементів розріджених матриць рівна нулю. Можна 
виділити декілька різновидностей таких матриць. Одну групу складають розріджені 
матриці, нульові елементи яких розташовані без будь-якої системи. Тому необхідно 
запам’ятати не тільки значення ненульових елементів, але і їх «адрес» – номера строчки і 
стовпця. Однак, особливий інтерес представляють розріджені матриці, що відносяться до 
іншої групи. Це розріджені матриці спеціальної структури – діагональні, трикутні, майже 
трикутні (матриці Гессенберга), стрічкові матриці, зокрема трьох діагональні, і деякі другі. 
До цієї ж групи можна віднести і симетричні матриці, які формально не відносяться до 
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розріджених, але потребують для розміщення у пам’яті ЕОМ не  (як в загальному 

випадку), а  чарунків пам’яті. 

Для основних видів матриць спеціальної структури розроблені особливі модифікації 
більшості алгоритмів, спочатку створених для розв’язання СЛАУ з матрицями загального 
виду, а також оригінальні спеціальні алгоритми, які дають можливість ефективно 
розв’язувати задачі з різними матрицями. Так, існують алгоритми і програми для 
розв’язання СЛАУ з симетричними, стрічковими, тридіагональними, майже трикутними і 
другими спеціальними матрицями. Ці алгоритми працюють більш ефективно і дають 
можливість розв’язувати задачі великої розмірності, ніж при представленні матриць 
систем в загальній формі. 

Існуючі методи розв’язання СЛАУ можна поділити на два класи: прямі і ітераційні. 
Метод розв’язання відносять до класу прямих (точних), якщо в припущенні відсутності 
похибок заокруглення він дає точний розв’язок задачі після скінченого числа операцій. 

Ітераційні методи принципово дають можливість отримувати не розв’язок  СЛАУ, а 
тільки послідовність, що до нього сходиться. Деякий, достатньо близький до межі член цієї 
послідовності приймається за наближений розв’язок. Інакше кажучи, ітераційні методи 
мають деяку теоретично обумовлену похибку розв’язку (методичну похибку). 

Прямі методи частіше використовуються у випадках, коли матриця СЛАУ являється 
матрицею загального виду або спеціальною матрицею, наприклад трикутною або 
симетричною. Для великих розріджених матриць частіше застосовують ітераційні методи. 

Чисельні методи розв’язання СЛАУ були розглянуті в попередньому розділі 
підручника. З основною сутністю і властивістю кожного із існуючих прямих методів можна 
познайомитися в спеціальній літературі, наприклад [17]. Тому зупинимося тільки на 
модифікованому методі Гауса, як на найбільш універсальному методі. 

Матричну форму представлення СЛАУ  запишемо у розгорнутому 

вигляді: 

 
Основний недолік методу Гауса пов’язаний з тим, що окремі елементи   деякого 

рядка (центральні або ведучі елементи), на які виконується ділення інших елементів  

цього рядка, можуть бути рівні нулю. Для подолання цієї проблеми у модифікованому 

методі Гауса поступають наступним чином: якщо ведучій елемент  деякого рядка 

дорівнює нулю,  то цей рядок разом з елементом  міняють місцями з одним із 

подальших. При не виродженій матриці  найдеться хоча б одна така перестановка. При 

цьому отримана система рівнянь буде еквівалентною вихідній. 
Правила, які визначають порядок перестановок, називають стратегіями 

перестановок. Подальша модифікація направлена на те, щоб за допомогою 
перестановок уникнути ділення не тільки на нульові, але і на малі ведучі елементи. Це 
зв’язано з тим, що похибка результату ділення двох чисел обернено пропорційна 
абсолютній величині дільника. 

Серед різних стратегій вибору ведучого елементу часто використовують так зване 
часткове упорядкування. Його суть полягає в тому, що при виборі першого і любого 

чергового -го ведучого рядка матриці , перевага віддається тим, що не побували 

ведучими рядками, в якому модуль елемента із -го стовпчика максимальний. Він стає 

ведучим, помінявшись місцями з рядком, який займав його місце раніше. Такі 
перестановки можливі на кожному кроці. Це стратегія вибору ведучого елемента по 
стовпчику. Подальшим вдосконаленням методу виключення являється метод Гауса з 
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вибором головного елементу (метод головних елементів), в якому ведучий елемент 
визначається по всій матриці системи. Цей метод також називають методом Гауса з 
повним впорядкуванням. 

Наведемо алгоритм реалізації модифікованого метода Гауса [2]. Для цього 

використаємо розширену матрицю системи . Серед елементів матриці  

виберемо найбільший по модулю, що називається головним елементом. Нехай, їм буде, 

наприклад, елемент  

 

Рядок з номером « », що містить головний елемент, називається головним рядком, 

а відповідне рівняння системи – головним рівнянням. 

Обчислимо множники   для всіх  і з кожного 

-го рядка віднімемо головний рядок, помножений на . Отримаємо нові коефіцієнти при 

невідомих і вільні члени перетворених рівнянь 

 

 

Звідси можна переконатись, що для всіх рівнянь, крім -го рівняння, коефіцієнти при 

-му невідомому  ( ). Відкидаючи цей стовпець та 

головний рядок, отримаємо нову матрицю  з меншим на одиницю числом рядків і 

стовпців. 

Над матрицею  повторимо ті ж операції, після чого отримуємо матрицю  і т.д. 

Так будемо продовжувати до тих пір, поки не отримуємо матрицю рядок, який складається 
з коефіцієнта перед останнім невідомим і вільного члена рівняння. Далі об’єднаємо всі 
головні рядки, починаючи з останнього. Якщо при цьому змінити порядок проходження 

невідомих у векторі , то матриця системи стане трикутною, а СЛАУ прийме наступний 

вид: 

 
Далі виконується добре відомий зворотній хід методу Гауса, що дозволяє обчислити 

безпосередньо значення змінних. Елементи , які стоять вздовж головної діагоналі 

матриці системи, називаються ведучими елементами. 
Продемонструємо процедури оцінки параметрів і статистичного аналізу регресійних 

найпростіших поліноміальних моделей (нульового, першого і другого порядку). 
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Поліноміальна модель нульового порядку. В цьому випадку регресія  

не містить дійсних факторів. Єдиним фактором являється єдина змінна , яка 

тотожно дорівнює одиниці: 

 

Так як , то  представляє собою математичне сподівання випадкової 

величини :  . Реалізації результуючої змінної мають вид: 

 
Звідси нескладно отримати тривіальні вирази для векторів і матриць, які входять в 

загальну форму регресійної моделі : 

 

З урахуванням того, що  , отримуємо 

 
Цей вираз, природно, співпадає з використаною раніше формулою для оцінки 

математичного сподівання випадкової (гаусів розподіл) величини: 

 
Дисперсія оцінки має вигляд: 

 
а оцінка дисперсії збурень випливає з ланцюжка перетворень: 

 

 
Отримані вирази є незміщеними і асимптотично ефективними. 
Аналогічно може бути отриманий рекурентний алгоритм оцінювання: 

 

 
Так як для першого відліку дисперсія оцінки  

 

то початкова умова . В даному випадку 

 
 і отримаємо вираз 
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Аналогічно отримуємо рекурентну оцінку дисперсії збурень : 

 

Рекурентні формули  і  входять в автоматизовану систему 

опрацювання даних спостережень для послідовного отримання текучих оцінок числових 
характеристик. Вони основані на використанні оцінок параметрів, отриманих на 
попередніх кроках, при формуванні поточних оцінок і їх корекції в результаті використання 
нових даних спостережень, що поступають. Рекурентні алгоритми потребують суттєво 
меншої ємкості пам’яті ЕОМ, ніж алгоритми інших реалізацій. 

Поліноміальна модель першого порядку. Для визначеності розглянемо лінійну за 

факторами модель  наступного виду: 

 

де  – єдина реальна змінна. 

В даному випадку матриці, що входять в рівняння регресії, мають вигляд: 

 

 
де 
 

 

визначник матриці похибок; . 

Таким чином, оцінки параметрів будуть: 

 

 
Останню оцінку зручніше знаходити із рівняння для середніх значень пояснюючої і 

результуючої змінної: 

 
Звідси 
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Після визначення оцінок параметрів знайдемо оцінку функції регресії 

 
Рекурентні оцінки параметрів 

 

 

отримаємо із загальних співвідношень , якщо приймемо . 

Для перевірки адекватності лінійної моделі обчислимо дисперсійне співвідношення: 

 
де остаточна дисперсія – 

 
та загальна дисперсія результуючої змінної – 

 

Лінійна модель  вважається адекватною, якщо 

 
При перевірці адекватності моделі доцільно також оцінити значимість параметрів. 

Для цього обчислюються і порівнюються з квантилями -розподілу Стьюдента статистики 

 
При виконанні цієї нерівності значення відповідних параметрів вважаються що не 

суперечать даним гідрометеорологічних спостережень. В протилежному випадку 
рекомендується змінити модель регресії і знову розв’язати задачу оцінки її (тепер вже 

єдиного) параметра. Якщо незначимим виявився коефіцієнт , то необхідно перейти до 

регресійної задачі з поліноміальною моделлю нульового порядку, розглянутої раніше. При 

встановленні не значимим коефіцієнта  рівняння регресії першого порядку буде містити 

тільки коефіцієнт : 

 
Якщо параметри регресії виявилися значимими або якщо було прийняте рішення не 

змінювати модель і не відкидати незначимі коефіцієнти (вище відмічалось, що краще 

залишити незначимі коефіцієнти, вірогідність цієї похибки дорівнює , ніж помилково 

відкинути значимі), то в подальшому доцільно провести інтервальне оцінювання 
параметрів і значень функції регресії. 

Приклад 3.106 Виберемо з усієї множини ліній, які можна провести через 

експериментальні точки на кореляційному полі, лінію регресії y  так, щоб сума 
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квадратів відстаней по вертикалі між експериментальними точками і цією лінією була 

найменшою. Відстані між експериментальними точками і лінією регресії є відхилення . 

Отже, при використанні МНК мінімізується наступна функція: 

 
де  – фактичні ординати поля,  – середнє значення ординати. 

Необхідною умовою існуванням мінімуму двох змінних є рівність її частинних 

похідних за невідомих параметрів  

 

 
Для невідомих параметрів  отримуємо систему рівнянь: 

 

 
розв’язуючи яку, отримаємо: 

 

 
Приклад 3.107. Вимірюється висота  над рівнем моря на обраних відстанях  в 

обраному напрямку від заданої точки С. Вимірювання занесені в таблицю. 
 

 (м) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 
 

 (м) 8 11 14 16 21 26 27 32 34 
41 
 

 

Необхідно побудувати за експериментальними даними рівняння регресії і 
обчислити міру лінійної залежності між величинами  і . 

Побудуємо допоміжну таблицю. 
 

         
 

 

1 8 -4,5 -15 20,25 225 1 64 8 67,5 

2 11 -3,5 -12 12,25 144 4 121 22 42 

3 14 -2,5 -9 6,25 81 9 196 42 22,5 

4 16 -1,5 -7 2,25 49 16 256 64 10,5 

5 21 -0,5 -2 0,25 4 25 441 105 1 

6 26 0,5 3 0,25 9 36 676 156 1,5 

7 27 1,5 4 2,25 16 49 729 189 6 

8 32 2,5 9 6,25 81 64 1024 256 22,5 

9 34 3,5 11 12,25 121 81 1156 306 38,5 

10 41 4,5 18 20,25 324 100 1681 410 81 

55 230 0 0 82,5 1054 385 6344 1558 293 



489 

 

Далі обчислюємо середні значення  і : 

 
Для оцінки тісноти взаємозв'язку між ознаками підрахуємо лінійний коефіцієнт 

кореляції. Згідно (3.11.7) маємо 

 

 
Величина 0,99 свідчить про те, що між ознаками існує дуже тісний кореляційний зв'язок. 

Для невідомих параметрів  отримуємо систему рівнянь: 

 

 
розв’язуючи яку, отримаємо: 

 

 
 

 
Параметр  показує середнє значення залежної змінної  при , – кутовий 

коефіцієнт лінії регресії (показує наскільки в середньому змінюється величина  за зміною 

величини  на одиницю свого виміру). Таким чином, рівняння регресії  

має графічний вигляд: 
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Поліноміальна модель другого порядку. У процедурі двохфакторного 
регресійного аналізу використовується рівняння типу: 

 

Нехай роль першого реального фактора  грає величина  , а другого  – її 

квадрат. В цьому випадку 

 
При обчислені оцінок параметрів часто недоцільно застосовувати обернену матрицю 

. Краще перейти до розв’язання системи нормальних рівнянь , 

яка має наступний скалярний вид: 

 

 

 
Для розв’язання цієї системи лінійних алгебраїчних рівнянь існує велика кількість 

методів, один з яких – модифікований метод Гауса – був фрагментарно розглянуто вище. 
Нелінійні моделі. Багато зв'язків за своєю природою не є строго лінійними, але їх 

можна привести до лінійного вигляду. За допомогою відповідних перетворень даних в 
лінійну модель можна перевести деякі с початку нелінійні зв'язки. Можливість, якщо вона 
існує, переведення в лінійну модель потрібно використовувати завжди, так як в цьому 
випадку параметри регресії обчислюються безпосередньо, а не визначаються за 
допомогою ітерацій. Сутність цього варіанту регресійного аналізу полягає в тому, що якщо 

функція  легко піддається перетворенню , то істотно простіше 

побудувати лінійну регресію виду  і зворотним перетворенням  

отримати шуканий розв'язок. Нижче наведені 15 найбільш уживаних функцій , що 

легко піддаються лінеаризації: 
 

№ 
з/п 

функція 
лінеаризація 

зворотне 
перетворення 

    
1      
2      
3      

4      
5      

6      

7      

8      
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    Продовження таблиці  

№ 
з/п 

функція 
лінеаризація 

зворотне 
перетворення 

    
9      
10      
11      
12      
13      

14      

15      
 
Приклад 3.108. Зазвичай швидкість зміни значень різних гідрометеорологічних 

величин різна і змінюється в ході природних процесів і явищ. Нехай особливістю 
одночасної зміни значень двох величин (наприклад, інтенсивності опадів і висоти 
снігового покриву) є те, що зміна швидкостей їх зростання відбувається синхронно, тобто 
корельовано таким чином, що відношення швидкостей росту залишається приблизно 
постійною величиною: 

 

 1 4 7 10 13 16 

 19,5 30,2 41,8 51,5 52,4 64,5 

 
Нехай зв'язок між зростаючою інтенсивністю опадів і висотою снігового покриву є 

нелінійним і описується степеневою функцією 

 
де  – висоти снігового покриву,  – інтенсивність опадів;  – константа початкового 

росту (при  =1 );  – константа рівноваги (алометричний показник), що відображає 

відносну швидкість (темп) зростання однієї величини порівняно з іншою. 

Константа  має важливий гідрометеорологічний сенс. При  обидві величини 

ростуть з однаковою швидкістю (випадок ізометрії) і їх відносні розміри залишаються 
постійними. При  (випадок позитивної алометріі) швидкість росту висоти сніжного 

покриву переважає над швидкістю збільшення інтенсивності опадів. При  (негативна 

алометрія) швидкість росту висоти сніжного покриву менше швидкості збільшення 

інтенсивності опадів. Нарешті, можливий випадок енантиометріі ( ), при якому, не 

дивлячись на збільшення інтенсивності опадів, абсолютний розмір висоти снігового 
покриву зменшується (наприклад, внаслідок танення снігу при підвищенні температури 
атмосферного повітря до значення  oC). Хід степеневої функції при перших трьох 

порогових значеннях константи  зображений на рисунку: 
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Степеневу функцію шляхом логарифмування переведемо до лінійної форми: 

. Тоді система нормальних рівнянь набуває вигляду: 

 
На основі вихідних даних обчислимо значення доданків, що входять в систему 

нормальних рівнянь, і занесемо їх у таблицю: 
 

       

+ =  
 

1 
4 
7 
10 
13 
16 

19,5 
30,2 
41,8 
51,5 
52,4 
64,5 

0 
0,6021 
0,8451 

1 
1,1139 
1,2041 

1,29 
1,48 

1,6212 
1,7118 
1,7193 
1,8096 

0 
0,8911 
1,3701 
1,7118 
1,9151 
2,1789 

0 
0,3625 
0,7142 

1 
1,2408 
1,4499 

0 
0,2557 
0,3588 
0,4246 
0,473 
0,5113 

1,2681 
1,5238 
1,6269 
1,6927 
1,7411 
1,7794 

18,5 
33,4 
42,4 
49,3 
55,1 
60,2 

– – 4,7652 9,6319 8,067 4,7674 – – – 

 
Розв’язуючи систему рівнянь, отримаємо: ; . Звідки знаходимо, 

що  . Отже, шукана степенева функція має вигляд 

   

або в логарифмічній формі 
.  

Використовуючи останній запис, зробимо зворотне обчислення, знайдемо точки 
теоретичної лінії регресії і нанесемо на графік:  

 

 
 
Як видно з рисунка а, степенева функція добре описує емпіричну регресію і 

дозволяє екстраполювати дослідні дані (при ). 

Графік степеневої функції, збудований у логарифмічному масштабі (рисунок б), має 

вигляд прямої лінії з кутовим коефіцієнтом . На такому графіку наочніше видна відносна 

швидкість росту: чим більше кут нахилу прямої, тим ця швидкість вище. 
З рівняння степеневої функції  випливає, що константа  є не що 

інше, як коефіцієнт регресії . Таким чином, константа  передає не тільки відносний 
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темп зростання двох величин, але побічно відображає і розмірну залежність зміни одної з 
них при зміні іншої. 

Оскільки ми маємо справу з двома ознаками  і , то існує можливість обчислення 

значень двох констант  і , що характеризують темп зростання ознаки  відносно ознаки 

 (з рівняння ) і ознаки  відносно ознаки  (з рівняння ), 

причому  і  При повному кореляційному зв'язку ( ) виконується 

співвідношення . З урахуванням цього можна записати:   і  

, де  – коефіцієнт лінійної кореляції,  – відповідні середні 

квадратичні відхилення. Тоді співвідношення між коефіцієнтом кореляції і константами  

може бути виражено рівнянням . 

Множинна регресія. Залежність зміни однієї ознаки від одночасної зміни двох або 
декількох інших ознак вивчається методами множинної регресії. Зі збільшенням числа 
ознак і з переходом до нелінійної множинної регресії складність і громіздкість обчислень 
швидко наростають, але в даний час це вже не є непереборною перешкодою. Для 
кращого розуміння суті проблеми розглянемо найпростіший випадок лінійної множинної 
регресії однієї ознаки по двом іншим, що частіше за інших зустрічається в 
гідрометеорологічної практиці. 

Нехай вибірка складається з  спостережень ( ), 

( ),…, ( ),. Для моделі множинної лінійної регресії 

, у випадку  регресії однієї ознаки по двом іншим,  маємо: 

 

де ,  – фіксовані значення незалежних змінних 

, а  – спостережуване значення змінної ;  – невідомі 

параметри, а  – незалежні випадкові помилки, розподілені по нормальному 

закону. 
 Наприклад,  

 

є модель множинної регресії з  і . Зокрема, якщо , 

, то виходить модель поліноміальної регресії 

 
Нарешті потрібно пам'ятати, що слово «лінійна» має на увазі лінійність відносно 

параметрів, але не відносно незалежних змінних. Так, наприклад, 

 
не є лінійною функцією параметрів. 
Як правило, будь-яка програма в пакетах прикладних статистичних програм для 

ПЕОМ при оцінці параметрів  мінімізує суму квадратів відхилень 

 
Ці оцінки зазвичай називаються (частинними) коефіцієнтами регресії і містяться у 

вихідних даних програм для ПЕОМ. Оцінка рівняння множинної лінійної регресії може бути 
записана у вигляді 
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У вихідних даних програм зазвичай містяться ще чотири величини. Перша, що 

називається залишковою сумою квадратів (або помилок) , є значення , яке виходить 

при підстановці МНК-оцінок  замість параметрів , тобто 

 

Якщо цю величину поділити на число степенів вільності , 

отримаємо незміщену оцінку дисперсії помилок , яка називається залишковим середнім 

квадратом помилки . Отже, 

 

Четверта величина – квадратний корінь із  – називається стандартною 

помилкою оцінки. 
Зазначені чотири величини зазвичай виникають в таблиці 3.27. 

Повна сума квадратів , поділена на число степенів вільності , дорівнює оцінці 

дисперсії . Відношення  (іноді називається коефіцієнтом детермінації) є 

частка дисперсії , що «пояснена» регресією  за . Отже,  є мірою якості 

підгонки. Тобто чим більше , тим краще модель апроксимує . 

Таблиця 3.27 
Дисперсійний аналіз для моделі множинної лінійної регресії 

 

Джерело 
дисперсії 

Сума квадратів 
Степені 
вільності 

Середній 
квадрат 

-

відношення 

Регресія 
 

 

 
 

 
 

Відхилення 
від регресії 

 
  

 
 

Повна 
 

 

   

  

Приклад 3.109. Вивчається залежність висоти  (мм) підйому води в річці від висоти 

 (мм) снігового покриву і середню місячну інтенсивність  (мм) опадів. Завдання 

сформулюємо наступним чином: чи можна, знаючи висоту снігового покриву і середню 
місячну інтенсивність опадів, досить точно визначити висоту підйому води в річці? 

Вихідні дані представлені у таблиці: 
 

№ з/п 1 2 3 4 5 6 
 

 41,7  55,3 73,2 99,1 110,5 110,5 490,3 

 4,5 14,5 24,5 34,5 44,5 54,5 177,0 

 7,6 10,3 12,5 13,0 16,0 18,0 77,4 
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Результати зроблених необхідних розрахунків а також сум подано (крім останнього 
стовпчика з точністю до двох знаків) в таблиці: 

 
Розрахунки для визначення параметрів 

рівняння 
Зворотне обчислення Розрахунок критерію χ2 

Розрахункові дані Складові рівняння Відхилення 

           
 

1738,89 
 

20,25 51,76 187,65 316,92 34,2 20,86 7,96 3,93 0,57 0,32 0,0827 

3058,09 
 

210,25 106,09 801,85 569,59 149,35 27,67 10,79 13,56 0,94 0,89 0,0652 

5358,24 
 

600,25 156,25 1793,4 915,0 306,25 36,62 13,09 24,82 -0,32 0,10 0,0041 

9820,81 
 

1190,25 256,0 3418,95 1585,6 552,0 49,58 16,76 41,44 -6,94 48,16 1,1623 

12210,25 
 

1980,25 169,0 4917,25 1436,5 578,5 55,28 13,62 44,01 0,49 0,24 0,0055 

12210,25 
 

2970,25 324,0 6022,25 1989,0 981,0 55,28 18,85 49,24 5,26 27,67 0,5619 

44396,53 
 

6971,5 1069,1 17141,35 6812,61 2601,3 - - 177,0 0,00 77,38 1,8817 

 
Враховуючи, що  (кількість сполучених значень ознак) і беручи з останньої 

таблиці необхідні суми, підставимо ці величини в систему нормальних рівнянь. 
Розв’язуючи цю систему, одержуємо шукані значення невідомих: ,  

і . 

Отже, рівняння, що відображає залежність висоти підйому води в річці від висоти 
снігового покриву і середньої місячної інтенсивності опадів, можна записати наступним 
чином: 

 
Шляхом зворотного обчислення знаходимо теоретичні значення , які 

досить добре узгоджуються з відповідними емпіричними значеннями ознаки . 

Підтвердити цю відповідність допомагає критерій , який далеко не досягає 

стандартних значень. При  стандартні  величини  мають наступні значення: 

 і . 

Таким чином, підставляючи в отримане вище рівняння фактично спостережувані  

при тому чи іншому значенні  і , можна сподіватися на досить точне визначення . Є 

можливість визначити помилку такого припущення. Для цього треба за даними останньої 
таблиці розрахувати середні арифметичні (медії): 

 

 

 
і обчислити такі величини: 
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Знайдені значення підставимо у формулу помилки рівняння лінійної множинної 

регресії: 

 
де  і  – значення параметрів знайденого рівняння множинної регресії;  – число 

сполучених значень ознак;  – число коефіцієнтів рівняння регресії, включаючи вільний 

член. 
У даному прикладі 

 
Отже, прогнозуючи висоту підйому води в річці в залежності від висоти снігового 

покриву і середньої місячної інтенсивності опадів, ми ризикуємо помилитися в середньому 
на 5 мм. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Що являють собою статистичні дані і як вони можуть бути представлені в 
табличному вигляді? 

2. Що таке кореляційна залежність? 
3. Для чого служить рівняння регресії? 
4. Чим різняться парна та множинна кореляція? 
5. Які етапи необхідно реалізувати при проведенні регресійного аналізу? 
6. Для розрахунку коефіцієнтів якого виду рівняння регресії може бути 

використаний метод найменших квадратів? 
7. Як визначаються регресійні залишки і що вони характеризують? 
8. Чому метод називається найменших квадратів? 
9. Що характеризує надійність оцінюваного коефіцієнта рівняння регресії? 
10. Які показники використовуються для оцінки надійності коефіцієнтів рівнянні 

регресії? 
11. Як визначається суттєвий фактор в рівнянні регресії? 
12. На порівнянні чого заснована перевірка якості рівняння регресії? 
13. Які показники використовуються для перевірки якості рівняння регресії? 
14. Що означає близькість до нуля або близькість до одиниці коефіцієнта кореляції? 
15. Яка якість рівняння регресії, якщо при використанні критерію Фішера нульова 

гіпотеза відкидається? 
16. Яким чином використовується рівняння регресії для аналізу 

гідрометеорологічних показників і їх взаємозв'язків? 
17. За допомогою якого методу визначається внесок кожного фактора в зміну 

результуючого показника? 
18. За яких умов рівняння регресії, що відображає діючі в минулі періоди часу 

тенденції розвитку, можна використовувати для прогнозування  гідрометеорологічних 
процесів і явищ в майбутньому? 

 

3.12. Методи розподілу даних на відносно однорідні групи 

Гідрометеорологічна інформація являє собою значні обсяги одночасних 
спостережень за великою кількістю показників (змінних). Величини цих показників 
визначаються як впливом значень показників в попередні моменти часу (авторегресійна 
залежність), так і взаємним впливом змінних однієї на другу (кореляційною залежністю). В 
даний час гідрометеорологічна наука досить широко використовує багатовимірний 
статистичний аналіз (БСА) обробки вихідної інформації, який враховує обидві групи 
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впливів і дозволяє отримати стислий опис малого обсягу, який несе майже всю 
інформацію, що міститься у вихідних даних. Цей метод дає можливість до деякої міри 
розкрити механізми взаємодії різних частин досліджуваного явища, яке в 
гідрометеорологічних дослідженнях не є елементарною фізичною системою. Поведінку 
цієї надскладної стохастичної системи часто не вдається пояснити видимими причинами, 
описати аналітично. 

До методів БСА, які набули найбільшого поширення при вирішення завдань 
розподілення об'єктів сукупності на відносно однорідні групи, відносяться компонентний, 
факторний, дискримінантний і кластерний аналізи. Вони у деяких випадках 
проводяться спільно. 

 

3.12.1. Методи виявлення та мінімізації латентних факторів, що пояснюють 

досліджуваний об'єкт 

Метод аналізу гідрометеорологічних явищ – це спосіб підходу до вивчення 
термодинамічних процесів, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати 
формування погодних умов. Застосування методів аналізу термодинамічних процесів 
дозволяє обробити набір показників стану природних явищ за допомогою спеціальних 
прийомів і прийняти на основі отриманих даних правильні прогностичні рішення. Найбільш 
часто для цих цілей використовуються компонентний та факторний аналізи, що 
представляють собою сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на 
величину результативних показників. 
Компонентний аналіз є методом визначення структурної залежності між випадковими 
змінними і зниження розмірності. У результаті його використання вихідні дані стискаються 
майже без втрати інформації, що міститься у вихідних даних. Головні компоненти 
виходять з вихідних змінних шляхом цілеспрямованого обертання, тобто як лінійні 
комбінації вихідних змінних. Обертання здійснюється таким чином, щоб головні 
компоненти були ортогональні і мали максимальну дисперсію серед можливих лінійних 

комбінацій вихідних змінних . При цьому змінні не корельовані між собою і впорядковані 

за спаданням дисперсії (перша компонента має найбільшу дисперсію). Крім того, загальна 
дисперсія після перетворення залишається без змін. 

Факторний аналіз є більш загальним методом перетворення вихідних змінних в 
порівнянні з компонентним аналізом. Він являє собою сукупність методів, які на основі 
реально існуючих зв'язків об'єктів (ознак) дозволяють виявити латентні (неявні) 
узагальнюючі характеристики організаційної структури. При цьому передбачається, що 
спостережувані змінні є лінійною комбінацією факторів. Під фактором розуміється 
гіпотетична прихована (латентна) змінна, яка безпосередньо не вимірюється, в тій чи 
іншій мірі пов'язана з вихідними спостережуваними змінними. До факторному аналізу 
відносяться: метод головних компонент, методи багатовимірного шкалювання, що 
застосовуються для формування факторного простору за інформацією про близькість 
об'єктів, методи кластерного аналізу, які застосовуються для опису некількісних факторів. 

Коли ознаки змінюються узгоджено, то можна припустити існування певних 
загальних причин мінливості, тобто існування деяких латентних факторів. І факторний 
аналіз є фактично єдиним методом, що дозволяє результативно дослідити такі явища, 
знайти ці фактори. Під факторним аналізом розуміється сукупність статистичних моделей, 
що описують і пояснюють спостережувані дані за допомогою невеликого числа латентних 
факторів, які можуть бути сконструйовані за допомогою певних математичних методів. 

Означення 3.12.1. Факторним аналізом називають сукупність методів, які на 
основі реально існуючих зв'язків ознак, процесів або явищ дозволяють виявляти 
латентні (приховані і не доступні для безпосереднього виміру) узагальнюючі 
характеристики організованої структури і механізму розвитку досліджуваних явищ або 
процесів. 

Поняття латентності є ключовим і означає неявність характеристик, що 
розкриваються за допомогою методів факторного аналізу. Факторний аналіз не вимагає 
апріорного поділу ознак на залежні і незалежні, так як всі ознаки в ньому розглядаються як  
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рівноправні. Тут немає допущення про незмінність всіх інших умов, властивого 
регресійному і кореляційному аналізам.  

Основні цілі факторного аналізу: 

 скорочення числа змінних (редукція даних); 

 визначення структури взаємозв'язків між змінними (класифікація змінних); 

 непрямі оцінки ознак, що не піддаються безпосередньому виміру; 

 перетворення вихідних змінних до більш зручного для інтерпретації виду. 
Другими словами мета факторного аналізу – сконцентрувати вихідну інформацію, 

що виражається великим числом ознак, через меншу кількість більш ємних внутрішніх 
характеристик явища, які, однак, не піддаються безпосередньому виміру. При цьому 
передбачається, що найбільш ємкі характеристики виявляться одночасно і найбільш 
суттєвими, визначальними. Надалі будемо їх називати узагальненими факторами (або 
просто факторами). 

Якщо коротко охарактеризувати факторний аналіз, то найбільш важливими є 
наступні моменти: 

 факторний аналіз, на противагу контрольованому експерименту, спирається в 
основному на спостереження над природним варіюванням змінних; 

 при використанні факторного аналізу сукупність змінних, досліджуваних з точки 
зору зв'язків між ними, не вибирається довільно – сам метод дозволяє виявити основні 
фактори, що оказують істотний вплив в даній області; 

 факторний аналіз не вимагає попередніх гіпотез, навпаки, він сам може служити 
методом висунення гіпотез, а також виступати критерієм гіпотез, які спираються на дані, 
отримані іншими методами; 

 факторний аналіз не вимагає апріорних припущень щодо того, які змінні незалежні, 
а які залежні, метод не перебільшує причинно-наслідкові зв'язки і вирішує питання про їх 
міру в процесі подальших досліджень. 

При використанні регресійного аналізу акцент робиться на виявленні ваги кожної 
факторної ознаки, що впливає на результат, на кількісну оцінку чистого впливу даного 
фактора при елімінуванні інших. Дослідження структури взаємодії ознак, що розвивається 
в рамках факторного аналізу, заснований на уявленні про комплексний характер 
досліджуваного явища, що виражається, зокрема, у взаємозв'язках і взаємозумовленості 
окремих ознак. Акцент у факторному аналізі робиться на дослідженні внутрішніх причин, 
що формують специфіку досліджуваного явища, на виявленні узагальнених факторів, які 
стоять за відповідними конкретними показниками. Метою методу є виділення з великого 
числа спостережуваних змінних найбільш простих показників, які б описували дане 
досліджуване явище, як можна точніше відтворювали б дані, отримані в результаті 
спостереження, і, в певному сенсі, також пояснювали внутрішні об'єктивно існуючі 
закономірності. Іншими словами, факторний аналіз є методом, що впорядковує гадану 
хаотичність досліджуваного явища і генерує пояснюючу для цього явища гіпотезу. 

Першочерговим завданням факторного аналізу є не перевірка гіпотези, а її 
формування. Цим факторний аналіз відрізняється від інших поширених статистичних 
методів. Він належить до одного з тих методів, які дозволяють формулювати гіпотези на 
основі великого комплексу даних, які досліджуються у відношенні їх взаємозв'язку. При 
цьому заздалегідь не постулюється, що спостережувані змінні повністю представляють 
досліджувану область. Навпаки, ставиться завдання визначення кількості та виду лінійно-
незалежних один від одного змінних (факторів), які б достатньо точно відтворювали 
взаємозв'язок спостережуваних даних. Факторний аналіз дозволяє виявити суттєві 
величини, що визначають варіацію великого числа змінних. Він через наявне, нічим не 
обмежене число спостережуваних змінних відтворює величини, що повністю їх 
пояснюють, і оцінює ці величини для окремих явищ. 

При відшуканні факторів, які найбільш істотно впливають на досліджувану ознаку і 
стоять за спостережуваними змінними, необхідно керуватися принципом як можна більш 
простого пояснення природи даного явища. Це прагнення до спрощення знаходить своє 
вираження в тому, що виділяється така кількість факторів, яка мінімально необхідна для 
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відтворюваності спостережуваних даних. Це дає можливість більш надійно інтерпретувати 
кожен фактор. 

В принципі факторний аналіз не обмежується лише відтворенням вихідних даних, 
що, правда, також є його метою. Факторний аналіз вирішує великий обсяг завдань. З його 
допомогою намагаються розробити таку раціональну модель, яка не лише відтворює 
вихідні дані, але і дозволяє отримати необхідну систему показників моделі, що мають різні 
еквіваленти в дійсності. 

Вихідною передумовою аналізу є наявність взаємозв'язку між декількома одночасно 
спостережуваними змінними. Змінні, значення яких можна виміряти, мають для 
досліджуваного об'єкта нерідко досить умовний характер, лише опосередковано 
відбиваючи його внутрішню структуру, рушійні механізми або фактори. Коли невідомий 
фактор проявляється в зміні декількох змінних, в процесі аналізу можна спостерігати 
суттєву кореляцію між змінними. Тим самим, факторів може бути істотно менше, ніж 
вимірюваних змінних, кількість яких вибирається дослідником досить суб'єктивно. 
Наприклад, дослідник ставить мету: провести порівняльний аналіз траєкторій 
проходження циклонів на території України. Закономірне питання: які показники слід 
включити в дослідження?  

В якості кількісної міри зв'язку між двома змінними використовується коефіцієнт 
кореляції. Він може приймати значення від -1 до +1. При цьому, якщо він наближається до 
нуля, то це свідчить про відсутність лінійного зв'язку, і чим більше він близький до +1 або 
до -1, тим більш тісний лінійний зв'язок існує між змінними. Всі обчислені коефіцієнти 
кореляції розташовуються відповідним чином в кореляційній матриці. У цій матриці 
міститься важлива інформація про взаємини змінних з урахуванням впливу помилок, 
причиною яких може бути, наприклад, похибки приладів вимірювання. При аналізі такої 
кореляційної матриці отримують гіпотетичні величини, так звані фактори, які знаходяться 
в певних взаєминах із змінними. Підкреслимо, що факторний аналіз робить можливим 
висунення диференційованих гіпотез про структуру взаємозв'язку змінних та факторів, не 
задаючись цією структурою заздалегідь і не маючи про неї ніяких відомостей. Ця 
структура знаходиться за результатами спостережень. Отримані гіпотези можуть бути 
перевірені в ході подальших експериментів. 

Ступінь впливу фактора на певний показник (змінну) статистично характеризується 
величиною дисперсії цього показника при зміні значень фактора. Якщо розташувати вісі 
вихідних змінних ортогонально одну до одної, то можна виявити, що в цьому 
багатовимірному просторі об'єкти групуються у вигляді еліпса розсіювання, більш 
витягнутого в одних напрямках і майже плоского в інших. Якщо тепер провести нові осі 
відповідно вісям еліпса розсіювання, то можна говорити про виділення прихованих 
факторів і оцінювати порівняльну значимість цих факторів в термінах дисперсії. При цьому 
виявляється, що товщина такого еліпса за деякими осями настільки не велика, що можна 
виключити їх з дослідження. 

Як правило, застосування методів факторного аналізу включає три етапи: 
1. виділення первинних факторів; 
2. обертання виділених факторів з метою полегшення їх інтерпретації в термінах 

вихідних змінних (зокрема, для виключення негативних значень); 
3. змістовна інтерпретація нових факторів в предметних термінах, що є творчим 

завданням дослідника, що виходить за рамки пропонованого формального методу. 
Найбільш часто факторний аналіз використовується для виявлення в 

спостережуваних признаках  деяких латентних (прихованих) змінних , 

званих факторами. Гіпотеза про наявність цих факторів заснована на припущенні про 
існування чогось спільного в спостережуваних ознаках. Виведені гіпотетичні фактори 
мають наступні властивості: 

1. Вони утворюють лінійно незалежний набір змінних, тобто жоден з факторів 
(компонент) не виводиться як лінійна комбінація інших; 

2. Змінні, які є гіпотетичними факторами, можна розділити на два основних види – 
загальні і характерні фактори. Вони відрізняються структурою ваг в лінійному рівнянні, 
яке виводить значення спостережуваної змінної з гіпотетичних факторів. Загальний 
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фактор має декілька змінних з ненульовою вагою або факторним навантаженням, 
відповідним цьому чиннику. При цьому фактор називається загальним, якщо хоча б два 
його навантаження значно відрізняються від нуля. Характерний фактор має тільки одну 
змінну з ненульовою вагою (тобто тільки одна змінна від нього залежить). 

3. Завжди передбачається, що загальні фактори не корелюють з характерним 
фактором, також характерні фактори не корельовані між собою. 

4. Звичайно передбачається, що число загальних факторів менше, ніж число 
спостережуваних змінних, однак число характерних факторів приймають рівним числу 
спостережуваних змінних. 

Факторний аналіз (ФА) у випадку одного пояснюючого фактора. У разі 

існування тільки одного фактора  суть ФА полягає в поясненні кореляції між 

спостережуваними ознаками за допомогою кореляції цих ознак з фактором , 

.  

Нехай матриця спостережень (вихідних даних)  має вигляд: 

 

Обчислена кореляційна матриця матриці спостережень  дорівнює: 

 
Метою факторного аналізу є знаходження латентної змінної, так званого фактора, 

який би дозволив відтворити спостережувану кореляційну матрицю з використанням 

відповідної процедури обчислень. Редуковану (перетворену) кореляційну матрицю  

можна відтворити за допомогою вектора  факторного навантаження за рівнянням: 

  

або у розгорнутому вигляді: 

 

Вектор  являє собою факторне навантаження 

неспостережного фактора. У результаті множення  отримаємо матрицю , 

принципово відмінну від  діагональними елементами. Діагональні елементи матриці  

називаються спільностями. Спільність -того елемента будемо позначати через . 

Величина  називається характерністю. Діагональні елементи вихідної та 

редукованої кореляційних матриць пов'язані співвідношенням 

 

Таким чином, значення компонент вектора , званих факторними навантаженнями, 

відтворюють всі коефіцієнти кореляції для всіх змінних. Фактор  безпосередньо для 

вимірювання недоступний – він гіпотетичний. Факторний аналіз покликаний для 
встановлення таких гіпотетичних факторів. 
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З наведеного алгоритму ясно, що, перш ніж визначити фактор, потрібно побудувати 

редуковану кореляційну матрицю  за значеннями спільностей. Оцінка спільностей 

складає першу проблему факторного аналізу, проблему спільності. Другою проблемою є 
визначення фактора. Це так звана проблема факторів. 

Факторний аналіз у випадку декількох пояснюючих факторів. У загальному 
випадку для пояснення кореляційної матриці потрібно не один, а кілька факторів 

, . Вихідними даними є таблиця спостережень  

 
у стовпцях якої представлені гідрометеорологічні показники, виміряні в кількісній 

шкалі ( ), а рядки містять опис гідрометеорологічних об'єктів (процесів, 

явищ і т.д.) в деякому просторово-часовому аспекті ( ). 

Необхідно знайти таке лінійне перетворення вихідної матриці , яке дозволило б 

отримати стисле (скорочене) подання вхідних даних у вигляді матриці факторів  з 

меншим числом змінних  ( ),  розрахованих так, щоб без істотної втрати змістовної 

інформації про гідрометеорологічні об'єкти, найкращим способом (з мінімальною 

похибкою) представити : 

 

У цій моделі латентні змінні , , називаються загальними 

факторами, а змінні ,  – специфічними факторами. Значення  

називаються факторними навантаженнями і вони утворюють матрицю факторних 
навантажень 

, . 

Основна вимога до вихідних даних для факторного аналізу – це те, що вони повинні 
підкорятися допущенню про багатовимірний нормальний розподіл в сукупності. Для 
перевірки цієї гіпотези використовують тест "сферичності" розподілу даних Бартлетта, де 
оцінюється припущення про діагональність матриці кореляцій. Якщо ця гіпотеза не 
відкидається (тобто спостережуваний рівень значимості перевищує 5%) – немає сенсу в 
факторному аналізі, оскільки напрям головних осей випадковий. На практиці припущення 
про багатовимірну нормальність перевірити дуже важко, тому факторний аналіз 
найчастіше застосовується без такої процедури, тим більше, що ряд дослідників вважає 
це припущення зайвим. 

Як правило, основна мета факторного аналізу полягає в поясненні кореляційної 

матриці ознак  її матрицею факторних навантажень . Матрицю  знаходять 

чисельними методами, визначаючи власні числа і вектори матриці  за умови виконання 

 

 Кожен фактор характеризується стовпцем, кожна змінна – рядком матриці . 

Фактор називається генеральним, якщо всі його навантаження значно відрізняються від 
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нуля і він має навантаження від всіх змінних. Фактор називається загальним, якщо хоча б 
два його навантаження значно відрізняються від нуля.  

Приклад 3.110. Генеральний фактор має навантаження від всіх змінних і схематично 

такий фактор зображений на рис. 3.24. стовпцем . Стовпці  на рис. 3.24. 

представляють такі загальні фактори. Вони мають навантаження від більш ніж двох 
змінних. Якщо у фактора тільки одне навантаження, яке значно відрізняється від нуля, то 
він називається характерним фактором (див. стовпчики  на рис. 3.24.) Кожний 

такий фактор представляє тільки одну змінну. Вирішальне значення в факторному аналізі 
мають загальні фактори. Якщо загальні фактори встановлені, то характерні фактори 
виходять автоматично. Число високих навантажень змінної на загальні фактори 

називається складністю. Наприклад, змінна  на рис.3.24. має складність 2, а змінна  – 

три. 
 

 
 

Рис. 3.24. Схема факторного відображення.  – високе факторне навантаження. 

 

Якщо всі ознаки  стандартизовані ( , ), а фактори  

незалежні і не пов'язані зі специфічними факторами , то факторні навантаження  

збігаються з коефіцієнтами кореляції між загальними факторами і змінними . Загальна 

дисперсія ознаки  розкладається при цьому на суму квадратів факторних навантажень 

, яка називається спільністю, і дисперсію специфічного фактора , або 

специфічність: 

 
де 

 

Іншими словами, спільність  являє собою частину дисперсії змінних, пояснену 

факторами, а специфічність  – частину дисперсії, обумовлену випадковими помилками 

або змінними, не врахованими в моделі. Відповідно до постановки завдання, необхідно 
шукати такі фактори, при яких сумарна спільність максимальна, а специфічність – 
мінімальна. 

Основним об'єктом перетворень в факторному аналізі є кореляційна матриця з 
коефіцієнтів кореляції Пірсона (іноді – дисперсійно-коваріаційна матриця), що отримана 

звичайним шляхом обробки масиву даних . Виділення загальних факторів і стиснення 

інформації в ході факторного аналізу зводиться до відтворення з тим або іншим ступенем 
точності вихідної кореляційної матриці, тобто передбачається, що редукована 
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кореляційна матриця отримана з використанням тих же об'єктів, але описаних меншим 
числом змінних. Таким чином, слід уточнити, що фактично під стиском інформації в 
факторному аналізі розуміється зменшення розмірності кореляційної матриці, а не самих 
даних, тим більше що відновити вихідні дані за кореляційною матрицею можна. 

Оскільки коефіцієнти – складові кореляційної матриці – можуть обчислюватися 
різним способом, розрізняють наступні техніки факторного аналізу: 

– коефіцієнти кореляції обчислюються між змінними і вихідна матриця  стискається 

по стовпцях, тобто число ознак зменшується з  до ; 

– вивчається кореляція між об'єктами (точніше, їх станами, описуваними векторами 

параметрів) і їх кількість зменшується з  до ; 

– припускається факторний аналіз результатів експериментальних досліджень, 
виконаних на одному і тому ж об'єкті в різні проміжки часу. 

Завдання факторного аналізу полягає у тому, щоб виразити параметр  в термінах 

прихованих гіпотетичних факторів. Найпростішою моделлю для опису однієї змінної в 
термінах декількох інших може служити лінійна модель. Розглянемо дві такі цілі: 

 виокремлення максимальної дисперсії; 

 «найкращу» апроксимацію вибіркових кореляцій. 
В публікації [59] запропоновано евристичний метод стиснення великого масиву 

інформації з одночасним виділенням максимальної дисперсії. Пізніше у [54] було 
розвинуто цей метод, створивши метод головних компонент, або компонентний аналіз.  

Метод головних компонент, строго кажучи, не є методом факторного аналізу, хоча і 
має з ним багато спільного. Його основна відмінність від факторного аналізу полягає в 

тому, що головні компоненти  пов'язані з змінними , що спостерігаються, лінійними 

функціями перетворення: 

 
В основі моделі для вираження вихідних ознак через фактори тут лежить 

припущення про те, що число чинників дорівнює числу вихідних ознак ( ), а 

характерні фактори взагалі відсутні: 

 

 

  

де передбачається, що величини ,   володіють тими ж 

властивостями, що і в моделі . 

Очевидно, рівняння ( ) визначають тут систему перетворення одних 

параметрів в інші. Оскільки число факторів дорівнює кількості вихідних параметрів, 
завдання шуканого перетворення вирішується однозначно, тобто факторні навантаження 
визначаються в цьому методі однозначно. 

Кожна із змінних  називається тут -ою головною компонентою. Метод головних 

компонент полягає в побудові факторів – головних компонент, кожен з яких представляє 

лінійну комбінацію вихідних ознак. Перша головна компонента  визначає такий 

напрямок в просторі вихідних ознак, за яким сукупність типів даних (точок) має 

найбільший розкид (дисперсію). Друга головна компонента  будується з таким 

розрахунком, щоб її напрямок був ортогональним напрямку  і вона пояснювала як 

можна більшу частину залишкової дисперсії, і т.д. аж до -й головної компоненти . Так 
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як виділення головних компонент відбувається в спадному порядку з точки зору частки 
пояснювальної ними дисперсії, то ознаки, що входять в першу головну компоненту з 

великими коефіцієнтами  надають максимальний вплив на 

диференціацію досліджуваних типів даних. 

Метод головних компонент дозволяє при заданій -мірної кореляційної матриці 

знайти нову ортогональну -мірну систему координат і саме так, щоб максимум повної 

дисперсії лежав у напрямку першою головною осі, а максимум залишкової дисперсії – в 
напрямку другої головної осі і т.д. Сьогодні компонентний аналіз є одним з найбільш 
поширених прийомів і найважливішим методом виділення факторів. Однак його слід 
строго відрізняти від факторного аналізу як такого. Метод головних компонент полягає в 
знаходженні послідовності ортогональних осей координат, уздовж яких кожен раз у 
зворотному порядку визначається максимум повної дисперсії. Процедуру можна 
припинити в будь-якому місці і, наприклад, вибрати тільки перші дві головні компоненти, 
які відтворюють 80 відсотків повної дисперсії. Проекції об'єктів на головні компонентні осі 
можна визначити точно. Істотна відмінність від факторного аналізу полягає в тому, що 
діагональні елементи кореляційної матриці дорівнюють одиниці, а це означає рівність 
одиниці значень спільнот, і, як наслідок, рівність нулю значень специфічностей. Таким 
чином, в моделі компонентного аналізу специфічні фактори відсутні, в чому і полягає 
головна відмінність методу головних компонент і факторного аналізу. Одинична дисперсія 
всіх змінних в компонентному аналізі розглядається в сукупності як загальна дисперсія. 
Хоча це призводить до однозначного розв’язку, однак це нереально у всіх практичних 
ситуаціях. Мабуть, ніколи не проводиться аналіз змінних, при якому мала б місце гіпотеза, 
що повна дисперсія дорівнює загальній, тобто що вона визначається тільки 
спостережуваними змінними. Лише в тому випадку, коли ця гіпотеза підтверджується 
критерієм, можна застосовувати модель компонентного аналізу. Головні компоненти 
можна розглядати як можливі математичні описи вимірювань повної дисперсії і їм не 
можна приписати жодного іншого еквівалента в дійсності. У відповідності з цим, метод 
головних компонент дозволяє визначити ортогональну систему координат з певними 
сильними властивостями, якої насправді надзвичайно рідко можуть відповідати які-небудь 
умови. Це знаходиться в прямій відповідності з тим, що головні компоненти ортогональні і 
не підлягають подальшому обертанню. 

Метод головних компонент більш простий у розрахунках та інтерпретації, але існує 
одна з головних проблем його використання – необхідність перетворення вихідних даних, 
представлених в різних одиницях виміру, у співставні величини. Традиційним методом 

перетворення є нормування за стандартними відхиленнями, коли матриця  

стандартизованих вихідних даних визначається за формулою 

 
де   – середнє значення -ї ознаки;  – стандартний відхилення; ; 

. 

Для обчислення кореляційної матриці  розміром , має місце просте 

матричне співвідношення: 

 

де  – символ транспонування. 

Основна ідея методу головних компонент заснована на наступному припущенні: чим 
вище дисперсія уздовж якої-небудь осі, тим більше інформації містять значення проекцій 
на цю вісь. Тому, як правило, відшукується вісь з максимальною дисперсією, яка 
називається першою головною компонентою (фактором). 
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Пошук всієї системи взаємно перпендикулярних осей за методом головних 
компонент зводиться до послідовної процедурі: тобто спочатку шукається перший фактор, 
який пояснює найбільшу частину дисперсії, потім незалежний від нього другий фактор, що 
пояснює найбільшу частину решти дисперсії, і т.д. 

Геометрично це виглядає таким чином, як показано на  рис. 3.25. 
 

 
 

Рис. 3.25. Стиснення ознакового простору із застосуванням факторного аналізу 
 

Для побудови першого фактора  береться пряма, що проходить через центр 

координат і хмару розсіювання даних. При цьому відшукується така вісь, для якої сума 
квадратів відстаней усіх точок до перпендикуляра до цієї прямої була б максимальна. Це 
означає, що цією віссю пояснюється максимум дисперсії змінних. Знайдена вісь після 
нормування використовується в якості першого фактора. Якщо "хмара" даних витягнута у 

вигляді еліпсоїда, фактор  співпаде з напрямком, в якому витягнуті об'єкти, і по ньому з 

найбільшою точністю можна передбачити значення вихідних змінних. Для пошуку другого 

фактора  шукається вісь, що перпендикулярна до першого фактора. Ця вісь також 

пояснює найбільшу частину дисперсії, що залишилася непоясненою першою віссю. Після 
нормування вона стає другим фактором. Якщо дані представляють собою плоский 
еліпсоїд в тривимірному просторі, два перших фактори дозволяють в точності описати ці 
дані. Максимально можливе число головних компонент дорівнює кількості змінних. 

Основна модель методу головних компонент записується в матричному вигляді 
наступним чином: 

 (3.12.6) 

де  – матриця  стандартизованих вихідних даних;  – матриця  

факторних навантажень (факторне відображення);  – матриця  значень факторів; 

 – кількість змінних і  – кількість об'єктів вихідної матриці;  – кількість виділених 

факторів. Очевидно, що невідомими є матриці  і . 

Обчислювальні аспекти методу головних компонент зводяться до наступних кроків: 
1. Розв’язується характеристичне матричне рівняння 
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    ,                   (3.12.7) 

яке в загальному випадку має  коренів , званих власними або характеристичними 

числами кореляційної матриці , кожному з яких відповідає вектор-стовпець  базисних 

функцій. Власними значеннями квадратної матриці  порядку  називаються такі 

значення , при яких система наступних  рівнянь має нетривіальний розв’язок: 

    ,                   (3.12.8) 

де  – власні вектори матриці , відповідні ; . 

2. З послідовності власних значень  вибирається  максимальних. Матриця 

факторних навантажень  кожної вихідної змінної  на кожний виділений фактор , 

відповідна коефіцієнтам лінійних перетворень , обчислюється за формулою 

    (3.12.9) 

3. Редукована матриця факторів , відповідна вихідній таблиці  спостережень, в 

якій кількість стовпців зменшено з  до , розраховується за формулою: 

 
Основна проблема розрахунків полягає в оцінці того, скільки головних компонент 

необхідно побудувати для оптимального представлення аналізованих вихідних факторів. 

Величина  представляє не що інше, як частину сумарної дисперсії сукупності 

перетворених даних, що пояснена головною компонентою . Якщо змінні 

стандартизовані, то   і необхідно мати на увазі, що перші кілька членів 

розкладання дають основний внесок в пояснення варіації величин в вихідних даних. 
Рішення про те, коли слід зупинити процедуру виділення компонент, залежить 

головним чином від точки зору на те, що вважати малою часткою дисперсії. Аналіз 
складових з малими величинами власних значень навряд чи доцільний тому, що вони 
можуть виявитися статистично недостовірними через помилки різного походження. З 
огляду на те, що ілюстративною метою факторного аналізу часто є отримання факторного 

відображення в графічному вигляді, зазвичай обмежуються  і реалізують 

зображення простору в двовимірному зрізі, оскільки виконати це для трьох і більше 
виділених факторів проблематично. 

Для інтерпретації факторів необхідно приписати кожному з них деякий змістовний 
сенс, пов'язаний з предметною областю. Щоб зрозуміти, яка гідрометеорологічна 
реальність прихована в знайдених факторах, необхідно провести аналіз кореляцій 
факторних навантажень з вихідними змінними. Для підвищення інтерпретуючої здатності 
факторів використовують метод обертання VARIMAX, що дозволяє домогтися більшої 
"виразності" матриці факторних навантажень. Його суть полягає у зміні координатних 
осей, утворених факторами, з метою отримати більш контрастні навантаження так званої 
простої факторної структури. Нові фактори в результаті обертання осей шукаються у 
вигляді спеціального виду лінійної комбінації наявних факторів: 

 
що максимізує "дисперсії" квадратів факторних навантажень для змінних 
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Чим сильніше розійдуться квадрати факторних навантажень до кінців відрізка , 

тим більше буде значення цільової функції обертання і тим чіткіше інтерпретація 
факторів. 

Приклад 3.111. Нехай гідрометеорологічний об'єкт характеризується  пробами, в 

кожній з яких визначено значення чотирьох ознак. Ці ознаки обумовлені дією двох 

факторів  і . Фактор  діє на всі чотири характеристики об'єкта, а фактор  діє лише 

на дві ознаки  та . На рис. 3.26 видно, що значення ознак  і  визначаються тільки 

фактором , а ознаки  і  визначаються сукупною дією факторів  і .  

Однак, нехай все це поки не відомо, і стоїть завдання оцінити інтенсивність впливу 
факторів  і  на ознаки  ( ) та виділити в значеннях  ті частини, які 

обумовлені дією кожного з факторів  і  окремо. 

 

 
 

Рис. 3.26. Схема впливу факторів  і  на ознаки  ( ). 

 

У чотиривимірному графічному просторі з осями координат  ( ) 

досліджуваному об'єкту буде відповідати «хмара» з  точок. Для спрощення розуміння і 

для наочності розсічемо цей чотиривимірний простір площиною, в якій знаходяться 
координатні осі, що відповідають ознакам  і . Тоді в перерізі побачимо хмару точок, 

яка в умовах взаємозв'язку ознак  і  один з одним являє собою еліпс розсіювання. 

Вихідні значення ознак вибіркової сукупності піддамо центруванню і нормуванню за 
допомогою перетворення . У цьому випадку центр еліпса розсіювання буде 

знаходитися в точці початку координат, як показано на рис. 3.27. 

Внаслідок нормування головна вісь еліпса орієнтується уздовж осі  або під кутом 

45о при , або під кутом 135o при . Форма цього еліпса (стислість – 

витягнутість) буде визначатися величиною коефіцієнта кореляції  з , тобто . Чим 

більше значення , тим більш витягнутий еліпс і при  він перетворюється на 

пряму лінію, а при  – в коло. Проведемо осі еліпса  і . Ясно, що в міру 

збільшення  відбувається зменшення ступеня розкиду точок спостережень уздовж 

однієї осі еліпса (на рис. 3.27 – вісь ) і збільшення розкиду вздовж іншої осі еліпса (на 

рис. 3.27 – вісь ). 
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Рис. 3.27. Чотиривимірний графічний простір. 
 
Якщо тепер перейти від вихідної координатної системи  і , до нової  і , осі 

якої орієнтовані вздовж осей еліпса розсіювання, то в новій системі координат значення 

змінної  вздовж осі  матимуть меншу дисперсію, ніж у вихідній системі уздовж осі , а 

значення цієї змінної вздовж осі , навпаки, будуть мати більшу дисперсію, ніж у вихідній 

системі уздовж осі . Тому змінна  несе в собі більше інформації про вибірку, ніж . 

При цьому чим сильніше пов'язані між собою ознаки  і , тим більшим стає питома вага 

однією з нових змінних, а саме тієї, яка орієнтується уздовж головної осі еліпса 
розсіювання. Отже, у разі багатовимірного простору з'являється можливість 
ранжирування змінних (ознак) по їх дисперсії відповідно до їх внеску (значущості) у 
загальну характеристику досліджуваного гідрометеорологічного об'єкта, тобто по 
зменшенню дисперсії значень ознак уздовж нових координатних осей. 

Важко уявити, як виглядає в багатовимірному просторі хмара точок вибіркової 
багатовимірної сукупності. За аналогією з розглянутим вище двовимірним випадком 
можна припускати, що воно являє собою еліпсоїд з декількома різновеликими 
ортогональними осями. Тому в умовах взаємозалежності ознак для більш компактного 
представлення інформації переходять до нової ортогональній системі координат 
(орієнтованої по головних осях цього еліпсоїда), якій відповідають нові змінні  

( ,  ), що концентрують у собі основну інформацію про вихідну вибірку 

(тобто її головні компоненти) і знижують розмірність вихідного факторного простору 
( ). Ця процедура переходу до нової ортогональній системі координат  (  

і становить сутність методу головних компонент факторного аналізу. 
Таким чином, у методі головних факторів складність будь-якої з змінних дорівнює 

числу загальних чинників. Однак, по суті, перший фактор є генеральним фактором. Якщо 
всі коефіцієнти кореляційної матриці позитивні, то всі коефіцієнти при першому факторі 

також позитивні. У той же час для кожного з решти факторів  приблизно 

половина коефіцієнтів негативна, ці фактори, отже, є біполярними. Біполярний фактор 



509 

 

нічим особливим від інших факторів не відрізняється, просто деякі із змінних дають на 
ньому негативні проекції. Можна стверджувати, що такі змінні мають від'ємне значення за 
цим чинником. Так наприклад, якщо змінні, характеризують «стійкість 
гідрометеорологічного об'єкта», дають позитивні проекції, то змінні з негативними 
проекціями природно розуміти як «нестійкість». Очевидно, що  без вади для розв'язання 
всі знаки при коефіцієнтах можна поміняти на протилежні. Така операція призведе в 
даному прикладі до появи фактора «стійкість гідрометеорологічного об'єкта» та групи 
змінних, що вимірюють «негативну нестійкість» (тобто - надійність). Метод головних 
факторів не вимагає, щоб всі елементи кореляційної матриці були позитивними, таким 
чином, метод придатний для аналізу будь-яких кореляційних матриць. 

Приклад 3.112. Для дослідження хімічного складу атмосферних опадів на 
метеостанції Бобринець було відібрано 70 проб. У пробах було визначено вміст п'яти 
компонент (ознак): , ,  , , . Результат аналізу кожної проби являє 

собою випадкову п'ятикомпонентну величину , де  – номер проби; , 

, , ,  – вміст компонентів , ,  , ,  відповідно. 

Необхідно провести факторний аналіз з метою з'ясування геохімічних особливостей 
атмосферних опадів. 

На першому кроці факторного аналізу методом головних компонент за вибірковою 
сукупністю були обчислені: кореляційна матриця системи використовуваних ознак: 

 

Ознаки 

Коефіцієнти кореляції 

     

 1,00 -0,49 0,25 0,39 -0,07 

 -0,49 1,00 -0,11 -0,43 -0,19 

 0,25 -0,11 1,00 0,74 0,51 

 0,39 -0,43 0,74 1,00 0,65 

 -0,07 -0,19 0,51 0,65 1,00 

 

її власні значення, факторні навантаження і ваги факторів (тут і нижче значущі 
значення виділені жирним шрифтом): 

 

Признаки 

Факторні навантаження  

     

 0,506 0,736 0,340 0,287 -0,068 

 -0,558 -0,609 0,511 0,230 0,068 

 0,794 -0,309 0,419 -0,265 -0,168 

 0,943 -0,100 0,033 -0,007 0,316 

 0,695 -0,535 -0,361 0,288 -0,133 

Власні значення  2,57 1,304 0,684 0,288 0,155 

Ваги факторів, % 51,4 26,1 13,7 5,8 3,1 
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 Примітка: факторні навантаження є значущими ( ) при їх абсолютному 

значенні не менше 0,532. 
Аналіз кореляційної матриці ознак дозволяє виявити внутрішню структуру, яка 

графічно може бути представлена у вигляді кореневої діаграми: 
 

 
 
Величини власних значень і ваги факторів показують, що значення досліджуваних 

характеристик хімічних складових , ,  , ,  визначаються переважно на 

51,4% дією одного фактора . Аналіз ознакової структури фактора  показує, що 

навантаження цього фактора значимо визначається концентраціями  (0,794),  

(0,943),  (0,695) має значимий негативний зв'язок з  (-0,558) і більш слабкий, але 

позитивний зв'язок з  (0,506) . Такий набір ознак і характер їх дії дозволяє припускати, 

що фактор  відображає процес хімізації підстильної поверхні, який протікає з внесенням 

, ,  і виносом . 

Фактор  несе в собі 26,1% інформації про хімічного складу атмосферних опадів. 

Аналіз ознакових навантажень цього чинника показує, що він має значимий позитивний 

зв'язок з компонентом  (0,736) і негативний зв'язок з іншими елементами:  (-

0,609),  (-0,535),   (-0,309),  (-0,100). Така ознакова структура фактора  

дозволяє припускати, що процес хімізації підстильної поверхні протікає з внесенням  

і виносом , ,  , . 

Фактор  несе в собі невелику частку інформації (13,7%) і ним можна знехтувати, 

тим більше, що жодна з навантажень цього фактора не є значущою. Фактори  і  є 

практично незначущими і ними можна знехтувати. Однак при більш детальному розгляді 
розташування власних значень на рис. 3.28 видно, що більш ніж 2 фактора бере участь у 
даному процесі. 

Для більш чіткого виявлення структури факторів можна використовувати метод 
обертання. Остаточне рішення має базуватися на прийнятності з точки зору наукових 
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уявлень в даній області. Інтерпретація фактора стає простіше, якщо менше число ознак 
матиме суттєві навантаження в ньому. 

Наприклад, у пакеті комп'ютерних програм для обробки та аналізу статистичної 
інформації «Statistica» введені критерії залежно від характеру досліджуваних об'єктів і 
ознак і вирішуваних завдань. У програмі потрібно заздалегідь ввести число факторів і 
критерій для обертання. 

 

 
 

Рис. 3.28. Аналіз факторних навантажень 
 

 У наближенні двох головних факторів отримуємо наступні факторні навантаження: 
 

Ознаки 
Факторні навантаження  

  

 0,045 0,889 

 -0,155 -0,811 

 0,838 0,150 

 0,854 0,411 

 0,871 -0,088 

Власні значення  2,216 1,647 

Ваги факторів, % 44,3 32,9 

 

Перший фактор  (44,3%) визначається практично рівним внеском навантажень  

 (0,838),  (0,854),  (0,871), в той час як другий за значимістю фактор  (32,9%) 

визначається полярними ознаками   (0,889 ) і   (-0,811). 

У наближенні трьох головних чинників отримуємо наступні факторні навантаження: 
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Ознаки 
Факторні навантаження  

   

 0,145 0,329 0,885 

 -0,117 -0,928 -0,259 

 0,900 -0,148 0,264 

 0,869 0,316 0,209 

 0,799 0,284 -0,421 

Власні значення  2,237 1,172 1,141 

Ваги факторів, % 44,7 23,4 22,8 

 
У наближенні трьохфакторної моделі випливає, що процес виносу   виділяється 

в окремий фактор  (23,4%) і стає більш значущим, в порівнянні з фактором  (22,8%). 

В протилежність підходу, пов'язаного з максимізацією дисперсії, в моделі класичного 
факторного аналізу потрібно щонайкраще апроксимувати кореляції. Модель факторного 
аналізу дозволяє відшукати весь комплекс взаємопов'язаних дисперсій. При цьому 
обчислювальна операція по визначенню головних компонент може бути використана в 
якості одного з етапів, а саме етапу пошуку попередніх факторних розв’язків. 

Основна модель факторного аналізу може бути записана у такому вигляді: 

 

Тут параметр  лінійно залежить від  загальних факторів  і характерного 

фактора  (звичайно ). Загальні фактори враховують кореляції між змінними, 

характерний фактор враховує залишкову (у тому числі і пов'язану з різними похибками) 
дисперсію.  

Використовуючи , можна записати вираз для значення -го параметра в -

му об'єкті: 

 

Тут  – значення загального фактора , для об'єкта або спостереження під 

номером , а кожні  членів суми  відображає ступінь впливу відповідного фактора 

на параметр ;  – залишок, нев’язка, в вираженні для спостережуваного значення. 

Без втрати спільності можна припустити, що фактори мають нульові середні 
значення і одиничні дисперсії (хоча фактично фактори не відомі). Крім того, вважають, що 
характерні фактори незалежні як між собою, так і по відношенню до загальних факторів. У 

моделі ( ) під факторами  розуміють випадкові величини з деяким законом 

розподілу, найчастіше передбачуваним нормальним. З припущення про те, що фактори – 
нормально розподілені незалежні випадкові величини, випливає, очевидно, припущення 

про те, що параметри  мають багатовимірний нормальний розподіл. 
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Найбільший теоретичний інтерес викликає модель ( ), і в ній – основна 

проблема факторного аналізу: оцінка  навантажень загальних факторів, тобто 

визначення мінімального числа  таких факторів , після врахування яких 

вихідна кореляційна матриця "вичерпається", недіагональні елементи її стануть 

близькими до нуля. Іншими словами, це означає, що після врахування  факторів всі 

залишкові кореляції між вихідними ознаками повинні стати незначущими. 
Для вирішення цієї проблеми були запропоновані різні методи. У цих методах для 

обчислення факторних навантажень використовуються матриці коефіцієнтів кореляцій між 
змінними. Змінна описується лінійною комбінацією деякого невеликого числа інших 
змінних (плюс залишок), які є гіпотетичними і  можуть бути оцінені за допомогою виміряної 
інформації при подальшому аналізі. 

У відповідності з моделлю (3.12.11) дисперсія змінної може бути виражена через 
фактори. Так, підставивши у вираз вибіркової дисперсії (3.12.12) значення нормованої 
величини, яка визначається з виразу (3.12.4), отримаємо: 

 

 
Оскільки дисперсія змінної, заданої в стандартному вигляді, дорівнює одиниці і всі 

змінні (включаючи фактори) передбачаються заданими в стандартному вигляді, 
попередній вираз можна переписати в такому вигляді: 

 
Характерні фактори завжди некорельовані із загальними факторами. Якщо 

прийняти, що загальні фактори не корелюють також і між собою, то останній вираз можна 
спростити: 

 
Члени в правій частині становлять частки дисперсії параметра , що припадають на 

відповідні фактори. Наприклад,   є внесок фактора  в дисперсію параметра .  

З виразу для загальної дисперсії  випливають два важливих поняття 

факторного аналізу. Перше – спільність змінної , яка представляє собою суму 

квадратів факторних навантажень 

 
і друге – характерність – внесок характерного фактора в значення дисперсії. 

Характерність показує, наскільки в загальних факторах врахована сумарна дисперсія 
змінної. Іноді зручно розбивати характерність на дві частини: ту, що дійсно пов'язана зі 
специфікою досліджуваних змінних, і ту, що пов'язана з помилками вимірювань. Якщо до 
даного набору параметрів додати декілька нових, то вивчення додаткових коефіцієнтів 
кореляції може призвести до появи додаткових загальних факторів. Це означає, що при 
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розгляді первісного набору змінних ці можливі зв'язки даної змінної відбивалися в тій 
частці характерності, 

яка пов'язана з дійсною специфікою змінної. Ця частка називається специфічністю 
змінної. Частка, що залишилася, пов'язана з недосконалістю вимірювань, називається 
дисперсією або ненадійністю змінної. 

Доповнення дисперсії помилки до повної іноді називають «надійністю» змінної. У 
гідрометеорології цю характеристику змінної (відрізняючи її від дисперсії помилки) 
вимірюють зазвичай значенням коефіцієнта кореляції між двома окремими реалізаціями 
однієї і тієї ж вибірки або між близькими варіантами вибірок, реалізованими паралельно. 

Якщо дві такі реалізації змінної позначити  і , тоді їх коефіцієнт кореляції  

вимірює надійність змінної. 

Якщо характерний фактор  розділити на дві частини, то модель  

набуває вигляду: 

 
де   і  – відповідно фактори специфічності і помилки,  і  – коефіцієнти при 

них. 
Оскільки фактори специфічності і помилки між собою не корелюють, то для 

характерності і її складових частин справедливо співвідношення 

  

Сумарна дисперсія може бути записана у вигляді: 

  

Таким чином, сумарна дисперсія змінної складається з спільності (відповідає 

факторам ), специфічності (відповідає факторам ) і дисперсії помилки (відповідає 

факторам ). 

Методи факторного аналізу дозволяють отримати для кожної змінної значення 

спільності  і характерності . Далі характерність може бути розбита на свої складові: 

специфічність і дисперсію помилки. При цьому спосіб розбиття не пов'язаний з видом 

факторного розв’язку.  Наприклад, якщо з досвіду відомо значення надійності змінної , 

то значення дисперсії помилки можна отримати із співвідношення 

 
Знаючи дисперсію помилки, з (3.12.16) можна отримати значення специфічності: 

 

де характерність  відома з результатів факторного аналізу.  

Оскільки надійність є доповненням дисперсії помилки до одиниці, то з (3.12.17) 
випливає, що 

 
і, отже, 

 
Іншими словами, спільність будь-якої змінної не перевищує її надійності і дорівнює їй 

тільки в разі нульової специфічності. 
Частка спільності від дисперсії, що обліковується загальними факторами і 

виміряється у відсотках, зазвичай називається повнотою факторизації  змінної . 
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Зазвичай цей показник %. Рівність % можлива лише у разі відсутності 

специфічності у змінної, що практично зустрічається вкрай рідко. 
Завдання багатовимірного статистичного аналізу полягає в тому, щоб за 

спостережуваними значеннями вихідних змінних визначити в рамках розглянутих моделей 

загальні фактори  та характерні фактори , що задовольняють зробленим вище 

припущеннями. 
Необхідність розгляду такого завдання виникає, наприклад, в регресійних моделях, в 

яких фактори є сильно корельованими, що погіршує статистичні і прогнозні 
характеристики моделей. У цьому випадку доцільно перейти до регресійної моделі з 

новими некорельованими факторами . 

Згідно  припустимо, що кожна ознака є результатом впливу  

гіпотетичних загальних факторів ,  і одного характерного фактора : 

 

де  – вагові коефіцієнти;  – загальні фактори, які підлягають визначенню;  – 

характерний фактор для -ї вихідної ознаки;  – ваговий коефіцієнт при -му 

характерному факторі. 

Система рівнянь  в факторному аналізі називається факторним 

відображенням. В ній загальні фактори   можуть бути як 

корельованими, так і некорельованими. В той же час як характерні фактори  

  завжди передбачаються некорельованими як між собою, так і з 

загальними факторами. У рівнянні для кожної конкретної змінної деякі з коефіцієнтів 

можуть виявитися рівними нулю і, отже, ця змінна буде виражена через менше ніж  

число загальних факторів. Число загальних факторів, через які виражається дана змінна, 
називається складністю рівняння. 

Після отримання факторного відображення необхідно з'ясувати, наскільки адекватно 
воно описує кореляції між змінними. Факторний аналіз дозволяє отримати не тільки 
відображення, але й значення коефіцієнтів кореляції між змінними і факторами. Таблиця 
таких коефіцієнтів кореляції називається факторною структурою. Для виконання 
повного факторного аналізу необхідні і відображення, і структура. 

Розглянемо функціональні взаємозв'язки між елементами структури і коефіцієнтами 

відображення. Помноживши будь-яке з рівнянь системи  на відповідні фактори, 

зробивши підсумовування по всім спостереженнями  і розділивши на , отримаємо: 

 
та 
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З рівняння  видно, що коефіцієнт кореляції змінної з характерним 

фактором завжди дорівнює коефіцієнту при характерному факторі в відповідному рівнянні 
відображення. Там, де це не буде викликати непорозуміння, під факторною структурою 
будемо розуміти таблицю коефіцієнтів кореляція параметрів тільки із загальними 

факторами, тобто таблицю значень . 

Іноді рівняннями  користуються для оцінки елементів структури, але 

частіше, коли відомі коефіцієнти кореляції між змінними і факторами і коефіцієнти 

кореляції між самими факторами. З допомогою рівнянь  отримують значення 

коефіцієнтів відображення. Формально  можна розглядати як  систем 

лінійних рівнянь -го порядку відносно невідомих   з 

відомими лівими частинами. Ці системи можна розв’язати щодо невідомих коефіцієнтів 

. 

З  випливає, що елементи  структури, взагалі кажучи, не дорівнюють 

коефіцієнтам  відображення. У випадку, коли загальні фактори некорельовані між 

собою, тобто , рівняння згортаються до виду: 

 
Таким чином, елементи структури співпадають з відповідними коефіцієнтами 

відображення тільки в разі некорельованих факторів. Це означає, що якщо аналіз 
ведеться в припущенні некорельованості факторів, то повний розв’язок виходить 
безпосередньо з факторного відображення, а коефіцієнти кореляції між змінними і 
факторами дорівнюють коефіцієнтам відображення. 

У процесі повного факторного аналізу структура дозволяє виявити кореляції між 
змінними і факторами, які необхідні для ідентифікації факторів та їх подальшої оцінки. 
Відображення у формі рівнянь регресії виражає лінійні взаємозв'язки змінних і факторів. 
Воно може також служити для відтворення кореляцій між змінними при перевірці 
значимості розв’язку. Відображення виявляється також корисним при порівнянні різних 
систем факторів для даного набору параметрів. 

Відомо, що коли коефіцієнти кореляції, обчислені з апроксимуючої лінійної моделі, 
мало відрізняються від вибіркових коефіцієнтів кореляції, які фактично представляють 
вихідну інформацію, то модель добре описує експериментальні дані. В іншому випадку, 

модель вважається неадекватною. Факторне відображення  дозволяє отримати 

коефіцієнт кореляції між двома параметрами. Для цього перемножимо будь-які два 

рівняння з , підсумуємо по всіх об'єктах  і розділимо на . Пам'ятаючи, що 

фактори задані в стандартному вигляді, запишемо вираз для коефіцієнта кореляції між 

параметрами  і  : 

 

 
Тут і нижче обчислений коефіцієнт кореляції  позначений зверху зірочкою на 

відміну від вибіркового коефіцієнта кореляції  .   
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Оскільки характерні фактори некорельовані між собою і з загальними факторами, то 

. Якщо загальні фактори також некорельовані, то , і 

тому всі члени за першою сумою в  ( ) зникають. Таким чином, у разі 

некорельованих загальних факторів коефіцієнт кореляції між будь-якими двома змінними 

виходить з факторного відображення ( ), як сума добутків коефіцієнтів 

відображення, за допомогою рівняння 

 

Очевидно, що коефіцієнт кореляції параметра з самим собою . Для 

обчислених коефіцієнтів кореляції  ця властивість також має місце завдяки 

введенню характерних факторів. Дійсно, поклавши в ( ) , отримаємо 

коефіцієнт кореляції параметра з самим собою. Знову припустивши некорельованість 
факторів, побачимо, що кореляція параметра з самим собою дорівнює сумі спільності і 
характерності параметра. 

Таким чином, для з'ясування, наскільки адекватно факторне відображення 

 описує кореляції між змінними, необхідно відняти з вибіркових коефіцієнтів 

кореляції  обчислені кореляції . В результаті отримаємо підсумкові різниці, які 

називаються залишковими коефіцієнтами кореляції: 

 
 У випадку некорельованих загальних факторів вираз для залишкових коефіцієнтів 

кореляції записується у вигляді: 

 

Обчислення залишків  пов'язано з усуненням впливу загальних факторів, що 

обумовлює усунення взаємозв'язків між змінними. Тому можна очікувати, що залишки 
розподілені так само, як деяка вибірка рівного об'єму з нульовою кореляцією. Стандартне 
відхилення такої вибірки визначається формулою 

 
А формула для стандартного відхилення сукупності залишків має вигляд: 

 

На підставі критерію , знаючи тільки розмір вибірки , можна робити, 

наприклад, наступні висновки: 

 якщо  

 
то якісь зв'язки між параметрами залишилися неврахованими і, отже, модель 

потребує модифікації; 

 якщо  
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то, можливо, в модель включені несуттєві зв'язки між змінними; 

 якщо стандартне відхилення залишків  лише трохи менше відхилення для 

вибірки з нульовою кореляцією , то факторне рішення може вважатися прийнятним у 

сенсі критерію . 

Факторний аналіз займається описом масивів даних спостережень (вибіркових 

коефіцієнтів кореляції) за допомогою моделі – факторного відображення . 

Маючи факторне відображення, можна обчислити коефіцієнти кореляції між змінними, 
користуючись тільки коефіцієнтами при загальних факторах. Для того, щоб матриця 
вирахуваних коефіцієнтів кореляції адекватно описувала матрицю вибіркових коефіцієнтів 
кореляції, необхідно, щоб її діагональні елементи обчислювалися, виходячи з частини 
відображення, що відповідає загальним факторам. Таким чином, якщо на головній 
діагоналі матриці вибіркових коефіцієнтів кореляції стоять числа, які наближають 
спільності, то факторний розв’язок буде включати і характерні фактори. З іншого боку, 
якщо на головній діагоналі матриці вибіркових коефіцієнтів кореляції стоять одиниці, то, 

для того щоб рівняння  дозволило отримувати одиниці в матриці обчислених 

коефіцієнтів кореляції, необхідно, щоб факторний розв’язок включав тільки загальні 
чинники. У цьому разі не робиться припущення про наявність характерних факторів і, 
отже, використовується модель компонентного аналізу. Якщо ж на діагоналі стоять 
надійності – величини в діапазоні між спільнотами і одиницею, то факторний розв’язок 
буде включати загальні чинники і фактори помилки, а специфічність буде врахована 
дисперсією загальних факторів. В залежності від того, які числа стоять на головній 
діагоналі матриці вибіркових коефіцієнтів кореляції, загальні фактори враховують різні 
частини дисперсії змінних. 

Методи факторного аналізу. При всьому своєму розмаїтті методи факторного 
аналізу мають загальний алгоритм розв’язання. (рис 3.29.). Він починається з побудови 
матриці вихідних даних і закінчується отриманням матриці факторних оцінок. 

 

 
 

Рис. 3.29. Алгоритм реалізації методів факторного аналізу. 
 

Перші два пункти алгоритму не викликають утруднень. Виконання третього пункту – 
побудова редукованої матриці – пов'язано з вирішенням проблеми спільності. Ця 
проблема актуальна саме для методів факторного аналізу, так як в методі головних 
компонент передбачається, що дисперсію вихідних ознак повністю пояснюють латентні 
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фактори, при цьому в скороченій матриці, як і в кореляційній всі спільності дорівнюють 
одиницям. (Це відповідає рівності одиниці всіх діагональних елементів матриці.) 

 
У факторному аналізі дисперсія ознак може бути пояснена не на всі 100%, а дещо 

менше з урахуванням існування специфічних факторів. Матриця кореляцій 
перетворюється в редуковану матрицю, в якій в якості діагональних елементів 
розташовуються відповідні спільності. 

 

Існує кілька методів пошуку спільностей , серед яких найчастіше 

використовуються: 
а) метод найбільшого елемента у рядку, суть якого полягає в тому, що в рядку 

матриці, відповідному даної ознаки, вибирається елемент з найбільшим абсолютним 
значенням: 

 
б) метод середнього коефіцієнта кореляції у рядку, що знаходиться відомим 

способом: 

 
в) метод тріад, суть якого полягає у визначенні двох найбільших значень 

коефіцієнтів кореляції  і  в -му стовпці або рядку, після чого розраховується 

 
г) метод першого центроїдного фактора 

 
На етапі побудови факторної матриці (4 пункт) проблема полягає у виборі 

оптимального методу виділення факторних навантажень. Сучасні методи факторного 
аналізу дозволяють знайти потрібні розв’язки цієї задачі. У загальному випадку виділені 
чинники не обов'язково ортогональні, тобто змінні-вектори (стовпчики) матриці не 
незалежні. 

Проблему обертання, яка вирішується між пунктами 4 і 5, в чому полягає ця задача 
розглянемо в геометричних термінах. Набір змінних можна уявити безліччю векторів 
(кожен з яких відповідає своїй змінній) в просторі, розмірність якого дорівнює числу 
об'єктів. У факторному аналізі стверджується, що ці вектори, взагалі кажучи, лежать в 
просторі, розмірність якого менше числа змінних. Осями координат цього редукованого 
простору є загальні фактори: вихідні змінні можуть бути лінійно виражені через ці 
фактори. Завдання виявлення простору загальних факторів ніяк не пов'язана з 
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використовуваною системою координат. Геометрично факторна невизначеність означає 
нескінченне число обертань, за допомогою яких одна система координат може бути 
приведена до іншої. Для того, щоб спростити математичний опис (а іноді і для полегшення 
змістовної інтерпретації), систему координат зазвичай, так чи інакше, міняють. Слід 
зазначити, що при подібних перетвореннях геометричні об'єкти, наприклад пряма лінія 
або безліч точок, не змінюються. Формули, що описують об'єкти можуть істотно змінитися, 
але самі об'єкти щодо такого перетворення, інваріантні. Зазвичай дослідник має справу 
тільки з геометричними об'єктами, система координат для нього – засіб дослідження, і він 
воліє одну систему інший, якщо заміна приводить до простішого опису об'єкта. Наприклад, 
якщо об'єкт – еліпс – в одній системі координат описується рівнянням, що містить шість 
членів, то можна так підібрати систему координат, що вираз для того ж об'єкта буде 
виглядати набагато простіше, а саме, містити всього три члени. На відміну від 
математика, метою гідрометеоролога є інтерпретація системи координат, а об'єкти 
(зокрема, безліч точок) йому потрібні лише для того, щоб цю систему координат отримати. 
Розглянуті факторним аналізом об'єкти утворюють хмари точок, кожній з точок відповідає 
який-небудь тест. Щільність точок, їх взаємна близькість прямо пов'язані з кореляціями 
між тестами. У гідрометеорологічних дослідженнях шукана система координат виходить 
на підставі конкретних об'єктів, але упор завжди робиться на інтерпретацію знайденої 
системи координат. 

Виконання пункту 5 алгоритму і вирішення проблеми обертання простору виділених 
факторів не обов'язково. Необхідність у цьому етапі виникає, коли просторове 
розташування факторів нелогічно або важко піддається інтерпретації. Виникнення 
подібної ситуації можливо через те, що положення факторних осей у просторі чітко не 
задається, тобто спочатку відсутня просторова прив'язка факторних осей. 

З рис. 3.30. видно, що поворот осей приводить з одного боку до зміни координат 
вихідних ознак, що, відповідно, змінює факторні навантаження, а з іншого – до більшої 
інтерпретуючої здатності факторів. 

Отримання факторної матриці може бути кінцевим етапом факторного аналізу, 
однак матриця може бути основою для розрахунку факторних оцінок – значень факторів 
для кожного об'єкта. Їх отримання, як правило, і є кінцевим результатом факторного 
аналізу. 

 

 
 

Рис. 3.30. Факторна структура до і після обертання 
 
Факторному аналізу властива деяка невизначеність: кореляційна матриця може бути 

факторізована нескінченним числом способів. В даний час набір методів факторного 
аналізу досить великий і налічує десятки різних підходів і прийомів обробки даних. 

Прості факторні моделі. Ця група методів вимагає попередньої оцінки числа 
факторів. Факторна модель характерних і загальних факторів є узагальненням різних 
моделей, що отримали назву по числу розглянутих в них факторів. Наприклад, 
особливість біфакторної моделі полягає в тому, що крім групових і характерних, вона 
включає один генеральний фактор. Таке доповнення дозволяє звільнитися від 
обмеження, притаманного двофакторним розв’язкам: якщо за допомогою ортогонального 
однофакторного розв’язку можна описати тільки кореляційну матрицю трикутного вигляду, 
то біфакторний розв’язок може описати вже більш складну картину. По суті справи, така 
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модифікація означає перехід від площинного опису до лінійного. Дійсно, якщо вектори 
групи змінних лежать в площині координат, то кожна змінна характеризує тільки два 
відповідних фактора. Якщо ж вектори лежать у площині, утвореною віссю генерального 

фактора ( ) і однієї з осей групових факторів (а не в площині двох групових факторів), 

потрібно говорити про пучок площин, що проходять через вісь . 

На відміну від методів, що безпосередньо оперують кореляційною матрицею, 
багатофакторні методи вимагають деякого вихідного, попереднього розв’язку. Термін 

«багатофакторний» виділяє групу методів, в яких система  загальних факторів виходить 

без попереднього угруповання змінних. Основна відмітна особливість багатофакторного 
розв’язку полягає у відсутності генерального фактора і в «перекритті» групових факторів. 
Ефект «перекриття» полягає в тому, що різним груповим факторам відповідають, взагалі 
кажучи, пересічні групи змінних. Отже, в опис змінної можуть увійти кілька групових 
факторів. Це означає, що в багатофакторному відображенні складність змінних може 
дорівнювати двом і більшій кількості. Властивість «перекриття» дозволяє описувати за 
допомогою багатофакторних систем матриці довільного виду. 

Багатофакторний розв’язок адекватний опису за допомогою гіперплощин. 

Формально це означає, що складність параметрів не перевищує ( ). Завдання, 

однак, полягає в максимальному спрощенні розв’язку, тобто в зменшенні складності 
змінних. Отже, незважаючи на «перекриття», бажано одержати максимальне число 
нульових коефіцієнтів в лінійних виразах для змінних. Більш точно ці вимоги відображені в 
принципі простої структури. Будь-який попередній розв’язок, отриманий на підставі 
аналізу кореляційної матриці, можна перетворити в ортогональний або косокутний 
багатофакторний розв’язок. Як правило, в такому розв’язку буде багато нульових 
коефіцієнтів. У загальному ж випадку в багатофакторному розв’язку необов'язкові ні 
нульові коефіцієнти, ні «перекриття» групових факторів. 

Центроїдний метод. Сьогодні його використовують, як правило, у вигляді першого 
наближення факторного розв’язку, який потім поліпшується за допомогою сучасних 
методів.  метод заснований на припущенні про те, що кожен з вихідних ознак 

 може бути представлений як функція невеликого числа загальних 

чинників  і характерного фактора . При цьому вважається, що кожен 

загальний фактор має істотне значення для аналізу всіх вихідних ознак, тобто фактор   

– загальний для усіх . У той же час зміни в характерному факторі  

впливають на значення тільки відповідної ознаки . Таким чином, характерний фактор  

відображає ту специфіку ознаки , яка не може бути виражена через загальні чинники. 

Загальні фактори  в моделі  передбачаються незалежними 

стандартизованими показниками, розподіленими по нормальному закону. Характерні 

фактори  розглядаються як некорельовані стандартизовані показники, що 

не залежать від загальних факторів. Числа   – 

факторні навантаження, а числа  оцінюють ступінь впливу 

характерного фактора  на . Вихідні ознаки також вважаються стандартизованими 

змінними з нормальним розподілом. У літературі описані методи визначення факторних 

навантажень . 

Центроїдний метод, даючи значну економію в обсязі обчислювальних робіт, 
дозволяє апроксимувати систему головних факторів. Кожний наступний центроїд (фактор) 
повинен брати на себе максимум сумарної дисперсії. Однак на відміну від методу 
головних факторів, для даного набору змінних центроїдний метод не дає єдиного 
розв’язку. Метод позбавлений і інших важливих властивостей, властивих методу головних 



522 

 

факторів. Як і в методі головних факторів, в центроїдному методі змінні виражаються 

через фактори у вигляді . Якщо всі елементи кореляційної матриці позитивні, 

то розв’язок складається з одного генерального і біполярних факторів. З урахуванням 
деяких доповнень центроїдний метод дозволяє досліджувати і матриці з негативними 
елементами. 

Трикутна декомпозиція. Метод квадратного кореня розв’язання системи лінійних 
рівнянь дає можливість звести симетричну матрицю до такої трикутної, добуток якої на 
транспоновану дорівнює вихідній матриці. Ця властивість становить одну з основних 
теорем факторного аналізу. Тобто, трикутна декомпозиція симетричної матриці 
призводить до факторного розв’язку. 

Виразимо наступним чином  параметрів через  (або менше число) 

некорельованих факторів: 

 
Очевидно, що в перше рівняння можна поставити будь-яку з змінних, тобто система 

 може бити записана багатьма способами. При повної кореляційної матриці (з 

одиницями на головній діагоналі) в декомпозиції  виявиться  факторів. Якщо 

замінити діагональні елементи значеннями спільнот і спробувати витягти  факторів, то 

зважаючи на відсутність позитивної визначеності в кореляційної матриці, в ході реалізації 
методу квадратного кореня можуть з'явитися комплексні числа. 

Розглянуті три методи дають розв’язки, які можуть бути як кінцевим результатом, так 
і початковим етапом для подальших перетворень і покращень розв’язку. Ці три методи 
вимагають в якості попереднього кроку оцінки спільностей змінних. 

Для методів, що розглядаються нижче, в якості попереднього етапу потрібна оцінка 
числа загальних факторів. 

Метод максимальної правдоподібності. Основою цього методу є статистичний 
підхід: аналізу піддаються різниці між вибірковими коефіцієнтами кореляції та 
гіпотетичними коефіцієнтами кореляції генеральної сукупності. 

Метод максимальної правдоподібності дає можливість, задавшись числом загальних 
факторів, знайти факторний розв’язок і значення загальностей. Для перевірки гіпотез про 
число факторів в метод включений статистичний тест оцінки достовірності. Незважаючи 
на широке використання обчислювальної техніки, вирішення практичних завдань за 
допомогою методу максимальної правдоподібності залишається незначним. Такий стан 
справ пов'язаний з незадовільною збіжністю ітераційної процедури даного методу.  

Як і в методі головних чинників, в методі максимальної правдоподібності змінні 

виражаються через фактори у вигляді . Однак, одержувані тут фактори вже не 

беруть на себе максимум сумарної дисперсії. Ще одна різниця: якщо метод головних 
чинників дає єдиність розв’язку, то метод максимальної правдоподібності дозволяє 
однозначно визначити лише простір загальних факторів і, отже, отримати безліч 
розв’язків, еквівалентних з точністю до повороту, тобто безліч рівнозначних розв’язків. 
Щоб виключити цю невизначеність, необхідно ввести додаткову умову, яка зафіксує 
конкретний розв’язок. 

Метод мінімальних залишків. В цьому методі факторні навантаження визначаються 
з умови мінімізації внедіагональних елементів залишкових кореляційних матриць. 
Фактично, це означає реалізацію одного з принципів факторного аналізу – найкраще 
відтворення вибіркових коефіцієнтів кореляції. У цьому сенсі метод відмінний від методу 
головних факторів, спрямованого на мінімізацію дисперсії. У той же час для методу 
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мінімальних залишків також справедлива система співвідношень . Одержувані 

тут розв’язки суттєво залежать від того, яким числом загальних факторів задаються. 
Методи мінімальних залишків та головних факторів зближає також те, що значення 
спільностей одержують попутно, в процесі пошуку факторного розв’язку. Як видно, вихідні 
передумови методу мінімальних залишків досить близькі до класичного підходу 
факторного аналізу. 

Груповий метод. На відміну від останніх двох методів, результати яких є 
проміжними і використовуються для подальшого обертання і отримання багатофакторного 
розв’язку, груповий метод дає остаточний розв’язок. Загальним з цими методами є 
необхідність попередньої оцінки числа загальних чинників. Крім того, потрібні також і 
оцінки значень спільностей. Головне в груповому методі – процедура угруповання 
параметрів. На підставі раціонально відібраних груп будуються загальні фактори, число їх 
дорівнює числу груп. 

Природно очікувати, що система факторів, отримана груповим методом, буде 
косокутною. Тому повний факторний аналіз груповим методом повинен включати 
обчислення факторного відображення, факторної структури та матриці коефіцієнтів 
кореляції між факторами. Якщо бажано провести обертання системи факторів, то в разі 
ортогональної системи завдання спрощується. Застосувавши до матриці факторних 
коефіцієнтів кореляції і косокутної факторної структури метод квадратного кореня, можна 
досить просто виконати перетворення косокутного розв’язку в ортогональний, а також 
обчислити ортогональне або косокутне факторне відображення. 

Метод екстремального угруповання параметрів. Даний метод також заснований 
на обробці матриці коефіцієнтів кореляції між вихідними ознаками. В основі цього методу 
лежить гіпотеза про те, що сукупність вихідних ознак може бути розбита на групи, кожна з 
яких відображає дію певного фактора – причини. Оскільки ознаки всередині кожної з таких 
груп повинні бути пов'язані між собою тісніше, ніж ознаки різних груп, то задача зводиться 
до виявлення "сильно корельованих" груп ознак, що дозволяє виділити відповідні чинники. 

Формально задача про одночасне угруповання параметрів і виділення істотних 

факторів полягає в максимізації як по розбиттю параметрів на множину { }, 

так і щодо вибору факторів { } одного з двох критеріїв 

 

 

де – коефіцієнт кореляції між ознакою  -ї групи і відповідним 

їй фактором , де . Taким чином, в першому випадку максимізується сума 

квадратів коефіцієнтів кореляції ознак кожної групи з «своїм» фактором, а в другому 
випадку – сума модулів цих коефіцієнтів. 

Слід зазначити зв'язок методу екстремального угруповання параметрів з 
розглянутими вище методами факторного аналізу: метод, пов'язаний з максимізацією 

функціоналу , представляє природний розвиток методу головних компонент, а метод, 

пов'язаний з максимізацією  представляє розвиток центроїдного метода. Так, якщо 

групи ознак зафіксовані, то відповідно до виразу  у межах кожної групи 

відшукується перша головна компонента. 

Характеризуючи особливості цього методу, зазначимо, що фактори , 

тут не загальні для всіх ознак, кожен з них відповідає «своїй» групі ознак. На відміну від 
методів, розглянутих вище, фактори тут не є, взагалі кажучи, незалежними, 
ортогональними. Специфіка екстремального угруповання параметрів полягає, зокрема, і в 
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тому, що в рамках цього методу кожна ознака включається в один з факторів, що 
формується, у той час як при використанні інших методів факторного аналізу ознаки 
можуть відноситися до декількох факторів відразу або не належати до жодного з них. 

     Приклад 3.113. Нехай для деякої території маються результати дослідження 
великої кількості випадків опадів ( ) за шістьма змінним. Дані можуть бути 

представлені у вигляді матриці розміром , де  відповідає вимірюванню -ого 

випадку опадів за -ою шкалою. 

 























6,1003,1002,1001,100

6,463,462,461,46

6,13,12,11,1
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В якості величини  можуть бути значення, що виміряні в будь-якій шкалі. 

Нехай на підставі матриці вихідних даних одержано кореляційну матрицю  

розміром , причому в якості міри зв'язку використано коефіцієнт кореляції, 

відповідний шкалі змінних. Отже, в результаті розрахунків кореляційна матриця  має 

вигляд: 

 



























146,047,018,033,025,0

46,016,019,032,033,0

47,06,0116,035,029,0

18,019,016,0135,041,0

33,032,035,035,0144,0

25,033,029,041,044,01

 

Кореляційна матриця  використовуються не безпосередньо, а у вигляді 

редукованої матриці, яка відрізняється від вихідної тим, що на її діагоналі розташовуються 
не одиниці, а оцінки загальних нормованих дисперсій. Модель центроїдного факторного 
аналізу використовує рівність . 

Значення загальних дисперсій спочатку не відомі, тому їм дамо первинну досить 
приблизну, але більш-менш правдоподібну оцінку. В якості початкових оцінок нормованих 
загальних дисперсій, які розташовуються на діагоналях матриці, використаємо згідно 

 найбільші модулі (абсолютні величини) елементів матриці , що стоять у 

відповідних стовпцях. Скорочена матриця  (останній з двох індексів вказує на номер 

наближення) має вигляд: 



























47.046,047,018,033,025,0

46,06,06,019,032,033,0

47,06,06,016,035,029,0

18,019,016,041,035,041,0

33,032,035,035,044,044,0

25,033,029,041,044,044,0

 

За даними матриці  визначимо положення першого фактора (першого центроїда) 

відносно вихідного пучка – навантажень вихідних шкал на перший фактор або першої 
серії факторних навантажень. Ця процедура складається з ряду дій: 

1. Підсумовуються елементи матриці   у стовпцях. В результаті отримаємо 

маргінальні суми  (де індекси відповідають:  – номер стовпця; перша 1 – номер 
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фактора; друга 1 – номер наближення):     

       

2. Визначається загальна сума елементів матриці:  

 
3. Визначаються модулі факторних навантажень  за формулою  :  

; ; ; ; . 

 На цьому завершується виділення навантаження вихідних змінних на перший 
фактор. 

Для обчислення навантажень на другий фактор треба обчислити залишкову 
матрицю , яка визначається за матричною формулою: 

 
де  – вектор-стовпець тільки що виділених факторних навантажень, а  – 

вектор-рядок з тих же елементів. 
Добуток загальних векторів є матриця попарних добутків факторних навантажень 

, , ..., . 

Нагадаємо, що добутком стовпця на рядок є матриця, а множення рядка на рядок 
зумовлює  появу лише звичайного числа. 

Різниця двох матриць, є матриця, елементи якої дорівнюють різницям відповідних 

елементів матриць зменшуваного ( ) і від'ємника ( ): 







































12,005,007,01,003,01,0

05,013,013,013,01,008,0

07,013,014,016,007,011,0

1,013,016,019,006,013,0

03,01,007,006,006,008,0

1,008,011,013,008,009,0

. 

Матриця  є основою для обчислення другої серії факторних навантажень. Ця 

процедура аналогічна процедурі виділення першої серії навантажень і починається з 
редукування матриці , тобто заміни діагональних елементів матриці  на 

максимальні модулі елементів відповідних стовпців. Редукована матриця має вигляд: 







































12,005,007,01,003,01,0

05,013,013,013,01,008,0

07,013,016,016,007,011,0

1,013,016,019,006,013,0

03,01,007,006,01,008,0

1,008,011,013,008,013,0

. 

Отримана редукована залишкова матриця містить багато негативних кореляцій. 
Геометрично це відповідає тому, що вектори змінних різноспрямовані. У такому разі 
процедура обчислення факторних навантажень починається з консолідації векторного 
пучка, яка полягає в такому перетворенні матриці, яке призведе до мінімізації кількості і 
"загальної ваги" її негативних елементів. Геометрично це відповідає повороту на 1800 
деяких векторів вихідного пучка з таким розрахунком, щоб у результаті пучок 
розташовувався в межах якомога меншого просторового кута. Для цього зробимо 
наступне: 
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1. Підсумовуємо елементи матриці по стовпцях без включення до суми діагональних 
елементів, в результаті отримаємо часткові маргінальні суми: , , 

, , , . 

2. Підсумовуємо отримані часткові маргінальні суми, тобто визначимо їх загальну 
суму . 

3. Серед часткових маргінальних сум  , , ....,  визначимо найбільші (за 

абсолютною величиною) негативні значення. Якщо виявиться, що всі маргінальні суми 
позитивні, то в консолідації векторного пучка немає необхідності. 

4. Міняємо знаки (переполюсування шкали) у всіх елементів відповідних стовпців (ті, 
в яких найбільші негативні часткові маргінальні суми) і однойменних рядків. Геометрично 
ця процедура еквівалентна повороту змінної – вектора на 180о. У змістовному плані така 
операція означає зміну напряму вимірювання відповідної ознаки. Наприклад, вимір від 
"слабкі опади" до "сильні опади" замінено виміром від "сильні опади "  до "слабкі опади". 
Процедура консолідації може проводитися або послідовно стовпець за стовпцем або 
декілька стовпців одночасно. Переполюсуванню піддавалися шкали 4,5,6 і відповідні 
рядки. В результаті отримано матрицю  



























12,005,007,01,003,01,0

05,013,013,013,01,008,0

07,013,016,016,007,011,0

1,013,016,019,006,013,0

03,01,007,006,01,008,0

1,008,011,013,008,013,0

, 

діагональні елементи якої ті ж, що і в матриці  Інші елементи збігаються по 

модулю, але можуть відрізнятися знаком. 
5. Після процедури консолідації повторно обчислюємо часткові маргінальні суми та 

їх загальну суму. Часткові маргінальні суми для цієї матриці дорівнюють: , 

, , , ,  з їх загальною сумою 

. 

6. Якщо виявиться, що нове значення  більше попереднього (порівняйте з 

попередньою  ), то переполюсовка привела до бажаного результату, і можна 

приступати до виділення факторних навантажень. Якщо ж сума зменшилася, то необхідно 
повернутися до виду матриці до останнього переполюсування. 

Номери шкал, переполюсування яких призвела до зростання загальної суми  

(позначимо їх, як ), необхідно записати, оскільки ця інформація буде необхідна 

в подальшому. 

За даними матриці  визначимо навантаження шкал на другий чинник за вже 

відомим алгоритмом: 
1. Визначаємо часткові маргінальні суми (з діагональними елементами): , 

, , , ,  та їх загальну суму  

. 

2. Визначаємо модулі факторних навантажень: 

 ; ; ; ; 

. 

На цьому етапі вводиться нова операція, в якій необхідно врахувати результати 
переполюсування шкал, тобто наслідок консолідації. Це досягається постановкою 
"мінусів" при факторних навантаженнях, відповідно до шкал, які піддавалися 
переполюсуванню. В результаті отримаємо навантаження вихідних змінних на другий 
чинник:  ; ; ; ; .  
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Можна приступати до визначення наступного комплекту факторних навантажень на 
3-ій фактор. Для цього визначаємо залишкову матрицю : 

 
Вона має вигляд: 







































06,003,002,0003,002,0

03,003,001,0003,003,0

02,001,002,001,002,001,0

0001,003,003,00

03,003,002,003,005,00

02,003,001,00002,0

. 

У цій матриці видно, що значення в стовпцях стали дуже маленькими і це наводить 
на думку, що третій фактор може бути вже не інформативним. Зазвичай немає 
необхідності обчислювати всі можливі фактори (в нашому прикладі – шість). Декількох 
перших факторів виявляється достатньо. 

Питання про те, на виділенні якого за рахунком факторі  слід зупинитися, 
вирішується за допомогою спеціально розроблених критеріїв, які дозволяють встановити, 
наскільки чергова залишкова матриця інформативна. Можна використовувати критерій, 
розроблений Саундерсом, для чого обчислюють величину критерію 

, 

де 

 
(під оператором суми – сума квадратів елементів залишкової матриці); 

2








 


n

n
b


; 

2

21
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iFn
N

c  (Під оператором суми – сума квадратів факторних навантажень в 

факторній матриці після вилучення -го фактора);  – число об'єктів;  – число шкал або 

змінних;  – кількість факторів, які були виділені. 

  Якщо , то виділення факторів можна закінчити, якщо , то виділення 

факторів триває. У нашому випадку виділення факторів закінчено. 
Іншим критерієм припинення виділення факторів є рівняння Л.Терсдоуна, що 

зв'язують порядок матриці  і мінімальне число загальних факторів , яке можна витягти з 

матриці порядку : 

 
Для  значення мінімального числа загальних факторів наведені в таблиці 

 

 3 5 6 8 9 1
0 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 
Будемо виходити з припущення, заснованого на критерії Саундерса, що число 

виділених факторів дорівнює 2 (  і ). Уявімо сукупність факторних навантажень у 

вигляді таблиці – матриці факторних навантажень, яку позначимо як  
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Це і є головний результат виділення факторів. 
Нам залишилося тільки пов'язати отриману матрицю з сукупністю загальних 

дисперсій. Для цього всі факторні навантаження за рядками в матриці  зводяться в 

квадрат 

 
і складаються послідовно для всіх -шкал. У загальному випадку, коли кількість 

виділених факторів більше двох перехід від  до  здійснюється за формулою: 

 
Отримані таким чином дисперсії підставляються в діагоналі вихідної кореляційної 

матриці і процедура виділення факторних навантажень повторюється; тепер це буде 
називатися другим наближенням (індекс 2 після крапки з зайнятої). Якщо при порівнянні 

матриці  (першого наближення) з матрицею  (друге наближення) усі відповідні 

елементи обох матриць попарно дорівнюють один одному, то процедуру виділення 
факторів можна завершити і обчислювати сумарну частку повної дисперсії, що 
приходиться на виділені фактори. Це здійснюється за формулою 

 
У цьому прикладі ; . 

Наведений приклад показує, що факторний аналіз дозволяє не тільки виявляти 
причинно-наслідкові взаємозв'язки різних ознак досліджуваних гідрометеорологічних 
об'єктів, але і вирішувати різноманітні фізичні питання шляхом виявлення головних діючих 
факторів, аналізу їх ознакової структури та аналізу факторної структури досліджуваних 
ознак різних гідрометеорологічних утворень. Більш того, метод дозволяє відтворити в 
факторному координатному просторі вид досліджуваного гідрометеорологічного об'єкта і 
вказати його характерні ознаки та відмінні риси. 

Результати факторного аналізу будуть успішними, якщо вдається дати змістовну 
інтерпретацію виявлених чинників, виходячи зі змісту показників, що характеризують ці 
фактори. Дана стадія роботи дуже відповідальна, вона вимагає від дослідника чіткого 
уявлення про змістовну суть показників, які залучені для аналізу і на основі яких виділені 
фактори. Тому при попередньому ретельному відборі показників для факторного аналізу 
слід керуватися їх змістовною суттю, а не прагненням до включення в аналіз якомога 
більшої їх кількості. 

Розглянемо кілька методичних питань, пов'язаних з особливостями методів 
факторного аналізу. 

а) Більшість методів факторного аналізу не статистичні в строгому сенсі цього слова, 
так як для них не розроблені способи поширення вибіркових результатів на генеральну 
сукупність. Вихідну кореляційну матрицю розглядають як задану, а фактори виділяють без 
урахування помилки вибірки, притаманної кореляційної матриці. Виключеннями є метод 
максимальної правдоподібності (Лоуле) і канонічний факторний аналіз (Рао), для яких 
розроблені критерії перевірки значимості виділених факторів. При використанні інших 
(основних) методів факторного аналізу питання про значущість факторних навантажень 
зазвичай вирішується за допомогою емпіричних порогів значущості (наприклад, 

 ). Змістовний сенс фактора 

виявляється на основі ознак, які мають високі (значущі) факторні навантаження. 
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б) Однією з проблем факторного аналізу є проблема обертання. Будь яке 
ортогональне обертання чинників призводить до такої ж факторизації з перерозподілом 

навантажень , що пов'язано з їх неоднозначністю. Необхідність обертання факторів 

виникає найчастіше, коли виявленим факторам не вдається дати досить чітку змістовну 
інтерпретацію. Наприклад, факторні навантаження для розглянутого фактора можуть бути 
близькими за величиною і однаковими по знаку у багатьох ознак, так що важко 
однозначно визначити, який чинник «стоїть» за виділеною комбінацією ознак. Обертання 
дозволяє зробити матрицю факторних навантажень більш «контрастною» за рахунок 
збільшення навантажень за одними ознаками і зменшення за іншими, що сприяє більш 
виразному виявленню груп ознак, які визначають той чи інший фактор. Зазначимо в цьому 
зв'язку, що необхідність використання процедур обертання відсутня в тому випадку, коли 
застосовують метод екстремального угруповання параметрів. Цей метод не пов'язаний 
обмеженням ортогональності факторів, тому при його використанні отримують фактори, 
максимально наближені до «пучка» взаємопов'язаних показників. У методі 
екстремального угруповання параметрів факторні навантаження мають, як правило, дуже 
високі значення, так як в цьому методі факторні навантаження ознак, які стосуються 
одного фактору, залежать від коефіцієнтів кореляції тільки між ознаками даної групи. 

в) Не зупиняючись тут на поняттях спільності і характерності ознак, звернемо увагу 

на оцінку повного внеску фактора  у сумарну дисперсію ознак: 

 
Повний внесок усіх загальних факторів буде дорівнювати: 

 

Тоді частка сумарної дисперсії, що пояснюється  факторами і дорівнює відношенню 

, зазвичай розглядається як показник повноти факторизації, тобто того, 

наскільки добре виявлені фактори пояснюють варіації вихідних ознак. Якщо, наприклад,  

отриманих факторів пояснюють 78% сумарної дисперсії  ознак, то частка непоясненої 

ними дисперсії дорівнює 22%. Саме виходячи з величини  вибирають найчастіше число 

факторів  (з урахуванням, звичайно, можливості інтерпретації факторів). 

Підсумовуючи короткий розгляд факторного аналізу, зазначимо два основні підходи 
до його використання: з одного боку, пошуковий, дослідницький підхід, орієнтований, на 
першу стадію дослідження складного явища, на пошук гіпотез про його структуру, з іншого 
боку, спрямований факторний аналіз, який має на меті проведення експерименту для 
підтвердження вже висунутої теоретичної гіпотези. Характеризуючи спрямований 
факторний експеримент, відзначимо, що він застосовується на більш просунутих стадіях 
дослідження. Одне із завдань цієї стадії – визначення розмірності досліджуваного 
складного явища, тобто знаходження мінімального числа істотних факторів, що з 
достатньою повнотою описують досліджуване явище. Інше завдання, яке вирішується за 
допомогою факторного аналізу на цій стадії, – побудова узагальненого індексу, значення 
якого визначаються факторними вагами типів даних. Ознаки в цьому випадку 
підбираються таким чином, щоб відобразити уявлення, що вже склалося, про 
узагальнений індекс (наприклад, задається набір ознак, що характеризують конвективні 
процеси). Для даного набору ознак будується однофакторна модель, а потім можна 
ранжувати типи даних за шкалою вимірювання факторних ваг. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Які основні відмінності між компонентним і факторним аналізами? 
2. Що розуміється під латентною змінною? 
3. Дайте визначення головним компонентам. 
4. Сформулюйте мету та технологію цілеспрямованого обертання при застосуванні 

компонентного і факторного аналізів. 
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5. Перелічите основні цілі факторного аналізу. 
6. Які завдання вирішує факторний аналіз? 
7. Яке співвідношення повинно бути між кількістю факторів та вимірюваних 

змінних? 
8. Яка величина використовується у якості кількісної міри зв'язку між двома 

змінними в факторному аналізі? 
9. Чим відрізняються діагональні елементи кореляційних матриць компонентному і 

факторному аналізах? 
10.  Дайте означення загальним, специфічним факторам та факторним 

навантаженням. 
11.  При яких умовах факторні навантаження розкладається на спільність і 

специфічність? 
12.  Що обумовлює характерність в загальних факторах? 

13.  Яким чином пов’язані між собой головні компоненти  з змінними  в 

компонентному аналізі? 
14.  Перелічите послідовність процедури пошуку всієї системи взаємно 

перпендикулярних осей за методами компонентного та факторного аналізів.  
15.  Чи можуть бути корельовані характерні фактори із загальними факторами? 
16.  Як називається таблиця значень коефіцієнтів кореляції між змінними і 

факторами? 
17.  Перелічите існуючи методи пошуку спільностей (діагональних елементів) 

редукованої матриці. 
18.  Перелічите відомі методи обробки даних, що застосовуються у факторному 

аналізі. 
 

3.12.2. Дискримінантний аналіз 
Дискримінантний аналіз є розділом багатовимірного статистичного аналізу, який 

включає в себе методи класифікації багатовимірних спостережень за принципом 
максимальної подібності при наявності повчальних ознак і дозволяє вивчати відмінності 
між двома і більше групами об'єктів за декількома змінними одночасно. У 
дискримінантному аналізі формулюється правило, за яким об'єкти підмножини, що 
підлягають класифікації, відносяться до одного з уже існуючих (навчальних) підмножин 
(класів), на основі порівняння величини дискримінантної функції об'єкта, що 
класифікується, розрахованої за дискримінантною змінною з деякою константою 
дискримінації. Якщо існують дві або більше сукупності (групи) і розглядається множина 
вибіркових спостережень над ними, то основне завдання дискримінантного аналізу 
полягає в побудові за допомогою цих вибіркових спостережень правила, яке дозволяє 
віднести нове спостереження до однієї з сукупностей. Таким чином, основною метою 
дискримінації є знаходження такої лінійної комбінації змінних (дискримінантних змінних), 
яка б оптимально розділила групи, що розглядаються.  

Дискримінантний аналіз – це загальний термін, що стосується кількох тісно 
пов’язаних статистичних процедур. Ці процедури можна розділити на методи інтерпретації 
міжгрупових відмінностей – дискримінації та методи класифікації спостережень за 
групами. Метою інтерпретації є визначення кількості, значущості дискримінантних функцій 
і їх значень для пояснення відмінностей між класами. При інтерпретації потрібно 
відповісти на питання: чи можливо, використовуючи даний набір змінних, відрізнити одну 
групу від іншої, наскільки добре ці змінні допомагають провести дискримінацію і які з них 
найбільш інформативні? 

Метою класифікації є визначення класу, до якого належить новий об'єкт. Методи 
класифікації пов'язані з отриманням однієї або декількох функцій, що забезпечують 
можливість віднесення даного об'єкта до однієї з груп. Ці функції називаються 
класифікуючими і залежать від значень змінних таким чином, що з'являється можливість 
віднести кожен об'єкт до однієї з груп. 

Передумовами застосування дискримінаційного аналізу є: 

 спостереження належать до двох або більше числа класів; 
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 у кожному класі є як мінімум два спостереження; 

 кількість дискримінантних змінних не більше кількості спостережень мінус 2; 

 дискримінантні змінні вимірюються в шкалі інтервалів або шкалі відносин; 

 дискримінантні змінні лінійно незалежні; 

 дискримінантні  змінні розподіляються по багатовимірному нормальному закону 
розподілу; 

 коваріантні матриці класів приблизно дорівнюють одна одній. 
Завдання дискримінантного аналізу можна розділити на три типи. Завдання першого 

типу часто зустрічаються в гідрометеорологічній практиці. Припустимо, що мається 
інформація про деяку кількість випадків, явище кожного з яких відноситься до одного з 
двох або більше процесів. На основі цієї інформації потрібно знайти функцію, що 
дозволяє поставити у відповідність новим випадкам характерні для них процеси. 
Побудова такої функції і становить завдання дискримінації. 

Другий тип задачі відноситься до ситуації, коли ознаки приналежності явища до тієї 
чи іншої групи не відомі, і їх потрібно знайти. Прикладом може служити визначення 
інтенсивності джерела викидів шкідливої домішки за її концентрацією, що заміряна на 
прилеглих постах спостережень. 

Завдання третього типу пов'язані з передбаченням майбутніх подій на підставі 
наявних даних. Такі задачі виникають при прогнозі віддалених процесів або явищ, 
наприклад, прогноз можливості випадання граду. 

Означення 3.12.2. Дискримінантний аналіз – статистичний метод аналізу 
даних, призначений для розподілу досліджуваних об'єктів на заздалегідь задані групи. 

Лінійна функція 

 

 
називається канонічною дискримінантною функцією з невідомими (шуканими) 

коефіцієнтами . Тут – значення дискримінаційної функції для -го об'єкту в групі ; 

– значення дискримінаційної змінної  для -го об'єкту в групі . З геометричної 

точки зору дискримінантні функції визначають гіперповерхні в -мірному просторі. В 

окремому випадку при  вона є прямою, а при  – площиною. 

Канонічну дискримінантну функцію будують таким чином, щоб її середні значення 
для різних класів якомога більше розрізнялися. При цьому сукупність функцій повинна 
утворювати ортогональное простір, тобто функції незалежні одна від одної. З цього 
випливає, що кількість функцій не може бути більше кількості класів мінус 1 або числа 
дискримінантних змінних (в залежності від того, яка з цих величин менше). 

Коефіцієнти  першої канонічної дискримінантної функції вибираються таким 

чином, щоб центроїди різних груп якомога більше відрізнялися один від одного. 
Коефіцієнти другої групи вибираються також, але при цьому накладається додаткова 
умова, щоб значення другої функції були некорельованими зі значеннями першої. 
Аналогічно визначаються і інші функції. Звідси випливає, що будь-яка канонічна 

дискримінантна функція  має нульову внутрішньогрупову кореляцію з . 

Якщо число груп дорівнює , то число канонічних дискримінантних функцій буде на 

одиницю менше числа груп. Однак з багатьох причин практичного характеру корисно мати 
одну, дві або ж три дискримінаційних функцій. Тоді графічне зображення об'єкта буде 
представлено в одно-, дво- і тривимірних просторах. Таке уявлення особливо корисно у 

випадку, коли число дискримінаційних змінних  велике в порівнянні з числом груп . 

Процедура дискримінантного аналізу залежить від кількості класів. 

Нехай спочатку мається два класи, об'єкти характеризуються  змінними. Для 

першого класу сформована вибірка , об'ємом , для другого –  об'ємом . Щоб 
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визначити, до якого класу належить деяке спостереження  (об'єкт),  потрібно виконати 

наступну послідовність кроків: 

 розрахувати середні значення за кожною змінною для кожної вибірки (класу): 

 

 визначити оцінки коваріаційних матриць для кожного класу  і  

 

 
 розрахувати незміщену оцінку об'єднаної ковариационной матриці: 

 

 знайти розв’язок системи лінійних рівнянь  відносно  (тут з 

існуючих методів пропонується метод -розкладання), знайшовши матрицю , що є 

зворотною , і розрахувавши вектор оцінок коефіцієнтів дискримінантної функції 

 
 визначити оцінки векторів дискримінантних функцій для вихідних змінних 

 
 обчислити середні значення оцінок дискримінантних функцій 

 
 визначити дискримінантного константу 

 

 обчислити для спостереження  оцінку дискримінантної функції 

 

Якщо це значення більше або дорівнює константі , то новий об'єкт  належить до 

класу , якщо менше – до класу  (при ). 

Якщо розв’язок задачі реалізується для загального випадку  класів,  знаходження 

коефіцієнтів канонічної дискримінаційної функції  потребує існування 

статистичного критерію розрізнення груп. Очевидно, що класифікація змінних буде 
здійснюватися тим краще, чим менше розсіювання точок щодо центроїда всередині групи і 
чим більше відстань між центроїдами груп. Зрозуміло, що більша внутрішньогрупова 
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варіація небажана, оскільки в цьому випадку будь-яка задана відстань між двома 
середніми тим менш значуще в статистичному сенсі, чим більше варіація розподілів, 
відповідних цим середнім. Один з методів пошуку найкращої дискримінації даних полягає 

в знаходженні такої канонічної дискримінаційної функції , яка б максимізувала 

відношення міжгрупової варіації до внутрішньогрупової [39] 

 

де  – міжгрупова і  внутрішньогрупова матриці розсіювання спостережуваних 

змінних від середніх. 
Введемо наступні позначення: 

 –  кількість класів; 

 – кількість дискримінантних змінних; 

 –  кількість спостережень в -й групі; 

 –  загальна кількість спостережень по всіх групах; 

 –  величина змінної  для -го спостереження в -й групі; 

 –  середня величина змінної  в -й групі; 

 —  середнє значення змінної  по всіх групах; 

 –  загальна сума перехресних добутків для змінних  і ; 

 –  внутришньогрупова сума перехресних добутків для змінних  і ; 

 
У дискримінантній моделі необхідно дотримуватися таких умов: 

1. кількість груп ; 

2. кількість об'єктів в кожній групі ; 

3. кількість дискримінантних змінних ; 

4. дискримінантні змінні вимірюються за інтервальною шкалою; 
5. дискримінантні змінні лінійно незалежні; 
6. коваріаційні матриці груп приблизно рівні; 
7. дискримінантні змінні в кожній групі підкоряються багатомірному нормальному 

закону розподілу. 

Розглянемо задачу максимізації відносини  коли є  груп. Оцінимо 

спочатку інформацію, що характеризує ступінь відмінності між об'єктами по всьому 
простору точок, обумовленому змінними груп. Для цього обчислимо матрицю розсіювання 

, яка дорівнює сумі квадратів відхилень і попарних добутків спостережень від загальних 

середніх за кожною змінною. Елементи матриці  визначаються виразом [4] 

 
де 

 

 



534 

 

Запишемо цей вираз в матричній формі. Позначимо -мірну випадкову векторну 

змінну -ої групи наступним чином 

 

Тоді об'єднана -мірна випадкова векторна змінна всіх груп буде мати вигляд 

 

Загальна середня цій -мірної випадкової векторної змінної дорівнює вектору 

середніх окремих ознак 

 
Матриця розсіяння від середнього при цьому записується у вигляді 

 

Якщо використати векторну змінну об'єднаних змінних , то матриця  визначиться 

за формулою 

 

Матриця  містить повну інформацію про розподіл точок у просторі змінних. 

Діагональні елементи являють собою суму квадратів відхилень від загальної середньої і 
показують як ведуть себе спостереження за окремо взятою змінною. Позадіагональні 
елементи дорівнюють сумі добутків відхилень за однієї змінної на відхилення по інший. 

Якщо розділити матрицю  на , то отримаємо коваріаційну матрицю. Для 

перевірки умови лінійної незалежності змінних корисно розглянути замість  нормовану 

кореляційну матрицю. 

Для вимірювання ступеня розкиду об'єктів усередині груп розглянемо матрицю , 

яка відрізняється від  тільки тим, що її елементи визначаються векторами середніх для 

окремих груп, а не вектором середніх для загальних даних. Елементи 
внутрішньогрупового розсіювання визначаться виразом 

 
Запишемо цей вираз в матричній формі. Даним  груп будуть відповідати вектори 

середніх 

 

  

 
Тоді матриця внутрішньогрупових варіацій запишеться у вигляді 

 

Якщо розділити кожен елемент матриці  на , то отримаємо оцінку 

коваріаційиої матриці внутрішньогрупових даних. 

Коли центроїди різних груп збігаються, то елементи матриць  і  будуть рівні. 

Якщо ж центроїди груп різні, то різниця 
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буде визначати міжгрупову суму квадратів відхилень і попарних добутків. Якщо 
розташування груп в просторі розрізняється (тобто їх центроїди не збігаються), то ступінь 
розкиду спостережень усередині груп буде менше міжгрупового розкиду. Відзначимо, що 

елементи матриці  можна обчислити і за даними середніх 

 

Матриці  і  містять всю основну інформацію про залежності усередині груп і між 

групами. Для кращого поділу спостережень на групи потрібно підібрати коефіцієнти 
дискримінантної функції з умови максимізації відношення  групової матриці розсіювання 
до внутрішньогрупової матриці розсіювання за умови ортогональності дискримінантних 
площин. Тоді знаходження коефіцієнтів дискримінантних функцій зводиться до 
розв’язання задачі про власні значеннях і вектори [4]. Це твердження можна 

сформулювати так: якщо спроектувати  груп -мірних вибірок на  простір, 

породжений власними векторами , то 

відношення  буде максимальним, тобто розсіювання між групами буде 

максимальним при заданому внутрішньогруповому розсіюванні. При бажанні спроектувати 

 вибірок на пряму за умови максимізації найбільшого розсіювання між групами слід 

використовувати власний вектор , відповідний максимальному 

власному числу . При цьому дискримінантні функції можна отримувати за 

нестандартизованими і стандартизованими коефіцієнтами. 
Приклад 3.114. Нехай потрібно знайти лінійну комбінацію змінних, яка оптимальним 

способом розділяє класи в двомірному просторі незалежних змінних (рис. 3.31). Області, 
займані класами, мають вигляд довгих паралельних еліпсів (відзначені цифрами 1 і 2). 
Центр першого класу розташований в точці , центр другого - в точці . 

 
 

Рис. 3.31. Два класи в двомірному просторі незалежних змінних 



536 

 

Найпростіше рішення поставленої задачі – провести пряму, що сполучає центроїди 
класів (суцільна стрілка) і проектувати точки на неї – не підходить, так як при цьому класи 
практично повністю перекриваються. Щоб знайти лінійну комбінацію змінних, яка 
оптимальним способом розділяє класи, можна скористатися методом (2). Чисельник цього 
дробу показує, наскільки широка проекція вибірки на вісь, а знаменник – наскільки 
компактно упаковані окремі класи в рамках вибірки в цілому. Очевидно, що образи 
найкраще розділені, коли кожен клас окремо має мінімальну дисперсію при максимальній 
дисперсії вибірки в цілому. 

Вектор, що відповідає максимуму  схематично зображено штріхвой стрілкою. 

Можна бачити, що максимум інформації несе перша компонента вектора, причому 
зображення схематичне, в реальності кут між вектором і віссю  ще менше, тобто 

практично множини розділяються з використанням тільки першої компоненти. 
Можна відзначити, що в наведеному прикладі класи не перекриваються, проте в ряді 

випадків алгоритм може успішно працювати і з класами, що перекриваються. Перекриття 
кордонів класів не грає великої ролі, поки їх центроїди знаходяться досить далеко один 
від одного, щоб дисперсія істотно змінювалася в залежності від того, чи розраховується 
вона за вибіркою в цілому або усередині класів. У граничному випадку, коли центри класів 

збігаються, чисельник і знаменник (2) співпадуть і  тотожно дорівнює 1, що не дозволяє 

знайти оптимальне . На практиці це буде виражатися в тому, що вектор  буде 

"коливатися", вказуючи в різні боки в залежності від випадкових кореляцій, що виникають 
із-за скінченного розміру вибірки. 

Нестандартизовані коефіцієнти. Нехай  і  

відповідно власні значення та вектори. Тоді умова   в термінах власних чисел і 

векторів запишеться у вигляді 

 
що спричиняє рівність 

 
 або в матричному запису 

 

де   –  символ Кронекера. Таким чином, розв’язок рівняння    

дозволяє визначити компоненти власних векторів, відповідних дискримінантної функції. 

Якщо  і  невироджені матриці, то власні корені рівняння  такі ж, як і у  

. Розв'язок системи рівнянь  можна отримати шляхом 

використання розкладання Холецького  матриці  і розв'язок задачі про власні 

значеннях 

 
Кожний розв’язок, який має своє власне значення і власний вектор, відповідає одній 

дискримінантній функції. Компоненти власного вектора можна використовувати в якості 
коефіцієнтів дискримінантної функції. Однак при такому підході початок координат не буде 
збігатися з головним центроїдом. Для того, щоб початок координат співпав з головним 
центроїдом потрібно нормувати компоненти власного вектора [18] 
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Нормовані коефіцієнти  отримані за нестандартизованими вихідними 

даними, тому вони називаються нестандартизованими. Нормовані коефіцієнти 
призводять до таких дискримінантних значень, одиницею виміру яких є стандартне 
квадратичне відхилення. При такому підході кожна вісь в перетвореному просторі 
стискається або розтягується таким чином, що відповідне дискримінантне значення для 
даного об'єкта являє собою число стандартних відхилень точки від головного центроїда. 

Стандартизовані коефіцієнти можна отримати двома способами: 

 за формулою , якщо вихідні дані були приведені до стандартної форми; 

 перетворенням нестандартизованих коефіцієнтів до стандартизованої форми 

 
де  – сума внутрішньогрупових квадратів -ої змінної, яка визначається за 

формулою . 

Стандартизовані коефіцієнти корисно застосовувати для зменшення розмірності 
вихідного ознакового простору змінних. Якщо абсолютна величина коефіцієнта для даної 
змінної для всіх дискримінантних функцій мала, то цю змінну можна виключити, тим 
самим скоротивши число змінних. 

Структурні коефіцієнти визначаються коефіцієнтами взаємної кореляції між 
окремими змінними і дискримінантною функцією. Якщо відносно деякої змінної абсолютна 
величина коефіцієнта велика, то вся інформація про дискримінантну функцію укладена в 
цієї змінної. 

Структурні коефіцієнти корисні при класифікації груп. Структурний коефіцієнт можна 
обчислити і для змінної в межах окремо взятої групи. Тоді отримуємо внутрішньогруповий 
структурний коефіцієнт, який обчислюється за формулою: 

 

де  – внутрішньогруповий структурний коефіцієнт для -ой змінної та -ої функції; 

 – внутрішньогрупові структурні коефіцієнти кореляції між змінними  та ;  – 

стандартизовані коефіцієнти канонічної функції для змінної  і функції . 

Структурні коефіцієнти по своїй інформативності дещо відрізняються від 
стандартизованих коефіцієнтів. Стандартизовані коефіцієнти показують внесок змінних в 
значення дискримінантної функції. Якщо дві змінні сильно корельовані, то їх 
стандартизовані коефіцієнти можуть бути менше в порівнянні з тими випадками, коли 
використовується тільки одна з цих змінних. Такий розподіл величини стандартизованого 
коефіцієнту пояснюється тим, що при їх обчисленні враховується вплив всіх змінних. 
Структурні ж коефіцієнти є парними кореляціями і на них не впливають взаємні залежності 
інших змінних. 

Кількість дискримінантних функцій. Загальна кількість дискримінантних функцій 
не перевищує числа дискримінантних змінних і, принаймні, на 1 менше числа груп. Ступінь 
поділу вибіркових груп залежить від величини власних чисел: чим більше власне число, 
тим сильніше поділ. Найбільшою розділовою здатністю володіє перша дискримінантна 
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функція, відповідна найбільшому власному числу , друга забезпечує максимальне 

розрізнення після першої і т.д. Розрізняльну здатність -ой функції оцінюють по відносній 

величині у відсотках власного числа  від суми всіх . 

Коефіцієнт канонічної кореляції. Іншою характеристикою, що дозволяє оцінити 

корисність дискримінантної функції є коефіцієнт канонічної кореляції . Канонічна 

кореляція є мірою зв'язку між двома множинами змінних. Максимальна величина цього 
коефіцієнта дорівнює 1. Будемо вважати, що групи складають одну множину, а інша 

множина утворює дискримінантні змінні. Коефіцієнт канонічної кореляції для -ой 

дискримінантної функції визначається формулою: 

 

Чим більше величина , тим краще розділювальна здатність дискримінантної 

функції. 
Залишкова діскрімінація. Так як дискримінантні функції знаходяться за 

вибірковими даними, вони потребують перевірки статистичної значущості. Дискримінантні 
функції представляються аналогічно головним компонентам. Тому для перевірки цієї 
значимості можна скористатися критерієм, аналогічним дисперсійному критерію у методі 
головних компонент. Цей критерій оцінює залишкову дискримінантну здатність, під якою 
розуміється здатність розрізняти групи, якщо при цьому виключити інформацію, отриману 
за допомогою раніше обчислених функцій. Якщо залишкова дискримінація мала, то не 
має сенсу подальше обчислення чергової дискримінантної функції. Отримана статистика 

носить назву « – статистика Уілкса» і обчислюється за формулою: 

 

де  – кількість обчислених функцій. Чим менше ця статистика, тим більш значуща 

відповідна дискримінантна функція. Величина 

 

має хі-квадрат розподіл з  ступенями свободи. 

Обчислення проводяться в наступному порядку: 

1. Знаходиться значення критерію  при . Значимість критерію підтверджує 

існування відмінностей між групами. Крім того, це доводить, що перша дискримінантна 
функція значима і має сенс її обчислювати. 
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2. Визначається перша дискримінантна функція і перевіряється значимість критерію 

при . Якщо критерій значимий, то обчислюється друга дискримінантна функція і 

продовжується процес до тих пір, поки не буде вичерпана вся значима формація. 
Класифікаційні функції. До цих пір розглядалося отримання канонічних 

дискримінантних функцій при відомій приналежності об'єктів до того чи іншого класу. 
Основна увага приділялася визначенню кількості і значимості цих функцій, і використання 
їх для пояснення відмінностей між класами. Все це відносилося до інтерпретації 
результатів «так». Однак найбільший інтерес представляє завдання передбачення класу, 
якому належить деякий випадково вибраний об'єкт. Це завдання можна вирішити, 
використовуючи інформацію, що міститься в дискримінантних змінних. Існують різні 
способи класифікації. 

У процедурах класифікації можуть використовуватися як самі дискримінантні змінні, 
так і канонічні дискримінантні функції. У першому випадку застосовується метод 
максимізації різниці між класами для отримання функції класифікації, відмінність ж класів 
на значимість не перевіряється і, отже, дискримінантний аналіз не проводиться. У другому 
випадку для класифікації використовуються безпосередньо дискримінантні функції і 
проводиться більш глибокий аналіз. 

Розглянемо випадок віднесення випадково обраного об'єкта   

до однієї з груп  , . Нехай щільність  розподілу  в  і  

– апріорна ймовірність того, що вектор  належить до групи . Передбачається, що 

 

Визначимо умовну ймовірність  отримання деякого вектора , якщо 

відомо, що об'єкт належить до групи  . Позначимо через  

умовну ймовірність приналежності об'єкта до групи  при заданому . Величини 

 і  називаються апостеріорними ймовірностями. Різниця між 

апріорними і апостеріорними ймовірностями полягає в наступному. Апріорна ймовірність 

 дорівнює ймовірності приналежності об'єкта до цієї групи до одержання вектора 

спостережень . Апостеріорна ймовірність  визначає ймовірність приналежності 

об'єкта до групи  тільки після аналізу вектора спостережень  цього об'єкта. З теореми 

Байєса отримуємо 
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Вираз  є справедливим для будь-якого розподілу вектора . Байєсова 

процедура мінімізує очікувану ймовірність помилкової класифікації 

 
Так, наприклад, для двох груп отримаємо: 

 

Ця величина є ймовірністю того, що об'єкт, що належить до групи , помилково 

класифікується, як такий, що належить до групи , або, навпаки, об'єкт з  помилково 

відноситься до . 

Якщо  має -мірний нормальний закон розподілу , то ймовірності 

,  можна замінити відповідно на щільності розподілів , 

. В результаті отримаємо: 

 

Байєсовська процедура класифікації полягає в тому, що вектор спостережень  

відноситься до групи , якщо  має найбільше значення. Можна показати, що 

Байєсовська процедура еквівалентна віднесенню вектора  до групи , якщо оцінна 

функція 

 
є максимальною. Підставимо в оцінну функцію  формулу нормального 

закону розподілу 

 

Вилучаючи загальну константу  і логарифмуючи, отримаємо: 

 
Перетворимо вираз  

 

і, вилучивши постійну , отримаємо 
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Замінимо вектори середніх і коваріаційну матрицю їх оцінками 

 та . Тоді отримаємо класифікаційну функцію. 

Введемо позначення 

 

де  та  – коефіцієнти -ої класифікаційної функції -го 

об'єкта (простої дискримінантної функції Фішера) 

 

Об'єкт  відноситься до класу, у якого значення  

виявляється найбільшим. Коефіцієнти класифікаційних функцій зручніше обчислювати за 
скалярними виразами 

 

де  – коефіцієнт для змінної  у вираженні, що відповідає класу ;   –

зворотний елемент внутрішньогрупової матриці сум попарних добутків . Постійний член 

знаходиться за формулою 

 
Класифікація об'єктів за допомогою функції відстані. Вибір функцій відстані 

між об'єктами для класифікації є найбільш очевидним способом введення міри подібності 
для векторів об'єктів, які інтерпретуються як точки в евклідовому просторі. В якості міри 
схожості можна використовувати евклідову відстань між об'єктами. Чим менше відстань 
між об'єктами, тим більше схожість. Однак у тих випадках, коли змінні корельовані, 
виміряні в різних одиницях і мають різні стандартні відхилення, важко чітко визначити 
поняття "відстані". У цьому випадку корисніше застосувати не евклідову відстань, а 
вибіркову відстань Махаланобіса 

 

 
або в матричній формі 

 

де  представляє об'єкт з  змінними,  – вектор середніх для змінних -ої групи 

об'єктів. Якщо замість  використовувати оцінку внутрішньогрупової коваріаційної 

матриці, то отримаємо стандартний запис вибіркової відстані Маханалобіса 

 
При використанні функції відстані, об'єкт відносять до тієї групи, для якої відстань 

 найменша. Відносячи об'єкт до найближчого класу згідно з ,  його неявно 

приписують до того класу, для якого він має найбільшу ймовірність приналежності 



542 

 

. Якщо припустити, що будь-який об'єкт повинен належати одній з груп, то можна 

обчислити ймовірність його приналежності для будь-якої з груп 

 
Об'єкт належить до тієї групи, для якої апостеріорна ймовірність максимальна, що 

еквівалентно використанню найменшої відстані. 

До цих пір при класифікації за  передбачалося, що апріорні ймовірності появи 

груп однакові. Для врахування апріорних імовірностей потрібно модифікувати відстань, 

віднімаючи з виразів ( ) – ( ) подвоєну величину натурального логарифма 

від апріорної ймовірності. Тоді, замість вибіркової відстані Махаланобіса ( ), 

отримаємо 

 

 

Ця зміна відстані математично ідентична множенню величин  або  

на апріорну ймовірність групи . Формулу ( ) можна отримати, помноживши праві 

і ліві частини виразу ( ) на два. Тоді після заміни векторів середніх і коваріаційної 

матриці їх оцінками маємо ( ). 

Відзначимо, той факт, що апріорні ймовірності мають найбільший вплив при 
перекритті груп і, отже, багато об'єктів з великою ймовірністю можуть належати до 
багатьох груп. Якщо групи сильно розрізняються, то врахування апріорних імовірностей 
практично не впливає на результат класифікації, оскільки між класами буде знаходитися 
дуже мало об'єктів. 

-статистика Рао. У деяких роботах для класифікації використовується 

узагальнена відстань Махаланобіса -узагальнення величини . Ця міра, відома як -

статистика Рао, вимірює відстані від кожного центроїда групи до головного центроїда з 
вагами, пропорційними обсягу вибірки відповідної групи. Вона може бути застосовна при 
будь-якій кількості класів і може бути використана для перевірки гіпотези 

. Якщо гіпотеза  вірна, а обсяги вибірок , то розподіл 

величини  прагне до  з  степенями свободи. Якщо спостережувана 

величина , то гіпотеза  відкидається. -статистика 

обчислюється за формулою 

 

Матрична форма оцінки  має вигляд 
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Відзначимо, що при включенні або виключенні змінних -статистика має розподіл хі-

квадрат з числом ступенів свободи, рівним , що помножується на число змінних, 

включених (виключених) на цьому кроці. Якщо зміна статистики не значима, то змінну 

можна не включати. Якщо після включення нової змінної -статистика виявляється 

негативною, то це означає, що включена змінна погіршує поділ центроїдів. 
Класифікаційна матриця. У дискримінантному аналізі процедура класифікації 

використовується для визначення приналежності до тієї чи іншої групи випадково 
вибраних об'єктів, які не були включені при виведенні дискримінантної і класифікаційної 
функцій. Для перевірки точності класифікації застосуємо класифікаційні функції до тих 
об'єктів, за якими вони були отримані. За часткою правильно класифікованих об'єктів 
можна оцінити точність процедури класифікації. Результати такої класифікації 
представляють у вигляді класифікаційної матриці. 

Приклад 3.115. Нехай аналізуються синоптичні явища, що поділені на чотири групи 
таким чином, як це наведено в таблиці у вигляді класифікаційної матриці. 

 

Групи Завбачені групи (кількість/відсотки) 

 
1 2 3 4 Всього 

1 9 90,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 10 

2 0 0,0 4 80,0 1 20,0 0 0,0 5 

3 8 14,8 4 7,4 37 68,5 5 9,3 54 

4 1 7.7 0 0.0 1 7.7 11 84.6 13 

 
Як випливає з таблиці, у першій групі точно передбачені з 10 явищ 9, що становить 

90%, одне явище віднесене до 4-ї групи. У другій групі правильно завбачені 80% явищ, 
одне явище (20%) віднесене до третьої групи. У третій групі відсоток правильного 
завбачення найнижчий і становить 68,5%, причому з 54 явищ 8 віднесені до першої групи, 
4 – до другої і 5 – до четвертої групи. У четвертій групі правильно завбачені 84,6%, по 
одному явищу віднесено до першої та третьої груп. 

Відсоток правильної класифікації явищ є додатковою мірою розходжень між групами 
і її можна вважати найбільш придатною мірою дискримінації. Слід зазначити, що величина 
процентного вмісту придатна для судження про правильне завбачення тільки тоді, коли 
розподіл об'єктів за групами здійснювався випадково. Наприклад, для двох груп при 
випадковій класифікації можна правильно завбачити 50%, а для чотирьох груп ця 
величина складає 25%. Тому якщо для двох груп маємо 60% правильного завбачення, то 
потрібно вважати цю величину занадто малою, тоді як для чотирьох груп ця величина 
говорить про хорошу розділювальну спроможність. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть статистичні процедури, яких стосується дискримінантний аналіз. 
2. Яка мета процедури інтерпретації? 
3. Яка мета процедури класифікації? 
4. Перелічите передумовами застосування дискримінаційного аналізу. 
5. Назвіть основні три типи завдань дискримінантного аналізу. 
6. Основні вимоги, яких треба дотримуватися при побудові канонічної 

дискримінантної функції.  
7. Перелічите кроки алгоритму визначення класу належності деякого 

спостереження (об'єкту)  

8. З яких елементів складається матриця розсіювання? 
9. У чому полягає пошук найкращої дискримінації даних? 
10. Що треба зробити для кращого поділу спостережень на групи?   
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3.12.3. Кластерний аналіз та його застосування в угрупуванні 

Коли дослідник стоїть перед проблемою аналізу величезної маси даних 
гідрометеорологічних спостережень виникає задача зведення множини характеристик до 
невеликого ряду узагальнюючих підсумків, що виражає дійсно істотне для явища. Але 
поки кожна залучена до аналізу ознака залишається окремим самостійним елементом зі 
своїми характеристиками, число параметрів, що виражають результати обробки, не 
піддається зменшенню. Єдиний шлях до зменшення кількості даних – це відсікання 
більшості ознак і перехід до малорозмірних класичних завдань, або в об'єднанні ознак і 
побудові на їх основі деяких комплексів даних. 

Означення 3.12.3. Кластерний аналіз – це спосіб угруповання багатовимірних 
даних, заснований на представленні результатів окремих спостережень точками 
відповідного геометричного простору з подальшим виділенням груп як «контрастне 
скупчення» цих точок (згустків, кластерів, таксонів). 

Кластерний аналіз – один з напрямків статистичного дослідження. Особливо 
важливе місце він займає в гідрометеорології, оскільки вона пов'язана з вивченням 
масових явищ і процесів. Необхідність розвитку методів кластерного аналізу та їх 
використання продиктована тим, що вони допомагають побудувати науково обґрунтовані 
класифікації, виявити внутрішні зв'язки між одиницями спостережуваної сукупності. Крім 
того, методи кластерного аналізу можуть використовуватися з метою стиснення 
інформації, що є важливим чинником в умовах постійного збільшення і ускладнення 
потоків статистичних даних. Вони передбачають виділення компактних, віддалених однієї 
від одної груп даних, відшукання «природного» розбиття сукупності на області скупчення 
даних. Вибір відстані між даними є вузловим моментом дослідження, від нього багато в 
чому залежить остаточний варіант розбиття даних на класи при даному алгоритмі 
розбиття. 

Даний метод дослідження отримав розвиток в останні роки в 
зв'язку з можливістю комп'ютерної обробки великих баз даних. Він використовується, коли 
вихідні дані представлені у вигляді матриць близькості або відстаней між даними або у 
вигляді точок в багатовимірному просторі. Найбільш поширені дані другого виду, для яких 
кластерний аналіз орієнтований на виділення деяких геометрично віддалених груп, 
всередині яких дані близькі. 

Методи кластерного аналізу дозволяють вирішувати наступні завдання [14]: 

 проведення класифікації об'єктів з урахуванням ознак, що відображають сутність, 
природу об'єктів. Рішення такого завдання, як правило, призводить до поглиблення знань 
про сукупність класифікованих об'єктів; 

 перевірка висунутих припущень про наявність деякої структури в досліджуваній 
сукупності об'єктів, тобто пошук існуючої структури; 

 побудова нових класифікацій для слабо вивчених явищ, коли необхідно встановити 
наявність зв'язків усередині сукупності і спробувати привнести в неї структуру; 

 розробка типології або класифікації; 

 дослідження корисних концептуальних схем групування об'єктів; 

 представлення гіпотез на основі дослідження даних. 

 перевірка гіпотез або дослідження приналежності наявних даних до виділених тим 
чи іншим способом типам (групам). 

Кластерний аналіз –  це сукупність методів, які дозволяють класифікувати 

багатовимірні спостереження, кожне з яких описується набором ознак (параметрів) , 

, ..., . На відміну від задач класифікації, кластерний аналіз не вимагає апріорних 

припущень про набір даних, не накладає обмеження на представлення досліджуваних 
об'єктів, дозволяє аналізувати показники різних типів даних (інтервальних даних, 
частотних, бінарних даних). При цьому змінні повинні вимірюватися у порівнюваних 
шкалах. Кластерний аналіз дозволяє скорочувати розмірність даних, робити їх наочними. 
Він може застосовуватися до сукупності часових рядів, тут можуть виділятися періоди 
схожості деяких показників і визначатися групи часових рядів зі схожою динамікою. 
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Метою кластерного аналізу є утворення груп схожих між собою об'єктів, які прийнято 
називати кластерами (клас, таксон, згущення). Вони мають наступні математичні 
характеристики: центр (середнє геометричне місце точок у просторі змінних), радіус 
(максимальна відстань точок від центру кластера), середньоквадратичне відхилення, 
розмір кластера. 

Приклад 3.116. Припустимо, є набір даних , що складається з 14-ти прикладів, у 

яких є по дві ознаки  і :  

Набір даних  

 

№ з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 27 11 25 36 35 10 11 36 26 26 9 33 27 10 

 19 46 15 27 25 43 44 24 14 14 45 23 16 47 

 
Дані в табличній формі не носять інформативний характер. Уявімо змінні  і  у 

вигляді діаграми розсіювання, зображеної на рис. 3.32. 

 
 

Рис. 3.32.  Діаграма розсіювання змінних  і  

З рисунка видно, що дані відносяться до трьох груп "схожих" об'єктів. Об'єкти, які за 
значеннями  і  "схожі" один на одного, належать до однієї групи (кластеру); об'єкти з 

різних кластерів не схожі один на одного. 
Критерієм для визначення схожості та відмінності кластерів є відстань між точками 

на діаграмі розсіювання. Цю схожість можна "виміряти", вона дорівнює відстані між 
точками на графіку. Способів визначення міри відстані між кластерами, званої ще мірою 
близькості, існує кілька. Найбільш уживаний спосіб – евклідова відстань між двома 
точками  та  в просторі  вимірів: 

 
Наприклад, якщо потрібно знайти відстань між двома точками  і  в просторі 

трьох вимірів (див. рис. 3.33), остання формула набуває вигляду: 
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Рис. 3.33. Відстань  між двома точками в просторі трьох вимірів 

 
Кластери можуть бути такими, що перекриваються. У цьому випадку неможливо за 

допомогою математичних процедур однозначно віднести об'єкт до одного з двох 
кластерів. Такі об'єкти називають спірними. 

Означення 3.12.4. Об'єкт, який у міру подібності може бути віднесений до кількох 
кластерам називається спірним об'єктом. 

Розмір кластера може бути визначений або по радіусу кластера, або по 
середньоквадратичному відхиленню об'єктів для цього кластера. Об'єкт відноситься до 
кластеру, якщо відстань від об'єкта до центру кластера менше радіуса кластера. Якщо ця 
умова виконується для двох і більше кластерів, об'єкт є спірним. 

Реалізація кластерного аналізу спирається на: 

 розбиття пулу (сукупності) об'єктів на кластери в залежності від розглянутих ознак 
об'єкта; 

 порівнянність шкал, тобто правильність вибору масштабу або одиниць 
вимірювання ознак. 

Вибір масштабу в кластерному аналізі має велике значення. 
Приклад 3.117. Нехай дані ознаки  в наборі даних  на два порядки більше даних 

ознаки  (значення змінної  знаходяться в діапазоні від 1000 до 700, а значення змінної  

– в діапазоні від 0 до 10). Тоді, при розрахунку величини відстані між точками, що 
відбивають положення об'єктів у просторі їхніх властивостей, змінна, яка має великі 
значення, тобто змінна , буде практично повністю домінувати над змінною з малими 

значеннями, тобто змінною . 

Таким чином, через неоднорідність одиниць виміру ознак стає неможливо коректно 
розрахувати відстані між точками. Ця проблема вирішується за допомогою попередньої 
стандартизації змінних. Стандартизація або нормування приводить значення всіх 
перетворених змінних до єдиного діапазону значень шляхом вираження через відношення 
цих значень до якоїсь величини, що відбиває певні властивості конкретної ознаки. Існують 
різні способи нормування вихідних даних. До двох найбільш поширених способів 
відносяться: 

 ділення вихідних даних на середньоквадратичне відхилення відповідних змінних; 

 обчислення -вкладу або стандартизованого внеску. 

Поряд зі стандартизацією змінних, існує варіант додання кожної з них певного 
коефіцієнта важливості, або ваги, який би відображав значимість відповідної змінної. 
Отримані добутки нормованих змінних на відповідні ваги дозволяють отримувати відстані 
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між точками в багатовимірному просторі з урахуванням неоднакового ваги змінних. У ході 
експериментів можливо порівняння результатів, отриманих з урахуванням вагових 
коефіцієнтів і без них, і вибір кращого з них. 

Існує велика кількість алгоритмів кластерного аналізу [15, 16, 25], їх можна розділити 
за способом побудови кластерів на декілька груп: 

 еталонні і нееталонні; 

 ієрархічні і неієрархічні. 
Кожна з груп включає безліч підходів і алгоритмів. Використовуючи різні методи 

кластерного аналізу, аналітик може отримати різні розв’язки поставленої задачі для одних 
і тих же даних. У процедурах еталонного типу на множині даних задаються кілька вихідних 
зон, з яких починає роботу алгоритм. Еталони можуть являти собою первісне розбиття на 
класи, центри ваги класів та ін. Після завдання еталонів алгоритм проводить 
класифікацію, іноді змінюючи певним способом еталони. В даний час процедури 
еталонного типу застосовуються для вирішення багатьох завдань класифікації. Їх 
алгоритми швидкі і зручні в обчислювальному відношенні, їх результати можуть бути 
наочно представлені у вигляді діаграм і графіків. Для проведення еталонної класифікації 
необхідно вибрати метод первинного завдання еталонних множин і спосіб коригування 
класів і стабілізації в цілому, задати значення параметрів алгоритму кластеризації. 

До алгоритмів кластеризації, які працюють за іншим принципом, відносяться 
ієрархічні алгоритми кластерного аналізу, процедура розрізання та ін. Суть ієрархічної 
кластеризації полягає в послідовному об'єднанні менших кластерів в більші або поділі 
великих кластерів на менші. 

Група ієрархічних агломераційних методів характеризується послідовним 
об'єднанням вихідних елементів та відповідним зменшенням числа кластерів. На початку 
роботи алгоритму всі об'єкти є окремими кластерами. На першому кроці найбільш схожі 
об'єкти об'єднуються в кластер. На наступних кроках об'єднання продовжується до тих 
пір, поки всі об'єкти не будуть складати один кластер. 

Ієрархічні дивізорні (подільні) методи є логічною протилежністю агломераційним 
методам. На початку роботи алгоритму всі об'єкти належать одному кластеру, який на 
наступних кроках ділиться на менші кластери, в результаті утворюється послідовність 
розщеплених груп. 

Принцип роботи описаних вище груп методів у вигляді дендрограми показаний на 
рис. 3.34. 

 

 
 

Рис. 3.34. Дендрограмма агломераційних і дивізорних методів 
 
Ієрархічні методи кластеризації розрізняються правилами побудови кластерів. В 

якості правил виступають критерії, які використовуються при вирішенні питання про 
"схожість" об'єктів при їх об'єднанні в групу (агломераційні методи) або поділу на групи 
(дивізорні методи). 
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Ієрархічні методи кластерного аналізу використовуються при невеликих обсягах 
наборів даних. У якості переваг треба відмітити їх наочність. Ієрархічні алгоритми 
пов'язані з побудовою дендрограм, які є результатом ієрархічного кластерного аналізу. 
Дендрограма описує близькість окремих точок і кластерів один до одного, представляє в 
графічному вигляді послідовність об'єднання (поділу) кластерів. 

Дендрограма – деревоподібна діаграма, що містить  рівнів, кожен з яких відповідає 

одному з кроків процесу послідовного укрупнення кластерів. Її також називають 
деревоподібної схемою, деревом об'єднання кластерів, деревом ієрархічної структури. 
Вона являє собою вкладене угруповання об'єктів, яке змінюється на різних рівнях ієрархії. 

Існує багато способів побудови дендрограм. У дендрограмі об'єкти можуть 
розташовуватися вертикально або горизонтально. Приклад вертикальної дендрограми 
наведено на рис. 3.35. 

 

 
 

Рис. 3.35. Приклад дендрограми 

 

Числа 11, 10, 3 і т.д. відповідають номерам об'єктів або спостереженям вихідної 
вибірки. З рисунка видно, що на першому кроці кожне спостереження являє один кластер 
(вертикальна лінія), на другому кроці спостерігається об'єднання таких спостережень: 11 і 
10; 3, 4 і 5; 8 і 9; 2 і 6. На третьому кроці продовжується об'єднання в кластери: 
спостереження 11, 10, 3, 4, 5 і 7, 8, 9. Даний процес продовжується до тих пір, поки всі 
спостереження не об'єднаються в один кластер. 

Процедура ієрархічного кластерного аналізу передбачає групування як об'єктів 
(рядків матриці даних), так і змінних (стовпців). У цьому методі реалізується ієрархічний 
агломераційний алгоритм, зміст якого полягає в наступному. Перед початком 
кластеризації всі об'єкти вважаються окремими кластерами, в ході алгоритму вони 
об'єднуються. Спочатку вибирається пара найближчих кластерів, які об'єднуються в один 

кластер. В результаті кількість кластерів стає рівною . Процедура повторюється, 

поки всі класи не об'єднаються. На будь-якому етапі об'єднання можна перервати, 
отримавши потрібне число кластерів. 

У процедурах неієрархічного типу на множині даних задається кілька вихідних зон, з 
яких починає роботу алгоритм. Ці зони можуть являти собою первісне розбиття на класи, 
центр ваги класу та ін. Для проведення класифікації необхідно вибрати метод первинного 
завдання певних множин і спосіб коригування класів і стабілізації в цілому, задати 
значення параметрів алгоритму кластеризації. В даний час процедури неієрархічного типу 
застосовуються для вирішення багатьох завдань класифікації. Їх алгоритми швидкі і зручні 
в обчислювальному відношенні, їх результати можуть бути наочно представлені у вигляді 
діаграм і графіків.  

У загальному випадку, як правило, існує проблема визначення числа кластерів. Іноді 
можна апріорно визначити це число. Однак у більшості випадків число кластерів 
визначається в процесі агломерації (поділу) множини об'єктів. Процесу угруповання 
об'єктів в ієрархічному кластерному аналізі відповідає поступове зростання коефіцієнта, 

який називається критерієм . Стрибкоподібне збільшення значення критерію  можна 

визначити як характеристику числа кластерів, які дійсно існують у досліджуваному наборі 
даних. Таким чином, цей спосіб зводиться до визначення стрибкоподібного збільшення 
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деякого коефіцієнта, який характеризує перехід від сильно зв'язаного до слабо зв'язаного 
стану об'єктів. 

 Значення критерію  залежить від способів обчислення відстані між об'єктами та 

визначення близькості між кластерами. Для визначення відстані між парою кластерів 
можуть бути сформульовані різні підходи. Передбачені наступні методи: 

 середня відстань між кластерами, встановлюється за замовчуванням; 

 середня відстань між усіма об'єктами пари кластерів з урахуванням відстаней 
всередині кластерів; 

 відстань між найближчими сусідами – найближчими об'єктами кластерів; 

 відстань між самими далекими сусідами; 

 відстань між центрами кластерів або центроїдний метод. Недоліком цього методу є 
те, що центр об'єднаного кластера обчислюється як середнє центрів кластерів, які 
об'єднуються, без урахування їх обсягу; 

 метод медіан – той же центроїдний метод, але центр об'єднаного кластера 
обчислюється як середнє всіх об'єктів. 

 метод Варда. 

Нехай множина  означає  типів даних. Результат вимірювання -

й характеристики  типу даних позначимо символом . Тоді вектор  буде 

відповідати кожному ряду вимірювань (для -го типу даних).  Таким чином, для множини  

типу даних будемо мати множину векторів вимірювань , які описують 

множину . Множина  може бути представлена як  точок у -мірному евклідовому 

просторі . 

Нехай  – ціле число, менше ніж . Завдання кластерного аналізу полягає в тому, 

щоб на підставі даних, що містяться у множині , розбити множину типів даних  на  

кластерів (підмножин)  так, щоб кожен тип даних  належав одній і тільки 

одній підмножині розбиття і щоб типи даних, що належать різним кластерам, були 
різнорідними (несхожими). 

Розв’язанням задачі кластерного аналізу є розбивка, що задовольняє деякій 
умові оптимальності. Цей критерій може являти собою деякий функціонал, що виражає 
рівні бажаності різних розбивок і угруповань. Його називають цільовою функцією. 
Завданням кластерного аналізу є задача оптимізації, тобто знаходження мінімуму цільової 
функції при деякому заданому наборі обмежень. Прикладом цільової функції може 
служити, зокрема, сума квадратів внутрішньогрупових відхилень по всіх кластерах. 

 вимірювань  можуть бути представлені у вигляді матриці 

 

 

Аналогічним чином відстані між парами векторів  можуть бути 

представлені у вигляді матриці відстаней . Враховуючи, що при , 

маємо 
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Якщо ознаки виміряні в різних одиницях виміру, то визначити відстань між типами 

даних не можна. Тоді застосовується нормування показників, яке переводить їх в 
безрозмірні величини. Найбільш поширені способи нормування наступні: 

 
Поняттям, протилежним поняттю відстані між типами даних , є поняття 

близькості (подібності) між . Точніше, міра близькості між типами даних  – 

це дійсна функція (коефіцієнт близькості)  з властивостями: 

  

     

     

Пари значень міри близькості можна об'єднати в матрицю близькості: 

 
Прикладом лінійної близькості є коефіцієнт кореляції. 

Розглянемо основні способи означення відстаней між типами даних. 
Метрики для кількісних шкал (відстань): 

 лінійна відстань 

 
 евклідова відстань 

 
 узагальнена степенева відстань Маньківського (універсальна метрика) 

 
Метрики для якісних шкал (міра близькості): 

 номінальна шкала (або шкала найменувань). Приклади виміру: 
хмарність (периста, шарувата і т.д.), сезон (теплий, холодний), стратифікація (стійка, 
нестійка) та ін.; 

 порядкова шкала (або рангова, ординарна). Приклади вимірювання: шари 
атмосфери (тропосфера, тропопауза, стратосфера, мезосфера, термосфера й 
екзосфера); бофортова шкала швидкості вітру (штиль, тихий вітер, легкий вітер, слабкий 
вітер, помірний вітер) і ін. 
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Відстань для номінальних шкал вводиться наступним чином. Нехай є два типи даних 

 і  з  ознаками. Введемо координати  і   як логічні змінні, що 

приймають значення , якщо тип даних має -у ознаку, і 0, якщо ознака з номером  у типу 

даних відсутня. 

Вибір конкретного вимірювача близькості типів даних  і  повинен здійснюватися з 

змістовних міркувань: якщо передбачається значимість збігу одиничних і нульових 
властивостей, то застосовують відстань Хемінга – відношення кількості співпадаючих 

значень до числа всіх значень . Якщо ж важлива наявність властивості, а не її 

відсутність, то застосовують коефіцієнти Рао або Роджерса-Танімото, в яких 
враховуються тільки співпадаючі одиничні значення, а нульові, що збігаються, 
ігноруються. 

У якості вимірювача близькості в просторі бінарних відносин застосовується відстань 
Дж. Кемені (3.2.7). Іноді відстань для номінальних шкал обчислюється як відсоток незгоди: 

 

Матриці відстаней  або близькості  нерідко задаються безпосередньо або як 

таблиці експертних оцінок близькості, або як матриці прямих вимірювань подібності, 
наприклад, матриці рівнів стратифікації атмосфери, ступенів сусідства географічних 
регіонів, взаємного розташування баричних утворень і т.д. 

Розглянемо можливі способи точного означення кластерів. 
1. Клас типу згущення (клас типу ядра) – всі відстані між типами даних 

усередині класу менше будь-якої відстані між типами даних класу і іншою частиною 
множини. 

2. Клас з центром – якщо існує поріг  і деяка точка  в просторі, 

займаному типами даних кластера  з властивостями: 

 якщо  , то  ; 

 якщо  , то  . 

Точка  називається центром класу. Часто  розглядається як центр ваги, тобто 

координати центру визначаються як середні значення ознак у типу даних класу. 

Далі нехай  – множина вимірів, виконані над множиною даних 

типу , а  – множина вимірювань, відповідна 

множині даних типу  }. 

Величина 

 
де  

 

називається відстанню між кластерами  і . Формула обчислення відстані між 

кластерами використовується як один з параметрів в алгоритмах кластерного аналізу. 
Приклад 3.118. Для проведення ієрархічного кластерного аналізу скористаємося 

даними, порядок агломерації (протокол об'єднання кластерів) яких наведено в таблиці  
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Порядок агломерации 
 

№ з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Кластер 1 9 2 3 5 6 3 2 4 2 4 1 1 1 

Кластер 2 10 14 9 8 7 13 11 5 6 12 3 4 2 

 
0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,04 0,05 

0,11 0,12 1,22 7,52 

 
У другому і третьому рядках можна побачити порядок об'єднання в кластери: на 

першому кроці були об'єднані спостереження 9 і 10, вони утворюють кластер під номером 
9 (після об'єднання кластер приймає мінімальний номер з номерів поєднуваних 
кластерів), кластер 10 в оглядовій таблиці більше не з'являється. На наступному кроці 
відбувається об'єднання кластерів 2 і 14, далі 3 і 9, і т.д. 

Під значенням  в четвертому рядку таблиці мається на увазі відстань між двома 

кластерами, визначену на підставі квадрата евклідової відстані стандартизованих значень 
вихідних даних. Процедура стандартизації використовується для виключення вірогідності 
того, що класифікацію будуть визначати змінні, що мають найбільший розкид значень. 

Аналіз поведінки  показує, що його значення змінюються стрибкоподібно, отже, 

об'єднання в кластери слід зупинити, інакше буде відбуватися об'єднання кластерів, що 
знаходяться на відносно великій відстані один від одного. У прикладі це стрибок з 1,22 до 
7,52. Оптимальним вважається кількість кластерів, рівна різниці кількості спостережень 
(14) і кількості кроків до стрибкоподібного збільшення коефіцієнта (12). Отже, після 
створення двох кластерів об'єднувати більше не слід, хоча візуально й виділяються три 
кластера. 

Агрегування даних представимо графічно у вигляді дендрограми (рис. 3.36), яка 
визначає об'єднані кластери і значення коефіцієнтів на кожному кроці агломерації 
(відображені значення коефіцієнтів, приведені до шкали від 0 до 25). 

Розріз дерева агрегування вертикальної лінією визначає два кластери, що 
складаються з 9 і 5 об'єктів. На верхній лінії по горизонталі відзначені номери кроків 
алгоритму, всього алгоритму знадобилося 25 кроків для об'єднання всіх об'єктів в один 
кластер. 

 

    
 

Рис. 3.36. Горизонтальна дендрограма процесу злиття 
 
Використовуючи різні методи кластерного аналізу, аналітик може отримати різні 

результати для одних і тих же даних. Це вважається нормальним явищем. 
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Попередження. Кластерний аналіз – корисний метод. Але завжди потрібно 
пам'ятати про його недоліки: 

1. Як і факторний аналіз, він може давати нестійкі кластери. Якщо повторити 
дослідження на інших гідрометеорологічних даних і порівняти результати класифікації, 
швидше за все, вони будуть відрізнятися. На скільки - питання якості самого 
дослідження. 

2. Він реалізує індуктивний метод дослідження від частинного до загального, що 
чревате антинауковими висновками. В ідеалі вибірка для класифікації повинна бути 
дуже велика, неоднорідна, бажано підібрана методом стратифікації або рандомізації. 
Наука рухається по шляху перевірки гіпотез, тому не потрібно зловживати 
кластерним аналізом. Краще всього використовувати його для перевірки гіпотези про 
наявність якихось типів, а не створювати класифікацію на голому місці. 

3. Як і будь-який метод багатовимірного шкалювання, кластерний аналіз має 
безліч особливостей, пов'язаних із внутрішніми методами. Який критерій об'єднання 
гідрометеорологічних даних в кластери, метод пошуку відмінностей, кількість кроків 

до завершення алгоритму в методі -середніх і т.д. Тому результати можуть 

мінятися, хоч і несуттєво, в залежності від «налаштувань» процедури. 
Приклад 3.119.  Розглянемо аналіз 25 вибірок, що застосовувалися при дослідженні 

реакції температури і вологості на деякий умовний гідрометеорологічний процес. Дані 
були вибрані так, щоб перекрити як можна більш широкий діапазон термодинамічних 
властивостей розглянутого процесу. Нижченаведена таблиця містить визначені для 

кожної з 25 вибірок значення семи гідрометеорологічних змінних, а саме:  

. 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

15,21 
33,27 
68,09 
32,89 
19,87 
16,46 
10,56 
15,63 
11,15 
16,25 
9,94 

70,63 
9 

19,71 
26,02 
11,84 
10,71 
8,3 

12,67 
15,92 
12,92 
7,54 

21,96 
88,78 
72,19 

70,6 
67,5 

1700,3 
168,1 
102,7 
32,5 

192,9 
118,4 
101,4 
232,5 
51,4 

150,3 
9,8 

297,7 
83,9 

168,9 
127,3 
107,4 
188,7 
203,6 
170,6 
53,8 

104,3 
107,6 
174,7 

467,1 
1059,8 
3309,7 
1392,9 
71,3 
367 

352,4 
300,2 
308,4 
306,2 
212,3 
627,7 
129,7 
467,9 
618,3 
375,8 
330,3 
241,4 
516,4 
336,9 
319,6 
315,7 
578,8 
1156,8 
1061,3 

1400 
460 
1200 
2100 
920 
1100 
1000 
1900 
1300 
1600 
1800 
590 
95 

2200 
2800 
750 
910 
880 
1300 
1500 
1600 
890 
1900 
290 
690 

0,12 
0,15 
0,36 
0,17 
0,14 
0,06 
0,1 

0,11 
0,11 
0,12 
0,1 

0,15 
0,01 
0,08 
0,08 
0,07 
0,13 
0,08 
0,05 
0,08 
0,06 
0,05 
0,12 
0,06 
0,14 

0,63 
1,19 
2,3 

1,29 
0,73 
0,52 
0,33 
0,61 
0,47 
0,66 
0,37 
1,81 
0,21 
0,63 
0,88 
0,45 
0,43 
0,31 
0,33 
0,52 
0,44 
0,28 
0,81 
0,99 
2,32 

4,53 
4,9 

4,82 
4,84 
7,93 
3,78 
4,59 
4,16 
5,13 
4,43 
4,7 

3,65 
3,63 
4,04 
3,93 
5,89 
4,56 
4,74 
4,4 

4,13 
4,05 
4,7 

4,11 
3,19 
3,93 
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Необхідно встановити діапазон мінливості термодинамічних властивостей процесу і 
можливість їх об'єднання в кластери. 

Між кожними двома вибірками обчислимо відстань в евклідовому просторі за 
формулою 

 
де  – евклідова відстань між i-ю і j-ю вибірками,  – значення k-ї випадкової 

змінної для i-ї вибірки, нормалізоване шляхом вирахування середнього за 25 вибірками і 
ділення на величину стандартного відхилення за 25 вибірками. Для 1-й і 2-й вибірок, 
наприклад, ця узагальнена відстань дорівнює: 

 

 

 

 

 

 
Оскільки це обчислення потрібно реалізувати для всіх можливих пар вибірок, тобто 

для  (в даному випадку для 300) пар, ясно, що без ЕОМ тут не обійтися. 

Необхідні узагальнення зведені в таблицю: 
 

 
j 

   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7,54 
9,8 

71,3 
95 

0,01 
0,21 
3,19 

25,5 
191,48 
608,96 
1247 
0,108 
0,82 
4,51 

88,78 
1700,3 
3309,7 
2800 
0,36 
2,32 
7,93 

23,26 
321,37 
653,68 
644,44 
0,065 
0,634 
0,909 

 
де 

 
Результати кластерного аналізу за методом однієї ланки, що отримані виділенням 

кластерів на дереві мінімальної протяжності при граничних відстанях 0,75, 1,0, 1,25, 1,5 і 
т.д., наведені на рис. 3.37, де представлена  вертикальна деревоподібна діаграма. 
Діаграма починається з кожного об'єкта в класі (в нижній частині діаграми). Далі поступово 
(дуже малими кроками) поступово знижується поріг, що відноситься до вирішення про 
об'єднання двох або більше об'єктів в один кластер. 
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В результаті, зв'язуються разом все більше і більше число об'єктів і агрегується 
(об'єднується) все більше і більше кластерів, які складаються з елементів, що усе 
сильніше розрізняються. Остаточно, на останньому кроці всі об'єкти об'єднуються разом. 
На діаграмі вертикальна вісь представляє відстань об'єднання. Так, для кожного вузла в 
графі (там, де формується новий кластер) можна бачити величину відстані, для якої 
відповідні елементи зв'язуються в новий єдиний кластер. Коли дані мають ясну 
"структуру" в термінах кластерів об'єктів, схожих між собою, тоді ця структура 
відбивається в ієрархічному дереві різними гілками. В результаті успішного аналізу 
методом об'єднання з'являється можливість виявити кластери (гілки) і інтерпретувати їх. 

 

 
 

Рис. 3.37. Вертикальна дендрограма 
 

Як видно з діаграми, виявляється кілька тісно пов'язаних кластерів (наприклад, 
вибірки 1, 8, 10 і 23, вибірки 7, 17, 18 і 22 та вибірки 19, 20 і 21), що зливаються через 
окремі вибірки в основну групу вибірок, для якої вибірка 3 і в меншій мірі вибірка 5 не 
типові. Спосіб, яким слід вибирати вибірки, визначається цілями цього дослідження. Якщо 
потрібно, щоб групи вибірок були досить однорідні, використовують лише ті вибірки, які 
пов'язані на низькому рівні граничних відстаней (тобто вибірки 1, 8, 10, 23, 7, 17, 18, 22, 9, 
11, 14, 6, 19, 20 і 21). Якщо треба охопити весь діапазон змін властивостей 
гідрометеорологічних процесів, то можна взяти лише деякі з вибірок, що належать різним 
кластерам, і додаткові вибірки, які більш-менш від них відрізняються, і, зрозуміло, вибірку 
3. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. В чому полягає актуальність розвитку методів кластерного аналізу та їх 
використання в гідрометеорологічних дослідженнях? 

2. Назвіть приклади використання методів кластерного аналізу. 
3. Перелічите основні завдання методів кластерного аналізу. 
4. Які типи даних дозволяють аналізувати методи кластерного аналізу? 
5. Перелічите основні математичні характеристики кластерів. 
6. Які об'єкти називають спірними? 
7. З якою метою проводиться попередня стандартизація змінних? 
8. Перелічите основні групи, на які можна розділити кластері за способом їх 

побудови. 
9. Дайте означення дендрограми. 
10.  Перелічите основні методи визначення відстані між парою кластерів. 
11. Дайте означення відстані і близькості між типами даних. 
12. Назвіть способи представлення результатів угруповання. 
13. Які існують формальні способи перевірки якості кластерного аналізу? 
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3.13. Особливості в дослідженнях часових рядів 

У гідрометеорології дослідник постійно стикається з проблемою необхідності 
розробки моделі, за допомогою якої можна пояснювати, а, отже, і прогнозувати різні 
гідрометеорологічні процеси та явища. Одним з головних джерел даних, 
використовуваних для цих цілей, служать часові ряди спостережень, які належать до 
різних часових інтервалів (рік, квартал, місяць, доба). Головною особливістю часових  
рядів спостережень, що відрізняє їх від інших джерел даних, є властивість залежності 
спостережень, що відносяться до різних періодів часу. Для того щоб часові ряди 
використовувалися ефективно, необхідно застосовувати динамічні специфікації як для 
детермінованої, так і для стохастичної складової частин моделі. 

У гідрометеорологічному аналізі часових рядів прийнято вважати, що модель 
повністю визначена, якщо задана спільна функція щільності розподілу ймовірності для її 
залежних змінних. Одна з цілей теорії часових рядів полягає в отриманні стохастичних 
моделей для дискретних рядів у часовій області, що володіють максимальною простотою і 
мінімальним числом параметрів і при цьому адекватно описують спостереження. 
Отримання таких моделей важливо з наступних причин: 

 вони можуть допомогти зрозуміти фізичну природу процесів, що генерують часові 
ряди; 

 їх можна використовувати для оптимального прогнозування майбутніх значень 
рядів; 

 якщо досліджуються два або кілька пов'язаних часових рядів, можна розширити 
моделі так, щоб вони описували динамічні взаємозв'язки між рядами і, отже, дозволяли 
оцінювати передавальні функції. 

Можливість прогнозування, розуміння динамічних взаємозв'язків мають велике 
практичне значення. Наприклад, якісний прогноз небезпечних і стихійних 
гідрометеорологічних процесів і явищ потрібен для прийняття превентивних заходів, що 
можуть суттєво знизити можливі економічні збитки. 

У вивченні часових рядів велике місце займає питання про закономірності розвитку 
процесів та явищ протягом тривалого періоду. Статистика повинна дати характеристику 
змін статистичних показників у часі. Як змінюються рік за роком середньодобова 
температура в конкретному пункті і в конкретну дату? Як зростає або знижується 
середньорічна кількість опадів у регіоні? На всі поставлені питання відповідь може дати 
тільки спеціальна система статистичних методів, призначена для вивчення розвитку, змін 
у часі або, як прийнято в статистиці говорити, для вивчення динаміки. 

Означення 3.13.1. Статистичний процес називається строго стаціонарним, 

якщо взаємний розподіл імовірностей  спостережень інваріантний по відношенню до 

загального зсуву часового аргументу, тобто спільна щільність розподілу випадкових 

величин  така ж, як для величин  при будь-яких 

цілих значеннях зсуву . 

Коли , з припущення стаціонарності випливає, що безумовний розподіл 

величини , , однаковий для всіх  і може бути записаний як . Вимога 

стаціонарності, визначена цими умовами, є досить жорсткою. На практиці при вивченні 
випадкових процесів обмежуються моментами першого і другого порядку, і тоді говорять 
про слабку стаціонарність або стаціонарність другого порядку. У цьому випадку процес 

має для всіх  постійне середнє значення , що визначає рівень, відносно 

якого він флуктуірує, постійну дисперсію  і постійну автоковаріацію 

, тобто коваріація між  і  залежить тільки від 

величини зсуву  і не залежить від . 

Зауваження. Два процеси, що мають однакові моменти першого і другого 
порядку, можуть мати різний характер розподілу. 

Зрозуміло, що згідно з даним визначенням стаціонарним може бути тільки процес, 

що триває нескінченно, але не кінцевий часовий ряд . Однак, часовий ряд 
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 можна називати стаціонарним, якщо він може бути частиною нескінченного 

стаціонарного процесу , . 

Розглянемо властивості слабко стаціонарних процесів. 

Означення 3.13.2. Автоковаріаціею із затримкою  (автоковаріаціей -го 

порядку) стаціонарного процесу називається величина 

 . 

Означення 3.13.3. Автокореляцією із затримкою  (автокореляцією -го порядку) 

стаціонарного процесу з ненульовою дисперсією називається величина 

 
Оскільки у стаціонарному процесі дисперсія в часі незмінна, то 

 
Означення 3.13.4. Автоковаріаційною функцією стаціонарного процесу 

називається послідовність автоковаріацій ,  . 

 Автоковаріаційна функція симетрична відносно нуля ( ), тому достатньо 

розглядати . 

Означення 3.13.4. Aвтокореляціонною функцією називається послідовність 

автокореляцій ,  . 

  Автокореляційна функція симетрична, і  відоме значення ( ), тому 

достатньо розглядати . 

Автоковаріаціонная матриця  для стаціонарного ряду  має вигляд: 

 

 

Особливість автоковаріаціонної матриці  і відповідної автокореляційної матриці 

 в разі стаціонарності полягає в тому, що вони мають одні й ті ж елементи на будь 

діагоналі. (Такі матриці прийнято називати тьопліцевими матрицями). 
Як відомо, будь-яка коваріаційна матриця є симетричною і позитивно 

напіввизначеною. Крім того, якщо компоненти розглянутого випадкового вектора  лінійно 

незалежні в тому сенсі, що не існує ненульовий вектор коефіцієнтів , такий що  – 

детермінована величина, то коваріаційна матриця є позитивно визначеною. Нагадаємо, 

що за визначенням симетрична  матриця  називається позитивно 

напіввизначеною, якщо для кожного вектора  виконується нерівність ; матриця 

 називається позитивно визначеною, якщо для кожного ненульового вектора  

виконується нерівність . 

Автоковаріаціонна і автокореляційна матриця є коваріаційними матрицями, тому 
вони володіють вказаними властивостями. 

Зауваження. Якщо матриця володіє вказаними властивостями, то вона може 
бути автоковаріаціонною матрицею деякого часового ряду. 

З цих міркувань випливає, що умова слабкої стаціонарності процесу (компоненти 
якого лінійно незалежні в зазначеному вище сенсі) накладає ряд обмежень на вид 
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автокореляційної і автоковаріаціонної функцій. Вони випливають з того, що головні мінори 
позитивно визначеної матриці, в тому числі її визначник, повинні бути позитивними. 

Зокрема, для  маємо: 

 

Аналогічно, для  повинні виконуватися наступні співвідношення: 

 

 
Серед стаціонарних процесів в теорії часових рядів особливу роль відіграють 

процеси типу «білий шум». Це неавтокорельовані слабо стаціонарні процеси з нульовим 

математичним сподіванням. Таким чином, процес  є «білим шумом», якщо 

 

 

 
Отже, для «білого шуму» 

 
Назва «білий шум» пов'язана з тим, що спектральна щільність такого процесу 

постійна, тобто він містить в однаковій кількості всі частоти, подібно до того, як білий колір 
містить в собі всі інші кольори. Докладніше про це буде в розділі, присвяченому 
спектральному аналізу. 

Для виявлення наявності автокореляції випадкових величин  може бути 

використаний метод Бокса і Пірса (Box, Pierce), відповідно до якого статистика 

 
де 

 

має асимптотичний розподіл . 

Так як асимптотичний розподіл дійсних коефіцієнтів  кореляції – 

багатовимірний нормальний з нульовим середнім і дисперсією 

 

то, використовуючи апроксимацію дисперсії , Бокс і Пірс 

запропонували статистику 

 

яка має асимптотичний розподіл . 

Якщо розрахункове значення статистики  більше 95%-го квантиля  

розподілу, то визнається наявність автокореляції (до -го порядку) в послідовності . 

Тест не втрачає своєї спроможності навіть при відхиленні гіпотези про нормальність 

. Дослідження показали, що для асимптотичної збіжності  до багатомірного 
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нормального розподілу нормальності спостережень  не потрібно, потрібна лише 

скінченність дисперсії. 
Аналогічні визначення стаціонарності можна дати і для векторного стохастичного 

процесу . Слабо стаціонарний векторний процес буде характеризуватися вже не 

скалярними автоковаріаціямі  і автокореляції , а аналогічними за змістом матрицями. 

Поза діагоналі таких матриць стоять так звані крос-коваріації і крос-кореляції. 
Показники, що характеризують тенденцію динаміки. Припустимо, що є вибірка об'єму 

, елементи якої  є динамічним (часовим) рядом. 

Середнє і дисперсія часового ряду розраховуються за звичайними формулами: 

 

 

Вибіркова автоковаріація -го порядку обчислюється як: 

 
Якщо часовий ряд слабо стаціонарний, то ці описові статистики є аналогом 

відповідних теоретичних величин і при деяких припущеннях будуть їх спроможними 
оцінками. 

Зауважимо, що в теорії часових рядів при розрахунку дисперсії і коваріацій прийнято 

ділити на . Замість цього при розрахунку дисперсії, наприклад, можна було б ділити на 

, що дало б незміщену оцінку, а при розрахунку коваріації -го порядку – на 

 по числу доданків. Виправданням даної формули може служити простота 

розрахунків і те, що в такому вигляді цей вираз гарантує позитивну напіввизначеність 

матриці вибіркових автоковаріацій  

 

Це відображає важливу властивість відповідної матриці  справжніх 

автоковаріацій. 

Позитивно напіввизначеною є будь-яка матриця , яку можна представити у 

вигляді , де  – деяка матриця. У нашому випадку , оскільки 

матрицю  можна представити таким чином: 

 

де  – матриця, складена з центрованих значень ряду : 
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Статистичною оцінкою автокореляції -го порядку є вибірковий коефіцієнт 

автокореляції: 

 

При аналізі зміни величин  і  в залежності від значення  зазвичай 

користуються вибірковими автоковаріаціонною і автокореляційною функціями, 

обумовленими як послідовності  і  відповідно. 

Особливу роль в аналізі стаціонарних часових рядів відіграє вибіркова 
автокореляційна функція, яка використовується в якості інструмента для розпізнавання 

типу процесу. Так як автокореляційна функція симетрична щодо нульового значення , 

тобто , то на графіку зображають тільки праву половину функції (для ). 

Вибіркова крос-коваріація двох часових рядів,  і , розраховується за формулою: 

 

Вона характеризує взаємозв'язки двох рядів у часі, з різною величиною зсуву . Слід 

пам'ятати, що на відміну від автоковаріаціі, крос-коваріація не є симетричною за , тому її 

слід розглядати і при позитивних, і при негативних . 

Вибіркова крос-кореляція визначається як: 

 
Щоб побудувати систему показників, що характеризують тенденцію динаміки, 

потрібно відповісти на питання: які риси, властивості цієї тенденції потрібно виміряти і 
виразити в статистичних показниках? Очевидно, що нас цікавить величина змін рівня як в 
абсолютному, так і у відносному вираженні (на яку частку, відсоток рівня, прийнятого за 
базу, відбулася зміна?). Далі нас цікавить, чи є зміна рівномірною або нерівномірною, 
прискореною (уповільненою). Нарешті, нас цікавить вираження тенденції у формі деякого 
достатньо простого рівняння, що найкращим чином апроксимує фактичну тенденцію 
динаміки (тренд). 

Для того щоб наочніше представити показники, що характеризують тенденцію, слід 
абстрагуватися від коливання і виявити динамічний ряд у формі «чистого» тренда при 
відсутності коливань. Приклад такого ряду представлений в табл. 3.27. 

Абсолютна зміна рівнів – в даному випадку його можна назвати абсолютним 
приростом – це різниця між порівнюваним рівнем і рівнем більш раннього періоду, 
прийнятим за базу порівняння. Якщо ця база – безпосередньо попередній рівень, 
показник називають ланцюговим, якщо за базу взято, наприклад, початковий рівень, 
показник називають базисним. Формули абсолютної зміни рівня: 

 ланцюгова ; 

 базисна . 
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Таблиця 3.27 
Абсолютні і відносні показники тенденції 

 

Номер 
спостереження 

Рівень 
ряду, 

мм/24г 
 

Абсолютна 
зміна рівнів, 

 

Прискорення 
абсолютної 

зміни, 
 

Темп зростання рівня до 
періоду, % 

попередньому початковому 

1 100 - - - - 

2 112 12 112 112,0 112 

3 128 16 4 114,3 128 

4 148 20 4 115,6 148 

5 172 24 4 116,2 172 

6 200 28 4 116,3 200 

7 232 32 4 116,0 232 

 
Якщо абсолютна зміна негативна, її слід називати абсолютним скороченням. 

Абсолютна зміна має ту ж одиницю вимірювання, що і рівні ряду з додаванням одиниці 
часу, за яку визначена зміна. Наприклад, інтенсивність опадів – 22 мм за 12 годин. Без 
вказівки одиниці часу, за яку відбувся вимір, абсолютний приріст не можна правильно 
інтерпретувати. 

В табл. 3.27 абсолютна зміна рівня не є константою тенденції. Воно з часом зростає, 
тобто рівні ряду змінюються з прискоренням. 

Означення 3.13.5. Прискорення – це різниця між абсолютною зміною за даний 
період і абсолютною зміною за попередній період рівної тривалості: 

  

Показник абсолютного прискорення застосовується тільки в ланцюговому варіанті, 
але не в базисному. Негативна величина прискорення говорить про уповільнення 
зростання або про прискорення зниження рівнів ряду. 

Як видно з табл. 3.27, прискорення є константою тенденції даного ряду, що свідчить 
про параболічну форму цієї тенденції. Її рівняння має вигляд: 

  

де  – рівень ряду в початковий період;  – середній абсолютний приріст (по 

всьому ряду);  – половина прискорення;  – номери періодів. 

За даними табл. 3.27 маємо: 

 
Показник прискорення абсолютної зміни рівнів виражається в одиницях виміру рівня, 

поділеного на квадрат довжини періоду. У нашому випадку прискорення склало 4 мм/24г 
за добу. Сенс показника наступний: кількість опадів мала абсолютний приріст, зростаючий 
на 4 мм/24г щодоби. 

Система показників повинна містити не тільки абсолютні, а й відносні статистичні 
показники. Відносні показники динаміки необхідні для порівняння розвитку різних об'єктів, 
особливо якщо їх абсолютні характеристики різні. Припустимо, в інший період 
спостережень інтенсивність опадів збільшувалася за тенденцією, що виражається 

рівнянням тренду: . І абсолютний приріст, і прискорення росту 

кількості опадів у другому періоді спостережень набагато менше, ніж у першому. Але чи 
можна обмежитися цими показниками і зробити висновок, що розвиток випадання опадів у 
другому періоді спостережень відбувається більш повільними темпами, ніж першого? 
Менший рівень ще не є менший темп розвитку, і це покаже відносна характеристика 
тенденції динаміки – темп зростання. 

Означення 3.13.5. Темп зростання – це відношення порівнюваного рівня (більш 
пізнього) до рівня, прийнятого за базу порівняння (більш раннього). 

Темп зростання обчислюється: 

 в ланцюговому варіанті – до рівня попереднього терміну спостереження; 

 в базисному – до одного і того ж, зазвичай початкового рівня, 
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 що ілюструється формулами (3.13.8) і (3.13.9) відповідно. 
Базисний темп зростання свідчить про те, скільки відсотків становить порівнюваний 

рівень по відношенню до рівня, прийнятого за базу, або у скільки разів порівнюваний 
рівень більше рівня, прийнятого за базу. При цьому якщо рівні знижуються з часом, то 
сказати, що наступний рівень «більше в 0,33 рази», або становить 33,3% базового рівня, 
це, зрозуміло, означає, що рівень зменшився в 3 рази. Але буде невірно, якщо сказати, що 
«рівень менше в 0,33 рази». Темп зміни в разах завжди говорить про те, у скільки разів 
порівнюваний рівень більше. 

Тепер можна стверджувати (див. табл. 3.16), що відносна характеристика росту 
кількості опадів у перший період спостережень в середньому за добу близька до 115% 
(зростання становить приблизно 15% на добу). За шість діб кількості опадів збільшилася в 
2,32 рази. У другій період спостережень, обчисливши також шість рівнів параболічного 
тренду, знайдемо, що в середньому за добу кількість опадів зростала приблизно на 20%, 
а за шість діб вона зросла в 3,1 рази. Отже, у відносному вираженні кількість опадів на 
другий період спостережень зростала швидше. Тільки в поєднанні абсолютних і відносних 
характеристик динаміки можна правильно відобразити процес розвитку сукупності 
(об'єкту). 

Розглянемо зв'язок абсолютних і відносних показників динаміки. Позначимо темп 

зміни через , тоді маємо: 

 ланцюговий темп зростання в період з номером  

 

 базисний темп зростання за весь період між базою «0» і поточним строком  

 
Якщо порівнюваний рівень виразити через рівень базисного (або попереднього) 

періоду та абсолютну зміну, то отримаємо: 

 
Відношення абсолютної зміни до рівня попереднього (або базисного) терміну 

, називається відносним приростом або темпом приросту. 

Темп зміни  – величина завжди позитивна. Якщо рівень ряду динаміки приймає 

позитивні і негативні значення, наприклад, температура в шкалі Цельсія може бути 
позитивною (+), а може бути і негативною (-), тоді темп зміни і темп приросту 
застосовувати не можна. У цьому випадку такі показники втрачають сенс і не мають 
фізичної інтерпретації. Зберігають сенс тільки абсолютні показники динаміки. 

Розглянемо співвідношення між ланцюговими і базисними показниками на прикладі 
даних табл. 3.27: 

 сума ланцюгових абсолютних змін дорівнює базисній абсолютній зміні 

 
 добуток ланцюгових темпів зміни дорівнює базисному темпу зміни 

 
Зауваження. Сума ланцюгових темпів приросту не дорівнює базисному темпу 

приросту, %. 
Дійсно, на прикладі даних табл. 3.16 маємо: 

  

Значення ланцюгових темпів приросту, розрахованих кожен до своєї бази, 
розрізняються не тільки числом відсотків, але і величиною абсолютної зміни, що складає 
кожен відсоток. Отже, складати або віднімати ланцюгові темпи приросту не можна. 
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Абсолютне значення 1%-го приросту дорівнює сотої частини попереднього рівня або 
базисного рівня. 

Особливості показників для рядів, що складаються з відносних рівнів. Рівнями 
динамічного ряду можуть бути не тільки абсолютні показники – чисельність сукупностей 
або величини їх ознак. Ряди динаміки можуть відображати розвиток структури сукупності, 
зміну з часом варіації ознаки в сукупності, взаємозв'язку між ознаками, співвідношення 
значень ознаки для різних об'єктів. У цих випадках рівні динамічного ряду самі є 
відносними показниками і нерідко виражаються у відсотках. Отже, абсолютні зміни (і 
прискорення) теж виявляються відносними величинами і можуть бути виражені у 
відсотках. У відсотках, зрозуміло, будуть виражені темпи зміни і відносні прирости. Все це 
створює нерідко плутанину в інтерпретації і використанні показників динаміки навіть у 
спеціальній літературі. 

Приклад 3.120. Загальна кількість питної води в деякому регіоні в 1999 р. становило 
805 тис. м3, в тому числі з підземних джерел 54 тис. м3, тобто її частка дорівнювала 6,7%. 
У 2010 р. кількість питної води склала 1068 тис. м3, а частка підземних джерел – 11,2%. 

Частка підземних джерел за 11 років зросла на  пункта; темп приросту 

частки склав  

Показники динаміки часток мають ще одну особливість, що випливає з того, що сума 
всіх часток в будь-який період дорівнює одиниці, або 100%. Зміна, що сталося з однієї з 
часток, неминуче змінює і частки всіх інших частин цілого, якщо навіть за абсолютною 
величиною ці частини не змінились. Якщо ознака варіює альтернативно, то збільшення 
частки однієї групи дорівнює зменшенню частки іншої групи в пунктах, але темпи зміни 
часток у відсотках при цьому можуть сильно відрізнятися. Темп більше у тієї частки, яка в 
базисному періоді була меншою. 

Приклад 3.121. Питома вага русел гірських річок з укріпленими берегами в 1990 р. 
становила 78,9%, а в 2009 р. досяг 92,9%, тобто зріс на 14 пунктів, або на 

%. Відповідно частка гірських річок з не укріпленими берегами знизилася за 

19 років з 21,1% до 7,1%, тобто на ті ж 14 пунктів, це зниження склало %. 

У загальному вигляді темп зростання однієї з альтернативних часток залежить від 
темпу росту іншої частки і величини цієї частки наступним чином: 

 

де  – частка в базисному періоді одного з альтернативних значень ознаки; – 

темп зростання цієї частки;  – темп зміни частки другого альтернативного значення 

ознаки. 
Абсолютна зміна часток у пунктах залежить від величини частки та темпу росту 

наступним чином: 

 

При наявності в сукупності  груп абсолютна зміна кожної з часток в пунктах 

залежить від частки цієї групи в базисний період і від співвідношення темпу зростання 
абсолютної величини об'ємної ознаки цієї групи і середнього темпу зростання об'ємної 

ознаки в усій сукупності. Частка -ї групи в порівнюваний (поточний) період визначається 

як 

 

де ,  – частки -ї групи в базисний і поточний періоди відповідно;  – темп 

зростання об'ємної ознаки у -й групі;  – середній темп зростання;  – число груп. 

Приклад 3.122. У базисному році автоматичні гідрометеостанції складали в країні 68 
шт. із загального числа гідрометеостанції, яке дорівнювало 450 шт. За прогнозом через 10 
років кількість автоматичних гідрометеостанція зросте в п'ять разів при загальному темпі 
зростання кількості гідрометеостанція в країні на 120%. 

Потрібно визначити прогнозну частку автоматичних гідрометеостанція. 
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У відповідності з формулою (3.13.12) маємо: 

 
тобто майже 63% гідрометеостанція. 
Особливістю показників динаміки відносних величин інтенсивності є те, що темпи 

зростання і темпи приросту (або скорочення) прямого та зворотного показників не 
співпадають. 

Приклад 3.123. Тривалість випадання опадів  з деякої хмари склала 10 хв., а 

кількість опадів   відповідно 48 мм/12г. З іншої хмари тривалість випадання опадів  

виявилася в п'ять разів менше (до 2 хв.), а кількість  зросла в ті ж п'ять разів – до 240 

мм/12г. 
Відносна зміна тривалості випадання опадів склала 

 
а відносна зміна їх інтенсивності склала 

 
Отже, тривалість випадання опадів знизилася на 80%, а кількість їх зросла на 400%. 
Причина полягає в тому, що межею, до якої прагнуть у міру прогресу показники 

ресурсовіддачі, є нескінченність, а межею, до якої прагнуть зворотні їм показники 
ресурсоємності, є нуль. 

Розуміння різної поведінки показників динаміки прямих і зворотних мір ефективності 
дуже важливо для гідрометеоролога і статистика. 

У міру наближення відносного показника до межі одна і та ж абсолютна зміна в 
пунктах набуває інший якісний зміст. Так, наприклад, якщо показник тісноти зв'язку – 
коефіцієнт детермінації – зріс з 40% до 65% (на 25 пунктів), то система факторів в 
регресійному рівнянні як була, так і залишилася неповною, тобто хороша модель не 
вийшла. Але якщо після зміни складу факторів коефіцієнт детермінації зріс з 65% до 90% 
(на ті ж 25 пунктів), ця зміна має інший якісний зміст: отримана хороша регресійна модель, 
в основному пояснююча варіацію результативної ознаки з досить повною системою 
факторів.  

Середні показники часових рядів. Середні показники динаміки – середній рівень 
ряду, середні абсолютні зміни і прискорення, середні темпи зростання, що 
характеризують тенденцію. Вони необхідні при узагальненні характеристик тенденції за 
тривалий період, по різних періодах; вони незамінні при порівнянні розвитку за неоднакові 
за тривалістю відрізки часу і при виборі аналітичного виразу тренда. При наявності в 
динамічному ряду істотних коливань рівнів визначення середніх показників тенденції 
вимагає застосування спеціальних методів статистики, які наводяться нижче. Тут 
розглядаються тільки форма, математичні властивості середніх показників динаміки і 
найпростіші прийоми їх обчислення, застосовні на практиці до рядів зі слабким 
коливанням. 

Середній рівень інтервального ряду динаміки визначається як проста арифметична 
середня з рівнів за рівні проміжки часу: 

 
або як зважена арифметична середня з рівнів за нерівні проміжки часу, тривалість 

яких і є вагами. 
Розглянемо умовний приклад. 
Приклад 3.124. За даними таблиці  
 

Роки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 149 145 168 146 177 176 190 186 176 211 170 

 
визначити середньорічні рівні  по п'ятиріччям. 
Згідно (3.13.13) маємо: 
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 I п'ятиріччя 

 
 IІ п'ятиріччя 

 
Середні рівні прийнято відносити до середини усередненого відрізка часу, тобто в 

нашому прикладі до середніх років кожного п'ятиріччя. 
У моментному ряді сенс середнього рівня полягає в тому, що він характеризує вже 

не стан об'єкта в окремі моменти, а його середній, узагальнений стан між початковим і 
кінцевим моментами обліку. З цього випливає, що рівні, які відносяться до початкового і 
кінцевого моментів, грають не ту роль, що рівні, які відносяться до моментів всередині 
досліджуваного відрізка часу. Початковий і кінцевий рівні знаходяться на межі 
досліджуваного інтервалу, вони наполовину відносяться до попереднього і подальшого 
інтервалів і лише наполовину до того, який вивчається. Рівні, що відносяться до моментів 
всередині усередненого інтервалу, цілком відносяться тільки до нього. Звідси виходить 
особлива форма середньої арифметичної величини, що зветься хронологічною 
середньою: 

 
Проблема обчислення середнього рівня моментного ряду при нерівних проміжках 

між моментами є спірною і тут не розглядається. 
Якщо відомі точні дати зміни рівнів моментного ряду, то середній рівень 

визначається як 

 

де  – час, протягом якого зберігався рівень. 

Середній абсолютний приріст (абсолютна зміна) визначається як проста 
арифметична середня з абсолютних змін за рівні проміжки часу (ланцюгових абсолютних 
змін) або як частка від ділення базисної абсолютної зміни на число відрізків часу, 
осереднених від базисного до порівнюваного періоду: 

 
Приклад 3.125. На 11-ю годину випало 40 мм опадів, а на 21-у годину кількість 

опадів становила 47 мм. 
Середньогодинний абсолютний приріст кількості опадів за 10 годин склав: 

 
Для правильної інтерпретації показник середньої абсолютної зміни повинен 

супроводжуватися зазначенням двох одиниць часу: 

 час, за який обчислений показник середньої абсолютної зміни, або час, до якого він 
відноситься, або час, який він характеризує (в останньому прикладі це десять годин – 11-
21 г); 

 час, на який показник розрахований, або час, що входить в його одиницю виміру (у 
прикладі – 1 година). 

Можна розрахувати середньохвилинний абсолютний приріст за ті ж 10 годин, він 
буде в 60 разів менше середньогодинного приросту. 

Середнє прискорення абсолютної зміни застосовується рідше. Для його надійного 
розрахунку навіть при слабких коливаннях рівнів потрібно застосовувати методику 
аналітичного вирівнювання за параболою II порядку. Не рекомендується вимірювати 
середнє прискорення без абстрагування від коливань рівнів. Для більш грубого, 
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наближеного розрахунку середнього прискорення можна скористатися середніми річними 
рівнями, що згладжують коливання. 

Приклад 3.126. Середньорічне значення деякої умовної величини  становило: 

 

П’ятиріччя 1996-2000 2001-2005 2006-2010 

Приріст  7,40 8,09 9,68 

 
Абсолютний приріст за друге п'ятиріччя в порівнянні з першим склав 

,  

за третє порівняно з другим 
. 

Отже, прискорення за рік у третьому п'ятиріччі в порівнянні з другим за п'ять років 
склало: 

 
а середньорічне прискорення приросту в рік за рік дорівнює: 

 
Середнє прискорення вимагає вказівки трьох одиниць часу, хоча, як правило, дві з 

них однакові: період, на який розрахований приріст, і час, на який розраховано 
прискорення. 

Середній темп зміни визначається найбільш точно при аналітичному вирівнюванні 
динамічного ряду за експонентою. Якщо можна знехтувати коливанням, то середній темп 

визначають як геометричну середню з ланцюгових темпів зростання за  років або із 

загального (базисного) темпу зростання за  років: 

 
 

3.13.1. Основні типи тенденцій і рівнянь тренду 

Вище було розглянуто поняття про тенденції часового ряду, тобто тенденції 
динаміки розвитку досліджуваного показника. Завдання даного розділу полягає в тому, 
щоб розглянути основні типи таких тенденцій, їх властивості, що відображаються з 
більшою чи меншою мірою повноти рівнянням лінії тренда. Зазначимо при цьому, що на 
відміну від простих систем механіки тенденції зміни показників складних 
гідрометеорологічних систем тільки з деяким наближенням відображаються тим чи іншим 
рівнянням, лінією тренда. 

У даному розділі розглядаються далеко не всі відомі в математиці лінії та їх 
рівняння, а лише набір їх порівняно простих форм, який, очевидно, є достатнім для 
відображення та аналізу більшості тенденцій часових рядів, які зустрічаються на практиці. 
При цьому бажано завжди вибирати з декількох типів ліній, досить близько виражають 
тенденцію, простішу лінію. Цей «принцип простоти» обґрунтований тим, що чим складніше 
рівняння лінії тренду, чим більше число параметрів воно містить, тим при рівній мірі 
наближення важче дати надійну оцінку цих параметрів по обмеженому числу рівнів ряду і 
тим більше помилка оцінки цих параметрів, помилки прогнозованих рівнів. 

Прямолінійний тренд і його властивості. Найпростішим типом лінії тренду є пряма 
лінія, описувана лінійним (тобто першого степеня) рівнянням тренду: 

 

де   – вирівняні, тобто позбавлені коливань, рівні тренду для періодів з номером ; 

 – вільний член рівняння, чисельно рівний середньому вирівняному рівню для моменту 

або періоду часу, прийнятого за початок відліку, тобто для ;  – середня величина 
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зміни рівнів ряду за одиницю зміни часу;  – номери моментів або періодів часу, до яких 

відносяться рівні часового ряду (рік, місяць, дата). 
Середня зміна рівнів ряду за одиницю часу – головний параметр і константа 

прямолінійного тренду. Отже, цей тип тренда підходить для відображення тенденції 
приблизно рівномірних змін рівнів: рівних в середньому абсолютних приростів або 
абсолютних скорочень рівнів за рівні проміжки часу. Практика показує, що такий характер 
динаміки зустрічається досить часто. Причина близьких до рівномірних абсолютних змін 
рівнів ряду обумовлена тим, що багато гідрометеорологічних процесів та явищ залежать 
від великої кількості різних факторів. Одні з них впливають у бік прискореного зростання 
досліджуваного явища, інші – в бік уповільненого зростання, треті – в напрямку 
скорочення рівнів і т.д. Вплив різноспрямованих і різноприскорених (різноуповільнених) 
сил факторів взаємно усереднюється, частково взаємно погашається, а рівнодіюча їх 
впливів набуває характеру, близького до рівномірної тенденції. Отже, рівномірна 
тенденція динаміки (або стабілізації) – це результат додавання впливу великої кількості 
факторів на зміну досліджуваного показника. 

Графічне зображення прямолінійного тренду – пряма лінія в системі прямокутних 
координат з лінійним (арифметичним) масштабом на обох осях. Для умовних даних 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 5 6 9 8 6 9 8 8 9 

 
приклад лінійного тренда даний на рис. 3.38. 
 

 
 

Рис. 3.38. Приклад лінійного тренда 
 
Основні властивості тренда в формі прямої лінії такі: 

 рівні зміни за рівні проміжки часу; 

 якщо середній абсолютний приріст – позитивна величина, то відносні прирости або 
темпи приросту поступово зменшуються; 

 якщо середня абсолютна зміна – негативна величина, то відносні зміни або темпи 
скорочення поступово збільшуються за абсолютною величиною зниження до 
попереднього рівня; 

 якщо тенденція до скорочення рівнів, а досліджувана величина є за визначенням 

позитивною, то середнє змінення  не може бути більше середнього рівня ; 

 при лінійному тренді прискорення, тобто різниця абсолютних змін за послідовні 
періоди, дорівнює нулю. 
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Параболічний тренд і його властивості. Параболічний тренд II порядку 
моделюється рівнянням 

, 

де  – вирівняні, тобто позбавлені коливань, рівні тренду для періодів з номером ; 

 – середній (вирівняний) рівень тренду на момент чи період, прийнятий за початок 

відліку часу ( );  – середній за весь період приріст, який не є константою, а 

змінюється рівномірно із середнім прискоренням, рівним , яке і служить константою, 

головним параметром параболи II порядку. 
Отже, тренд у формі параболи II порядку застосовується для відображення таких 

тенденцій динаміки, яким властиве приблизно постійне прискорення абсолютних змін 
рівнів. Процеси такого роду зустрічаються в гідрометеорології набагато рідше, ніж 
процеси з рівномірною зміною, але, з іншого боку, будь-яке відхилення процесу від строго 
рівномірного приросту (або скорочення) рівнів можна інтерпретувати як наявність 
прискорення. Більше того, існує суворе математичне правило: чим вище порядок 
параболи, тим ближче лінія тренда до рівнів вихідного часового ряду. Якщо це правило 

довести до крайньої межі, то будь-який ряд з  рівнів може бути точно відображений 

параболою ( )-го порядку. (Нагадаємо, що через будь-які дві точки проходить одна 

пряма, через три точки – одна парабола II порядку і т.д.). Таке «наближення» лінії тренда 
до емпіричного ряду, який містить як тенденцію, так і коливання, не можна вважати 
досягненням наукового аналізу. Навпаки, застосовуючи параболу більш високого порядку 
там, де сутність процесу цього не вимагає, а тільки заради зменшення залишкової суми 
відхилень (або їх квадратів) окремих рівнів від тренду, дослідник іде від мети, змішуючи 
тренд з коливаннями. Крім цього, параболи III і вищих порядків рідко застосовуються, тому 
що вони занадто складні для отримання надійних оцінок параметрів при обмеженій 
довжині часового ряду. 

Парабола II порядку (рис. 3.39), як рівняння тренда, застосовується до різних 
гідрометеорологічних процесів і явищ, які на деякому, як правило, нетривалому, етапі 
розвитку мають приблизно постійне прискорення абсолютного приросту рівнів. 

 

 
 

Рис. 3.39. Приклад параболічного тренду II порядку 
 
Тренд у формі параболи II порядку має такі основні властивості: 
1) нерівні, але рівномірно зростаючі або рівномірно убуваючі абсолютні зміни за рівні 

проміжки часу; 
2) парабола, якщо розглядати її щодо математичної форми, має дві гілки: висхідну із 

збільшенням рівнів ознаки і спадну з їх зменшенням. Але щодо статистики з змісту 
досліджуваного процесу змін трендом, що виражає певну тенденцію розвитку, найчастіше 
можна вважати тільки одну з гілок: або висхідну, або спадну. В особливих, більш 
конкретних, ситуаціях не заперечується можливість об'єднання обох гілок в єдиний тренд; 

3) характер тренда визначається знаками параметрів  і : 
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а) при  і  має місце висхідна гілка, тобто тенденція до прискореного 

зростання рівнів; 

б) при  і  має місце спадна гілку, тобто тенденція до прискореного 

скорочення рівнів; 

в) при  і   має місце або висхідна гілка з сповільненим зростанням 

рівнів, або обидві гілки параболи, висхідна і спадна, якщо їх по суті можна вважати єдиним 
процесом; 

г) при  і   має місце або спадна гілка з сповільненим скороченням 

рівнів, або обидві гілки – спадна і висхідна, якщо їх можна вважати єдиною тенденцією; 
4) при параболічній формі тренда, залежно від співвідношень між його параметрами, 

ланцюгові темпи змін можуть або зменшуватися, або деякий час зростати. Однак, при 
досить тривалому періоді рано чи пізно темпи зростання обов'язково починають 

зменшуватися, а темпи скорочення рівнів при   і   обов'язково починають 

зростати (за абсолютною величиною відносної зміни). 
У тих випадках, коли по суті досліджуваного процесу припустимо вважати єдиним 

трендом обидві гілки параболи, представляє великий інтерес розв’язок задачі про 
знаходження того періоду або моменту часу, коли рівень тренда досягає максимуму (коли 

,  ) або мінімуму (якщо ,  ). Екстремальна точка параболи 

 досягається при нульовому значенні першої похідної: 

 

Звідси маємо . 

Експонентний тренд і його властивості. Експоненціальним трендом називають 
тренд, виражений рівнянням 

  або у формі  . 

Вільний член експоненти  дорівнює вирівняному рівню, тобто рівню тренда в 

момент чи період, прийнятий за початок відліку часу, тобто при . Основний 

параметр експоненціального тренда  є постійним темпом зміни рівнів. Якщо , має 

місце тренд із зростаючими рівнями, причому це зростання не просто прискорене, а з 
зростаючим прискоренням і зростаючими похідними всіх більш високих порядків. Якщо 

, то має місце тренд, що виражає тенденцію постійного, але спадного скорочення 

рівнів, причому уповільнення безперервно посилюється. 
Експонентний тренд характерний для процесів, що розвиваються в середовищі, яке 

не створює ніяких обмежень для зростання рівня (рис. 3.40). З цього випливає, що на 
практиці він може розвиватися тільки на обмеженому проміжку часу, так як будь-яка 
середа рано чи пізно створює обмеження. 

 
Рис. 3.40. Приклад експоненціального тренду 
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Експонентний тренд володіє наступними основними властивостями: 
1. Абсолютні зміни рівнів тренду пропорційні самим рівням. 

2. Екстремуму експонента не має і при прагне або до  при , або до  

при . 

3. Рівні тренда являють собою геометричну прогресію: рівень періоду з номером 

  є . 

4. При  тренд відображає прискорюване нерівномірно зростання рівнів, при 

 тренд відображає сповільнення нерівномірного зменшення рівнів. 

 
Гіперболічний тренд і його властивості. З різних форм гіпербол розглянемо тільки 
найбільш просту: 

 

Якщо основний параметр гіперболи , то цей тренд виражає тенденцію 

сповільненого зниження рівнів і при  з рівняння слідує . Таким чином, 

вільний член  гіперболи – це межа, до якого прагне рівень тренда. 

Така тенденція спостерігається, наприклад (рис. 3.41), при вивченні процесу 
зниження рівня будь-якого ресурсу (енергії) на одиницю даного виду процесу або явища. 
Витрати ресурсу не можуть прагнути до нуля, значить, експонента не відповідає сутності 
процесу і, отже, потрібно застосувати гіперболічну формулу тренда. 

Якщо параметр , то із зростанням , тобто з плином часу в деякий -й період, 

рівні тренду будуть зростати і прагнути до величини  при . 

Такий характер динаміки притаманний, наприклад, показникам якості прогнозу 
погоди. У міру розвитку науково-технічного прогресу показники прогнозу поступово 
підвищуються, але ніколи не можуть досягти і тим більше перевищити 100% 
справджуваності. 

 При розрахунку гіперболічного тренда не можна нумерувати роки від середини 

ряду, так як значення  повинні бути завжди позитивними. 

Гіперболічний тренд має такі основні властивості: 
1. Абсолютний приріст або скорочення рівнів, прискорення абсолютних змін, темп 

зміни – всі ці показники не є постійними. При  рівні уповільнено зменшуються, 

негативні абсолютні зміни, а також позитивні прискорення теж зменшуються, ланцюгові 
темпи зміни ростуть і прагнуть до 100%; 

2. При  рівні уповільнено зростають, позитивні абсолютні зміни, а також 

негативні прискорення і ланцюгові темпи зростання уповільнено зменшуються, прагнучи 
до 100%. 

Таким чином, гіперболічний тренд описує в будь-якому випадку тенденцію такого 
процесу, показники якого з часом загасають, тобто відбувається перехід від руху до 
стабілізації. 

Логарифмічний тренд і його властивості. Якщо досліджуваний процес призводить 
до уповільнення зростання якогось показника, але при цьому зростання не припиняється, 
не прагне до якої-небудь обмеженої межі, то гіперболічна форма тренда вже не підходить. 
Тим більше не підходить парабола з негативним прискоренням, за якою сповільнене 
зростання перейде з часом у зниження рівнів. У зазначеному випадку тенденція зміни 
найкраще відображається логарифмічною формою тренда: 

 

Логарифми зростають значно повільніше, ніж самі числа (номери періодів ), але 

зростання логарифмів необмежене. Підбираючи початок відліку періодів (моментів) часу, 
можна знайти таку швидкість зниження абсолютних змін, яка найкращим чином відповідає 
фактичному часовому ряду. 
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Логарифмічний тренд має такі основні властивості: 

1. Якщо , то рівні зростають, але з уповільненням, а якщо , то рівні 

тренду зменшуються, теж з уповільненням; 
2. Абсолютні зміни рівнів за модулем завжди зменшуються з часом; 
3. Прискорення абсолютних змін мають знак, протилежний самим абсолютним 

змінам, а за модулем поступово зменшуються; 

4. Темпи зміни (ланцюгові) поступово наближаються до 100% при . 

Можна зробити загальний висновок про те, що логарифмічний тренд відображає, так 
само як і гіперболічний тренд, поступово затухаючий процес змін. Різниця полягає в тому, 
що затухання за гіперболою відбувається швидко при наближенні до кінцевої межі, а при 
логарифмічному тренді загасаючий процес триває без обмеження набагато повільніше. 

Логістичний тренд і його властивості. Логістична форма тренда підходить для 
опису такого процесу, при якому досліджуваний показник проходить повний цикл розвитку. 
Починаючи, як правило, від нульового рівня, показник спочатку повільно, але з 
прискоренням зростає, потім прискорення стає нульовим в середині циклу, тобто 
зростання відбувається за лінійним трендом, потім, у завершальній частині циклу, 
зростання сповільнюється за гіперболою в міру наближення до граничного значення 

показника. У деяких зарубіжних комп'ютерних програмах логістична крива називається -

подібною кривою. 
Можна, звичайно, логістичну тенденцію вважати об'єднанням трьох різних за типом 

тенденцій: параболічної з прискореним зростанням на першому етапі, лінійної – на 
другому і гіперболічної з сповільненим зростанням – на третьому етапі. Але є доводи і на 
користь розгляду всього циклу розвитку як особливого єдиного типу тенденції зі 
складними, змінними властивостями, але постійним напрямком змін у бік збільшення або 
зменшення рівнів. Розгляд таких часових рядів, як прояв єдиної логістичної тенденції (рис. 
3.41), дозволяє вже на першому етапі розрахувати всю траєкторію розвитку 
гідрометеорологічних процесів і явищ, визначити терміни переходу від прискореного до 
уповільненого зростання, що надзвичайно важливо при плануванні заходів у зв'язку з 
глобальними змінами клімату. 

 
 

Рис. 3.41. Приклад логістичного тренда 
 

У реальній траєкторії  логістичної динаміки присутній гладкий логістичний тренд 

, що відповідає основній тенденції; адитивні компоненти ,  або 

, що відображають екзогенні впливи, і стохастична гетероскедастична 

компонента . Все це призводить до необхідності розгляду моделей: 

  

 

 

де  – час. 
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Модель логістичного тренда , що розглядається в науковій літературі, 

описується наступним рядом функцій: 

 узагальнена логістична 

 

де зазвичай , а при  функція  перетворюється на функцію 

Верхулста; 

 Гомперця 

 

  

  

Узагальнену логістичну функцію  при  доцільно застосовувати лише 

при необхідності моделювання початкових ділянок логістичної динаміки. Моделі 

 –  зводяться до функції Верхулста при відповідній заміні змінних. 

Таким чином, в більшості практично важливих випадків для моделювання логістичного 
тренда можна використовувати функцію Верхулста. 

Відомі загальні недоліки частиних евристичних методів ідентифікації функції 
Верхулста [42, 44]: 

 необхідність апріорного знання рівня насичення; 

 складність і велика кількість необхідних відліків; 

 неможливість обліку при ідентифікації додаткового часового тренда і коливальних 
компонент. 

Методи усунення зазначених недоліків можна знайти в спеціальній літературі. 
 

3.13.2. Методи розпізнавання типу тренда і оцінки його параметрів 

При вивченні методів розпізнавання типу тренда не слід забувати про сутність 
досліджуваного процесу, який відображається часовим рядом. Як правило, тип тренда 
повинен відповідати характерним особливостям процесу. Але природні процеси завжди 
набагато багатше, різноманітніше будь-яких гіпотез і теорій. Фактичні часові ряди, 
особливо що відносяться до окремих мало інерційних гідрометеорологічних процесів і 
явищ або до обмежених відрізки часу, можуть і не відповідати, по суті, процесу тим 
аналогам, які наведені вище. Крім того, характер тенденції часто маскується значним 
коливанням рівнів ряду, тому потрібна спеціальна методика розпізнавання типу тренду, 
що найкращим чином відображає тенденцію фактичного ряду рівнів. Цій проблемі 
присвячений цей розділ. 

Після визначення типу тренда необхідно обчислити оцінки його параметрів, як 
правило, за допомогою метода найменших квадратів, а також з використанням 
специфічних прийомів для логарифмічного або логістичного типу тренда.  

Застосування графічного зображення для розпізнавання типу тенденції. 
Графічне зображення у багатьох випадках дозволяє наближено виявити тип тенденції 
часового ряду. Але для цього слід дотримуватися правила побудови графіка: точне 
дотримання масштабу як за величиною рівнів ряду, так і за часом. Часові інтервали 
відкладають по осі абсцис, величини рівнів – по осі ординат. По кожній осі слід встановити 
такий масштаб, щоб ширина графіка була приблизно в 1,5 рази більше його висоти. Якщо 
рівні ряду на всьому протязі періоду багато більше нуля і між собою розрізняються не 
більше ніж на 20-30%, то слід позначити розрив на осі ординат, збільшити масштаб так, 
щоб менший з рівнів ненабагато перевищував розрив осі. Якщо рівні ряду розрізняються в 
десятки, сотні й тисячі разів, вісь ординат слід розмітити в логарифмічному масштабі, щоб 
рівні відрізки означали відмінність рівнів в однакове число раз. Інтерпретація виду графіка 
буде інший: при лінійному масштабі графік, близький до прямої лінії, означає лінійну 
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тенденцію, а при логарифмічному масштабі осі ординат пряма лінія показує експоненційну 
тенденцію. 

Необхідно суворо дотримуватися рівності проміжків часу на рівних відрізках осі 
абсцис. Логарифмічний масштаб по часу не рекомендується, так як він вкрай утруднить 
інтерпретацію графіка. 

Але не завжди графік дозволяє вибрати тип лінії тренда. Важко графічно відрізнити 
параболу від експоненти, логарифмічну криву від гіперболи і т.д. Оцінка типу тренду за 
типом графіка включає суб'єктивні моменти, що може привести до помилки. Є багато 
способів об'єктивної, статистико-математичної оцінки придатності того чи іншого типу лінії. 
Досить популярний його вибір за допомогою перебору на електронних обчислювальних 
машинах усіх наявних в пакеті програм статистичного аналізу типів ліній або за 
найменшим середнім квадратичним відхиленням, або за найменшим модулем відхилень 
фактичних рівнів від розрахункових по лінії, що перевіряється. Недоліки даної методики 
полягають в тому, що, по-перше, не всі пакети програм статистичного аналізу містять 
достатній вибір ліній тренда, але головне полягає в тому, що, як було зазначено вище, 
чим більше параметрів містить рівняння тренду, тим менше і відхилень окремих рівнів від 
тренду. Парабола II порядку, а тим більше III і більш високих порядків завжди при такому 
підході «краще», ніж пряма або експонента. 

Але «перевага» параболи в порівнянні із прямою може бути невеликою. Отже, 
потрібно застосувати знову ж статистико-математичні критерії суттєвості зменшення 
середнього відхилення при переході від прямої до параболи. Не заперечуючи 
допустимості зазначеної методики з додатковою перевіркою суттєвості зниження 
середнього відхилення від тренду, розглянемо й інші методи вибору типу тренду без 
обчислення останнього, а також середніх відхилень. 

Методика перевірки статистичних гіпотез про тип тренда. Припустимо, що 
попередня гіпотеза про тип тренда обрана на основі теоретичних міркувань про 
досліджуваний процес і на основі графічного зображення. Для того щоб перевірити дану 
гіпотезу, необхідно сформулювати її математично. Так, гіпотеза про те, що тренд є 
прямою лінією, означає, що на всьому періоді часовий ряд в середньому зберігає постійну 
величину абсолютної зміни рівнів. Гіпотеза про параболу II порядку означає, що на всьому 
періоді (в середньому) є постійна величина прискорення абсолютних змін. Гіпотеза про 
експоненційний тренд підтвердиться, якщо можна буде довести, що на періоді 
зберігається постійна величина (в середньому) ланцюгового темпу змін. 

Для зазначених трьох типів ліній пропонується наступна методика статистичної 
перевірки гіпотез: 

1) щоб знизити вплив коливань, які перекручують тренд, проводиться згладжування 
ряду рівнів ковзною середньою; 

2) на основі ряду згладжених рівнів обчислюються ланцюгові абсолютні 

зміни , (для параболи – прискорення, для експоненти – темпи); 

3) ряд розбивається на декілька рівних чи приблизно рівних підперіодів, і по кожному 
обчислюється середня величина того параметра, сталість якого підтверджує висунуту 
гіпотезу про тип тренда: середній абсолютний приріст – для прямої, середнє прискорення 
– для параболи, середній темп – для експоненти; 

4) методом дисперсійного аналізу при багатьох середніх значеннях параметра 
перевіряється істотність відмінності середніх значень параметра в різних підперіодах 
вихідного ряду. Якщо не можна відхилити гіпотезу про неістотність відмінностей середніх 
величин параметра в різних підперіодах, то приймається гіпотеза про відповідність типу 
тренда. Якщо відмінності середніх визнаються істотними, гіпотеза про даний тип тренда 
відкидається і висувається наступна гіпотеза в порядку ускладнення: після відхилення 
прямій лінії – про експоненту; після відхилення експоненти – про параболу; при відхиленні 
параболи – про інші типи ліній. 

Розглянемо приклад графічного зображення умовного процесу (відзначеного 
точками), представлений на рис. 3.42. 
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Рис. 3.42. Динаміка умовного процесу 
 

На підставі цього графіка запропонована гіпотеза про лінійний тренд (табл. 3.28). 
 

Таблиця 3.28. 
Перевірка гіпотези про лінійний тренді 

 
 
 
 
 

Рік Показник 
Ковзна        
5-річна 
середня 

Абсолютні 
зміни 

Середні за 
підперіодами 

абсолютні зміни 

1987 33,7 -   

1988 38,8 -   

1989 41,7 40,02   

1990 44,1 40,68 + 0,66  

1991 41,8 39,80 - 0,88  

1992 37,0 39,56 - 0,24  

1993 34,4 40,00 +0,44  
1994 40,5 40,68 +0,68  

1995 46,3 42,98 +2,30  

1996 45,2 45,56 +2,58  

1997 48,5 47,48 +1,92  

1998 47,3 48,12 +0,64  

1999 50,1 51,02 +2,90  

2000 49,5 52,78 +1,76  
2001 59,7 53,92 +1,14  

2002 57,3 55,30 +1,38  

2003 53,0 57,56 +2,26  

2004 57,0 57,82 +0,26  

2005 60,8 58,52 +0,70  

2006 61,0 61,00 +2,48  

2007 60,8 62,58 +1,58  
2008 65,4 63,44 +0,86  

2009 64,9 64,34 +0,90  

2010 65,1 64,82 +0,48  

2011 65,5 - -  

2012 63,2 - -  

Всього 1332,6 - - 

Загальна 
средняя 

величина  
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Далі проводиться дисперсійний аналіз відмінностей між середніми абсолютними 
змінами, результати якого представлені в табл. 3.29. 

Таблиця 3.29 
Результати дисперсійного аналізу відмінностей 

між середніми абсолютними змінами 
 

Вид варіації 
Сума 

квадратів 
відхилень 

Число 
ступенів 
свободи 

Дисперсія 
 

F-критерій 
 

фактичний 
 

табличний 
для 

P=0,05 
 

Між під- 
періодами 

3,1682 
 

2 
1,5841 

 
1,7365 

 
3,55 

 

Остаточна 
16,4198 

 
18 

0,9122 
 

- - 

Уся варіація 
 

19,5880 
 

20 
0,9794 

 
- - 

 

Отримане значення F-критерію значно нижче табличного для значення , 

отже, відмінності між середніми значеннями ланцюгових абсолютних змін в різних 
періодах не є істотними; ймовірність нульової гіпотези (про випадковий характер цих 

відмінностей) багато більше , і вона не може бути відхилена. Приймається вихідна 

гіпотеза про те, що середні значення абсолютних приростів постійні, тренд показника – 
пряма лінія. 

Ще один методичний прийом визначення типу тренда – застосування 
багаторазового аналітичного вирівнювання з подальшим розглядом динаміки змін 
основного параметра тренда за ковзаючими інтервалами. До цього методу слід 
звернутися після вивчення багаторазового вирівнювання, представленого нижче. 

Оцінка параметрів лінійного, параболічного та гіперболічного трендів. Дані види 
трендів об'єднані у зв'язку з тим, що методика оцінки їх параметрів має багато спільного. 
Основою цієї методики служить метод найменших квадратів, який дає оцінки параметрів, 
що відповідають принципу максимальної правдоподібності: сума квадратів відхилень 
фактичних рівнів від тренду (від вирівняних за рівнянням тренду рівнів) повинна бути 
мінімальною для даного типу рівняння. 

Ця методика близька до методики кореляційно-регресійного аналізу зв'язків – парної 
регресії. Однак між ними є й принципові відмінності,  виступаючий при розрахунку 
рівняння тренда в якості незалежної змінної ряд номерів періодів або моментів часу не є 

випадковою варіюючою змінною  регресійного аналізу. Ряд значень часу – це жорстко 

упорядкований ряд величин, і, отже, не може бути мови про кореляцію між ним і 
значеннями залежної змінної – варіюючих рівнів показника, що змінюється в часі. Нерідко 
застосовувані в літературі і в програмах ЕОМ коефіцієнти кореляції з часом або 
фактичних рівнів з вирівняними (тобто теж впорядкованими) рівнями тренда такими 
насправді не є і не можуть вимірювати якої-небудь «тісноти зв'язку». Чим довший період, 
що охоплюється рядом, тим автоматично стають більше так звані коефіцієнти кореляції 
при тій же самій швидкості росту рівнів і тієї самої силі коливань. Таким чином, ці 
псевдокоефіцієнти не можуть характеризувати співвідношення між роллю факторів 
тенденції і роллю факторів коливання. 

Рівняння прямої лінії тренду має вигляд: 

  

де  – рівень тренда для періоду або моменту з номером ;  – вільний член 

рівняння, який дорівнює середньому рівню тренду для періоду (моменту) з нульовим 

номером ;  – головний параметр лінійного тренда – його константа – середня 

абсолютна зміна за прийняту в ряду одиницю часу. 
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Величина параметрів  і  визначається за методом найменших квадратів шляхом 

прирівнювання частинних похідних першого порядку по  і  функції 

 
до нуля. В результаті маємо: 

 

 
Після алгебраїчних перетворень отримуємо два «нормальних рівняння» методу 

найменших квадратів (МНК) для прямої: 

 

 

Розв’язуючи ці рівняння з двома невідомими за даними фактичного часового ряду  

, отримуємо значення  і . Якщо номери періодів (моментів) часу 

відраховуються від початку ряду так, що перший період (момент) позначений 

номером , то вільний член  є рівень тренда для попереднього періоду (моменту), а 

не першого в ряду, як часто помилково вважають. Для першого періоду рівень тренда 

дорівнює , для другого  і т.д. 

Однак раціональніше початок відліку часу перенести в середину ряду, тобто при 

непарному  – на період (момент) з номером , а при парному числі рівнів ряду 

– на середину між періодом з номером  і . В останньому випадку всі 

номери періодів  будуть дробовими. При нумерації періодів часу точно від середини 

ряду половина номерів  буде негативними числами (аналогічно рокам до нашої ери), а 

половина – позитивними, тобто 

 
У такому випадку система нормальних рівнянь МНК розпадається на два рівняння з 

одним невідомим в кожному: 

 

 
Звідки маємо: 
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На жаль, багато комп'ютерних програм не передбачають такого спрощення, та 

нумерація періодів (моментів) в них проводиться з початку ряду, з номера , причому 

користувач про це не попереджається. При розрахунках без комп'ютера, звичайно, слід 

застосувати спрощений прийом. Знаменник у формулі  при нумерації періодів 

від середини ряду обчислюється усно при  або за формулою: 

 
Приклад 3.127. Розрахувати лінійний тренд за часовим рядом (рис. 3.43.). Динаміка 

середньорічної відносної вологості в місті  з 2005 по 2011 р. представлена в табл. 3.30. З 

метою економії місця в тій же таблиці наведені й інші показники, необхідні для 
вимірювання коливання, що описані в наступному розділі. 

 

 
 

Рис. 3.43. Динаміка середньорічної відносної вологості в місті  
 

Таблиця 3.30 
 

Рік 
 

Відносна 
вологість, % 

Номер 
року,  

 
 

Тренд 
, % 

Відхилення 
від тренду, 

 
  

2005 75,3 -3 -225,9  75,3 0,0 0,00 0,00 

2006 73,8 -2 -147,6  73,7 0,1 0,01 0,00 

2007 72,1 -1   -72,1  72,1 0,0 0,00 0,00 

2008 70,9 0      0,0  70,5 0,4 0,16 -0,16 

2009 68,5 1    68,5  68,9 -0,4 0,16 0,08 

2010 67,1 2  134,2  67,3 -0,2 0,04 -0,04 

2011 65,9 3 197,7  65,7 0,2 0,04 - 

 
493,6 0 -45,2 493,5 0,1 0,41 -0,12 

 
Коефіцієнти рівняння прямої лінії тренду відповідно до  і  

дорівнюють: 

 

 
Рівняння тренду: 

 
де  в 2008 р. 
У середньому значення відносної вологості скорочувалися на 1,615% на рік. Сума 

рівнів тренду повинна дорівнювати сумі фактичних рівнів, відмінність у четвертій значущої 
цифрі пов'язано з округленням значень параметрів. 
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Рівняння параболічного (II порядку) тренду. Для обчислення параметрів  за 

методом найменших квадратів три частинні похідні першого порядку за  і  функції: 

 
прирівнюються до нуля, і після перетворень виходить система трьох рівнянь з 

трьома невідомими: 

 

 

 
У разі перенесення початку відліку періодів (моментів) часу в середину ряду, суми 

непарних степенів номерів цих періодів  і  обертаються в нуль. При цьому друге 

рівняння обертається в рівняння з одним невідомим, звідки: 

 
Рівняння  і  утворюють систему двох рівнянь з двома 

невідомими: 

 

 
де 

 
Приклад 3.128. Розрахувати параболічний тренд за часовим рядом (рис. 3.44). 

Динаміка середньорічної умовної величини з 2005 по 2012 р. представлена в табл. 3.31. З 
метою економії місця в тій же таблиці наведені й інші показники, необхідні для 
вимірювання коливання, що описані в наступному розділі. 

Обчислимо значення сум, що входять до  і : 

 
Коефіцієнт  рівняння параболічного тренду дорівнює: 
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Рис. 3.44. Динаміка середньорічної умовної величини 
 

Коефіцієнти  і  знайдемо з рішення системи двох рівнянь  і : 

 
 

Вони дорівнюють:  и  
Таким чином, рівняння тренду має вигляд: 

 
 

Таблица 3.31 
 

Рік  
 

Рівень,  

 

Номер 
року,  

 

  
      

Тренд  
, % 

Відхилення 
від тренду,  

 

  

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

2005 265 -3,5 -927,5 3246  266 -1  1   1 

2006 274 -2,5 -685,0 1712  275 -1  1   2 

2007 288 -1,5 -432,0  648  290 -2  4 -10 

2008 315 -0,5 -157,5   79  310 5 25  25 

2009 340 0,5 -170,0   85  335 5 25 -15 

2010 362 1,5  -
543,0 

814  365 -3  9  12 

2011 397 2,5 -992,5 2481  401 -4 16  -4 

2012 443 3,5 1550,5 5427 442 1  1 - 

 
2684 0,0 1054,0 14492 2684 0 82 11 

 
Інтерпретація параметрів тренда така: середньорічна умовна величина в 2005-2012 

рр. зростала в номінальній оцінці прискорено, з середнім прискоренням  на 
рік за рік. Середній за весь період приріст умовної величини склав 25,1 на рік, середній 
рівень умовної величини на середину періоду дорівнював 321,7. Якби параболічний тренд 
обчислювався на ЕОМ за програмою, яка передбачає нумерацію років від початку з 
номера , то рівняння мало б вигляд: 

 
де  в 2004 р.  

Гіперболічне рівняння тренду має вигляд: 
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тобто відрізняється від лінійного рівняння тим, що замість першого степеня включає 

номери періодів часу (моментів)  в мінус першого степеня. Відповідно нормальні 

рівняння методу найменших квадратів набувають вигляду: 

 

 
Однак при цьому не можна, на відміну від лінійного тренду, переносити початок 

відліку періодів часу в середину, так як гіпербола не має постійного параметра зміни рівнів 

протягом усього періоду, і всі величини  повинні бути позитивними. 

Приклад 3.129. Розрахувати гіперболічний тренд за часовим рядом (рис. 3.45). 
Динаміка середньорічної умовної величини з 1980 по 2010 р. представлена в табл. 3.32. З 
метою економії місця в тій же таблиці наведені й інші показники, необхідні для 
вимірювання коливання, що описані в наступному розділі. 

Нормальні рівняння МНК: 

 
 

Розв'язуючи систему рівнянь, отримуємо: 
  

Рівняння гіперболічного тренда середньорічний умовної величини має вигляд: 

 
де  в 1985р. 

Величина 301,3 – це межа, до якої прагне середньорічна умовна величина. 
 

 
 

Рис. 3.45. Динаміка середньорічної умовної величини 
 
Оцінка параметрів експоненціального, логарифмічного та логістичного рівнянь 

тренду. Дані типи трендів об'єднані в одну групу у зв'язку з необхідністю при оцінці їх 
параметрів вдаватися до логарифмування. При розрахунку логарифмічного рівняння 
тренду логарифмують номери періодів (моментів) часу, а при розрахунку параметрів 
експоненціального та логістичного трендів – самі рівні. Оскільки негативні числа не мають 
дійсних логарифмів, якщо потрібно логарифмувати номери періодів часу, то не можна 
переносити початок їх відліку в середину ряду. Якщо ж самі рівні можуть приймати 
негативні значення, наприклад, рівні температури повітря або ґрунту, то необхідно 
перенести початок відліку рівнів на величину, алгебраїчно меншу реального найменшого 
рівня, або температуру слід виразити не в градусах Цельсія, а в Кельвінах. 
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Таблица 3.32 

 

Рік 
 

Рівень, 

 

Номер 
року, 

 
 

 
 

 
 

Тренд 
, % 

Відхилення 
від тренду, 

 
 

1980 468 1 1,000 1,000 468 473 -5 25 

1985 401 2 0,500 0,250 200 387 14 196 

1990 367 3 0,333 0,111 122 359 8 64 

1995 340 4 0,250 0,062 85 344 -4 16 

2000 328 5 0,200 0,040 66 336 -8 64 

2005 326 6 0,167 0,028 54 330 -4 16 

2010 325 7 0,143 0,020 46 326 -1 1 

 
2555 - 2,593 1,511 1041 2555 0 382 

 
Формула експоненціального рівняння тренду має вигляд: 

  

Для знаходження параметрів  і  рівняння логарифмуємо: 

  . 

У такій формі, тобто для логарифмів, рівняння відповідає лінійному, отже, метод 

найменших квадратів дає для логарифмів  і  нормальні рівняння, що є аналогічними 

параметрам  і  лінійного тренду. 

 

 
Так як номери періодів часу не логарифмуються, можна перенести початок відліку в 

середину ряду і спростити систему: 

 

 
Звідки маємо: 

 

 
Приклад 3.130. Розрахувати експонентний тренд за часовим рядом (рис. 3.45). 

Динаміка середньорічної величини загальної концентрації молібдену у воді Канівського 
водосховища, (мкг/м3) з 2003 по 2008 р. представлена в табл. 3.33. З метою економії місця 
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в тій же таблиці наведені й інші показники, необхідні для вимірювання коливання, що 
описані в наступному розділі. 

 

 
 

Рис. 3.45. Динаміка середньорічної величини загальної концентрації 
молібдену у воді Канівського водосховища, мкг/дм3. 

 
Знайдемо параметри a і b: 

 

 
 

Таблица 3.33 
 

Рік  
 

, 
мкг/м3 

 
 

     
    

Тренд  

 
  

2003  2527 -2,5  -
6317 

  7,835 -19,588  2565 -38  1444 

2004  3060 -1,5  -
4590 

  8,026 -12,039  3065   -5     25 

2005  3727 -0,5  -
1863 

  8,223  -4,112  3663 64  4096 

2006  4430 0,5  2215   8,396   4,198  4377  53  2809 

2007  5241 1,5  7711   8,564 12,846  5231  10    100 

2008  6160 2,5 15400   8,726 21,815  6250 -90  8100 

 
25145 0,0 12555 49,770 3,120 25151 -6 16574 

 

Потенціюючи останні рівності, отримуємо: ; . Отже, рівняння 

тренду має вигляд: 

 
де  в 2006 р. 

Особливість логарифмічного рівняння тренду полягає в тому, що логарифмувати 
необхідно номери періодів (моментів) часу: 

 
Отже, всі номери повинні бути позитивними числами. Однак це зовсім не означає, 

що нумерацію слід починати з числа 1. Справа в тому, що величина логарифма швидко 
зростає при переході від одиниці до двох: натуральний логарифм одиниці дорівнює нулю, 
а логарифм двох дорівнює 0,693, маємо зростання на 0,693. В той же час логарифм 
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чотирьох дорівнює 1,386, а логарифм п'яти дорівнює 1,609, маємо приріст лише на 0,223 і 
т.д. Якщо і рівень досліджуваного ряду спочатку зростає втричі швидше, ніж між 
четвертим і п'ятим періодом, тоді нумерація від одиниці допустима. Якщо ж зменшення 
приросту рівнів відбувається значно повільніше, нумерацію періодів (моментів) слід 
починати не з одиниці, а з більшого числа. 

Приклад 3.131. Розрахувати логарифмічний тренд за часовим рядом (рис. 3.46). 
Динаміка середньорічної умовної величини з 1980 по 2010 р. представлена в табл. 3.34. З 
метою економії місця в тій же таблиці наведені й інші показники, необхідні для 
вимірювання коливання, що описані в наступному розділі. 

 

 
 

Рис. 3.46. Динаміка середньорічної умовної величини. 
 

Таблица 3.34 
 

Год  
 

 
 

 
 

     

1996   268 4 1,386   221  47 2209  235 

1997   277 5 1,609   272   5    25  -50 

1998   304 6 1,792   314 -10  100   60 

1999   343 7 1,946   349   -6    36 -102 

2000   397 8 2,079   380  17  289 -102 

2001   401 9 2,197   407   -6    36  102 

2002   414 10 2,303   431 -17  289  357 

2003   432 11 2,398   453 -21  441  252 

2004   461 12 2,485   473 -12  144 -216 

2005   509 13 2,565   491  18  324  648 

2006   545 14 2,639   509  36 1296  396  

2007   535 15 2,708   524  11    121    11 

2008   540 16 2,773   539    1       1   -11 

2009   542 17 2,833   553 -11    121    66 

2010   560 18 2,890   566  -6     36 -132 

2011   600 19 2,944   578  22   484  -44 

2012   588 20 2,996   590   -2      4 - 

 
7716 - - 7650 6 6526 1470 

 
На рисунку видно, що зростання середньорічної умовної величини сповільнюється, 

але характер тенденції маскується коливаннями. Тому часовий ряд, перш за все, потрібно 
розділити на кілька частин. 

Розділимо часовий ряд на три частини і в кожній частині обчислимо середній рівень: 
• 1998-2002 рр. середньорічна умовна величина дорівнює 333; 
• 2003-2008 рр. середньорічна умовна величина дорівнює 483, зростання на 150 

одиниць; 
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• 2009-2012 рр. середньорічна умовна величина дорівнює 566, зростання на 83 
одиниці. 

Ці усереднені рівні відносяться відповідно до середини між 1998 і 1999 рр., до 

середини між 2004 і 2005 рр. і до 2010 р. Якщо першу дату позначити роком номер , то 

друга буде роком номер , а третя – роком номер . Виходячи з рівняння 

логарифмічного тренду, маємо рівняння: 

 

 

 
Віднімаючи  з  і ) з ) маємо, відповідно: 

 

 
Розділивши  на , отримуємо: 

 
 
 
Це число говорить про степінь уповільнення зростання середніх рівнів між 

підперіодами ряду. Тепер необхідно підібрати таке значення , при якому виходить 

найбільше наближення до обчисленого показником уповільнення зростання рівнів. При 
 отримаємо: 

 
що занадто мале. Збільшимо  до 6: 

 
Отримане значення все ще нижче величини, що спостерігається. Приймемо  

тоді: 

 
що вже більше спостережуваного значення. 
При  маємо: 

 
тобто значення трохи більше необхідного. Продовжуючи цей процес наближення, 

приймемо . Тоді отримаємо: 

 
Можна, приймаючи дробові значення , підійти ще ближче до фактичного 

значенням. Однак навряд чи доцільно застосовувати дрібні дробові номери періодів часу, 
враховуючи при цьому, що сам процес усереднення рівнів за підперіоди ряду включає 

суб'єктивні моменти. Очевидно, краще обмежитися наближенням . Отже, середина 

між 1998 і 1999 рр. – це номер 6,5 від початку відліку номерів років, тоді 1996р. – це номер 
. Виходячи з цього, нумеруємо всі роки в табл. 3.34 від  до . 

Знаючи величину , підставляємо її в рівняння   і , щоб 

обчислити за ними величину параметра . З  при  маємо: 

 
Звідкіля  

З рівняння  маємо: 
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Звідки . Приймаємо середнє з двох незалежних оцінок параметра 

, що дорівнює 229,6. 

Тепер, підставляючи значення  і  в рівняння ,  і , 

отримаємо три незалежні оцінки параметра : 

 з   ;  звідки  ; 

 з      звідки  ; 

 з     ; звідки  . 

Очевидно, що середня оцінка параметра  дорівнює -97,6. 

Таким чином, рівняння логарифмічного тренду має вигляд: 

 
де  в 1992 р. 

За цим рівнянням розраховані рівні тренду  в табл. 3.34. Хоча суми рівнів трохи 

розійшлися, крива, як видно на рис. 3.46, добре відображає тенденцію. 
Логістичне рівняння тренду має наступний найбільш загальний вигляд: 

 
При розв’язку цього рівняння логарифмують величину, похідну від рівнів ряду, але 

не номери періодів (моментів) часу, тому цю нумерацію раціональніше проводити від 
середини ряду. Особливістю логістичного тренду є етап обґрунтування значень 
максимального і мінімального рівнів часового ряду. Це обґрунтування здійснюється на 
основі, по-перше, рівнів фактичного ряду, по-друге, теоретичних, тобто зовнішніх по 
відношенню до статистики, міркувань. що відносяться до змісту досліджуваного процесу. 

Рівняння логістичного тренду в загальному вигляді безпосередньо логарифмувати 
неможливо. Перетворимо його у форму 

 

Позначимо ліву частину цієї рівності, як , і потім логарифмуємо. В результаті 

отримаємо: 

 
Умова методу найменших квадратів має вигляд: 

 

Підставимо в нього значення  з попереднього рівняння і отримаємо: 

 

Після обчислення частинних похідних за  і за , отримаємо нормальні рівняння 

МНК для логістичної кривої, аналогічні таким для прямої лінії, так як, вводячи , була 

фактично проведена лінеаризація функції логістичної кривої: 
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При перенесенні початку відліку періодів (моментів) часу в середину ряду система 
спрощується до двох рівнянь з одним невідомим в кожному з них: 

 

 

Звідси отримуємо значення  і  у вигляді: 

 
Таким чином, алгоритм розрахунку логістичної кривої складається з десяти етапів: 

1) обґрунтування величин ; 

2) обчислення за фактичним часовим рядом значень 

 

3) обчислення ; 

4) нумерація періодів або моментів часу від середини ряду; 

5) обчислення добутку ; 

6) підрахунок підсумкових сум 

 
7) обчислення 

 
8) обчислення 

 
9) обчислення для всіх періодів 

 
10) обчислення рівнів тренду 

 
Приклад 3.132. Розрахувати логістичний тренд за часовим рядом (рис. 3.47). 

Динаміка середньорічної умовної відносної величини в % з 1994 по 2012 р. представлена 
в табл. 3.35. З метою економії місця в тій же таблиці наведені й інші показники, необхідні 
для вимірювання коливання, що описані в наступному розділі. 

Виходячи з меж періоду часу і фактичних рівнів ряду, отримуємо: 
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Рис. 3.47. Динаміка середньорічної умовної величини. 
 
Рівняння логістичного тренда умовної відносної величини в за 1996 по 2009 г має 

вигляд: 

 
З таблиці 3.35 випливає досить близьке наближення статистичних даних до 

логістичної кривої, тому що сума рівнів тренду відрізняється від суми фактичних рівнів 
менш ніж на 1%. 

Нагадаємо, що, на відміну від прямої і параболи, алгоритм розрахунку інших кривих 
не передбачає автоматичної рівності сум вирівняних і фактичних рівнів, вони збігаються 
тільки при ідеальному вираженні тенденції ряду даними рівнянням тренду. 

Багаторазове ковзне вирівнювання. Як видно з табл. 3.33 – 3.35, при розрахунку 
параметрів тренду різні рівні мають неоднакові ваги, так як множаться на різні величини 

. Найбільші ваги мають рівні, що стоять на початку і наприкінці часового ряду, що 

особливо явно видно при нумерації років від середини ряду. Те ж саме відбувається і при 
нумерації періодів (моментів) від початку ряду, тому що можна легко довести, що в цьому 

випадку в розрахунок входять не самі номери років , а їх відхилення від середнього 

номери , що те ж саме, що і номери періодів від середини ряду. 

Зважаючи на це, якщо на початку ряду знаходяться рівні з негативними 
відхиленнями від тренду, а в кінці ряду розташовуються рівні з позитивними відхиленнями 
від тренду, то приріст досліджуваної величини в лінійному тренді, або прискорення 
приросту в параболі, буде завищений за рахунок випадкового коливання. Якщо ж на 
початку ряду будуть знаходитися рівні з позитивними відхиленнями від тренду, а 
наприкінці його – з негативними, то параметри трендів будуть занижені. 

Звільнити параметри тренда від впливу випадкового розподілу позитивних і 
негативних коливань рівнів протягом часового ряду можна, застосовуючи методику 
багаторазового ковзаючого вирівнювання [45]. 

Сутність цього методу досить проста: щоб уникнути переважного впливу рівнів, що 
стоять на кінцях часового ряду, слід зробити так, щоб «на кінцях» побували всі рівні. Для 
цього слід досить довгий часовий ряд вирівнювати не в один прийом, а ковзаючим 
способом на більш дрібних відрізках. Наприклад, ряд динаміки умовної величини (табл. 

3.28), що складається з 26 рівнів ( ), необхідно вирівнювати по 15 рівням: 

спочатку – з 1987 по 2001 р., потім – з 1988 по 2002 р. і т.д., ковзаючи по ряду на 1 рік, аж 
до останніх 15 рівнів з 1998 по 2012 р. При цьому кожен раз обчислюється середньорічний 

приріст, наприклад,  лінійного тренда, а на кінцях будуть роки, то сприятливі для 

досліджуваної величини, то несприятливі за деякими умовами. 
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Таблиця 3.35 
 

Рік  
 

 
  

  
 

 
 

    

1996   15,0 17,00 2,833 -6,5 -18,416 16,803 15,1  -0,10 0,01 

1997   17,0 11,86 2,473 -5,5 -13,601 10,854 17,6 -0,60 0,36 

1998   20,0  8,00 2,079 -4,5  -9,357  7,017 21,2 -1,20 1,44 

1999   26,4 4,49 1,501 -3,5 -5,255  4,535 26,3  0,10 0,01 

2000   33,5 2,83 1,040 -2,5 -2,601  2,931 32,9  0,60 0,36 

2001   43,2 1,71 0,537 -1,5 -0,805 1,814 41,1  2,16 4,41 

2002   51,8 1,15 0,142 -0,5 -0,071 1,224 50,5  1,30 1,69 

2003   61,8 0,74 -0,305  0,5 -0,152 0,791 60.3  1,50 2,25 

2004   70,7 0,48 -0,728  1,5 -1,093 0,510 69,6  1,10 1,21 

2005   78,9 0,31 -1,183  2,5 -2,958 0,330 77,7  1,20 1,44 

2006   84,5 0,21 -1,570  3,5 -5,495 0,213 84,2  0,30 0,09 

2007   88,8 0,14 -1,951  4,5 -8,779 0,138 89,1 -0,30 0,09 

2008   92,4 0,09 -2,383  5,5 -13,109 0,089 92,6 -0,20 0,04 

2009   94,4 0,07 -2,713  6,5 -17,633 0,058 95,1 -0,70 0,49 

 
778,4 - -0,228 0,0 -99,325 - 773,3 - 13,89 

 

Всього отримаємо 12 різних баз вирівнювання по 15 років; позначивши буквою  довжину 

кожної бази, тобто число рівнів, за якими проводиться розрахунок параметра, а число 

таких баз розрахунку, укладаються в ряд довжиною  рівнів, – буквою , складемо 

рівність: 

. 

В ряду з 26 рівнів укладуться 12 баз по 15 рівнів в кожній. Отримаємо 12 значень 
середньорічного приросту умовної величини, частина з них – занижені, частина – 
завищені, частина – неспотворені. Тепер розумно усереднити отримані значення 
параметра: адже в середній величині випадкові відхилення взаємно погашаються. 
Отримаємо значення середньорічного приросту, максимально звільненого від впливу 
випадкового розподілу несприятливих або сприятливих років по довжині вихідного 
часового ряду. 

Методика багаторазового ковзаючого вирівнювання має, як, втім, і будь-яка інша, 
свої обмеження. 

По-перше, для його застосування необхідно мати досить довгий часовий ряд при 
наявності в ньому єдиної якісної тенденції. Якщо для одноразового розрахунку параметра 

достатнім (мінімальним) можна вважати ряд з  рівнів, а для достатньої міри 

взаємного погашення в середній величині слід мати не менше 6 – 8 занижених і 

завищених значень параметра, тобто мінімальне значення буде , то мінімальна 

довжина вихідного часового ряду, тобто , повинна становити 

, або від 14 до 18 рівнів. При більш коротких 

рядах застосування багаторазового ковзаючого вирівнювання недоцільно. 
По-друге, багаторазове вирівнювання слід застосовувати, якщо коливаність вихідних 

рівнів досить істотна, скажімо, коефіцієнт коливання (див. наступний розділ) хоча б не 
нижче 5%. При більш слабкому коливанні спотворення параметра невеликі і при 
одноразовому вирівнюванні, тому немає необхідності застосовувати складну методику 
багаторазового вирівнювання. 

По-третє, за наявності довгоперіодичних (циклічних) коливань, щоб багаторазове 
вирівнювання не привело до спотворення значення параметра тренда, необхідно 
дотримуватися хоча б одне з двох умов: 

1) довжина бази вирівнювання, тобто , повинна бути рівна або кратна довжині 

циклу; 
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2) число баз ковзаючого вирівнювання, тобто , має дорівнювати довжині циклу. 

При дотриманні однієї із зазначених умов або обох будуть перебрані на началах і 
кінцях бази вирівнювання всі фази циклу в рівній кількості, і тоді циклічна коливаність, так 
само як і випадкова, в основному буде виключена з усередненого значення параметра 
тренда. 

Нарешті, слід пам'ятати, що спотворює вплив розподілу випадкових відключень по 
довжині часового ряду відноситься тільки до параметру динаміки – середньорічному 
(місячному і т.д.) приросту, прискоренню і т.д., але не до середнього рівня ряду, не до 
вільного члену рівняння тренду. Отже, не потрібно усереднювати значення вільного члена 
за ковзаючими базами, а в якості вільного члена для прямої слід взяти загальну середню 
величину рівнів вихідного ряду, тобто 

 
Для параболи, експоненти і т.д. вільний член визначається розрахунком на основі 

цієї ж середньої величини. Так, для параболи: 

 
Приклад 3.133. Проведемо багаторазове ковзне вирівнювання за даними табл. 3.36.  

 
Таблиця 3.36 

 

Ковзаючі бази розрахунку, 
роки 

Середньорічний приріст на 
рік 

1987 - 2001   1,25 

1988 - 2002   1,29 

1989 - 2003   1,29 

1990 - 2004   1,42 

1991 - 2005   1,66 

1992 - 2006   1,77 

1993 - 2007   1,68 

1994 - 2008   1,54 

1995 - 2009   1,46 

1996 - 2010   1,46 

1997 - 2011   1,36 

1998 - 2012   1,24 

 
17,42  

 
Тренд, як показано раніше, лінійний, але коливаність істотна. Зробимо 12 ковзних 

баз розрахунку середньорічного приросту по 15 рівнів в кожній. 
Середній рівень:  
Середньорічна зміна (приріст): 

 
Рівняння тренду: 

 
де  у 2000 р. 
Як видно з таблиці 3.36, середньорічний приріст по ковзаючим базам розрахунку 

спочатку трохи зростає, а потім знижується. Оскільки немає певного напряму тенденції 
зміни величини , можна вважати, що їх відмінність – наслідок коливань рівнів і невеликих 
коливань швидкості росту розглянутої умовної величини, однак, в межах єдиної лінійної 
тенденції. У зв'язку з цим допустимо усереднення значень середньорічного приросту. 
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Якщо в результаті багаторазового ковзаючого вирівнювання виявиться 
систематичне і суттєве зростання або спадання середньорічного приросту, це означає, що 
тенденція насправді не лінійна, а параболічна, експоненціальна, гіперболічна або 
логарифмічна. Таким чином, за результатами багаторазового вирівнювання можна 
виправити допущену на попередніх етапах (якщо вони виконувалися) помилку у 
визначенні типу тренда або в періодизації динаміки. 

Особливо складно оцінити параметри тренду при несинусоїдних і сезонних 
коливаннях (розд. 3.16.3). Для кожного типу тренда необхідна спеціальна методика, 
інакше параметри тренда будуть спотворені, а значить, і самі коливання перебільшені або 
навпаки. Такі методики не викладаються, наскільки нам відомо, ні в яких підручниках або 
монографіях, їх немає і в пакетах статистичних програм для ЕОМ. Даний підручник не 
дозволяє за своїм обсягом включити багато таких методик, тому викладена одна – для 
лінійного тренда в розд. 3.16.3. 

На закінчення даного розділу на прикладі останнього тренда покажемо, як 
розрахувати описані вище показники динаміки. 

Абсолютне змінення: якщо тренд лінійний, то воно – головний параметр, тобто  

або  при багаторазовому вирівнюванні. Якщо тренд криволінійний, то абсолютне 

змінення – непостійна величина. За будь-який період його можна обчислити, віднімаючи з 
поточного вирівняного рівня базисний вирівняний, тобто абсолютне змінення дорівнює 

. 

Абсолютне прискорення: для параболічного тренду II порядку воно – головний 

параметр, і дорівнює , тобто подвоєному квадратичному члену (прискорення – друга 

похідна за часом; друга похідна від  по  дорівнюватиме ). 

При інших типах тренду прискорення за період  можна знайти з рівнянь: 

                         

Приклад 3.134. Прискорення умовної величини в 1998 р. (табл. 3.34) склало 

 
Темп зростання – основний параметр експоненціального тренду . Для всіх інших 

типів тренду для обчислення темпу зростання за деякий період  слід розділити   на , 
тобто на вирівняний рівень базисного року. Так, для лінійного тренду (табл. 3.34) темп 
зміни умовної величини в 2011 р. порівняно з 2005 р. склав: 

 
 

3.13.3. Методи розпізнавання типу коливань  

та оцінки параметрів коливання 

Вище було показано, що часовий ряд, як правило, містить два основних елементи: 
тенденцію динаміки і коливання. Ці складові в різних реальних часових рядах знаходяться 
в неоднаковому співвідношенні, а в крайніх випадках залишається один елемент: ряд без 
коливання рівнів являє собою тренд в чистому вигляді, а ряд без тенденції динаміки, але з 
коливаннями рівнів близько постійної середньої величини – це стаціонарний часовий ряд. 
Обидва крайніх випадків вкрай рідкісні на практиці. Зазвичай тенденція і коливання 
поєднуються у вихідному ряду, і методи статистичного аналізу, викладені раніше, 
покликані «очистити» тенденцію від коливань, виміряти її параметри. Коливання в цьому 
випадку виступало як перешкода, «шум», який заважає виділити й інтерпретувати 
«сигнал», тобто параметри тренда. Нерідко в навчальній літературі погляд на коливання, 
як на перешкоду у вивченні тенденції, переважає або є єдиним. 

Проте саме коливання також представляє собою важливий предмет статистичного 
дослідження часових рядів. Значення коливання багатогранно: 

 воно дозволяє висунути гіпотези про причини коливань, про шляхи впливу на них; 

 на основі параметрів коливання його можна прогнозувати або враховувати як 
фактор помилки прогнозу, тобто зробити прогноз найбільш надійним і (або) точним; 

 на основі параметрів і прогнозів коливань можна розрахувати резерви, страховий 
запас, необхідний для подолання шкідливих наслідків коливання рівнів. 
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Коливання рівнів часового ряду можуть мати різну форму, різний розподіл за часом, 
різну частоту і амплітуду. У даному розділі розглядаються методи дослідження цих 
властивостей коливання, їх відображення в системі показників, що характеризують 
коливання тих чи інших явищ. Що ж до подальшого вивчення причин, механізму коливань, 
то це завдання виходить за межі статистичного дослідження і повинно виконуватися 
наукою, що вивчає ті явища і процеси, динаміка яких відображена часовим рядом. 

Графічне відображення і основні властивості різних типів коливань. Так 
само, як вивчення тенденції, дослідження коливань доцільно почати з графічного 
зображення – узагальнюючого, цілісного враження про часовий ряд. 

Все різноманіття коливань, що зустрічаються у часових рядах можна представити як 
«суміш» в різних пропорціях трьох основних типів: 

 пилкоподібного або маятникового коливання; 

 довгоперіодичних циклів коливань; 

 випадково розподіленого в часі коливання. 
 Графічне зображення кожного з цих типів і опис основних властивостей кожного 

типу коливання, по-перше, допомагають по виду фактичного ряду визначити, яким є 
переважаючий в ньому тип коливань, по-друге, допомагають фахівцю зрозуміти, які 
наслідки можуть мати коливання для гідрометеорологічних процесів і явищ і як з цими 
коливаннями (якщо треба) рахуватися. 

Пилкоподібне коливання. Характерною рисою цього типу коливання є правильне, 
регулярне чергування відхилень від тренду вгору і вниз, тобто позитивних за знаком і 
негативних, через одне. Оскільки це схоже на коливання маятника годин вправо-вліво, 
даний тип коливання називають також маятниковим коливанням. Назва ж «пилкоподібне» 
походить від виду графіка (рис. 3.48), схожого на зуби пилки (хоча величина зубів, 
зрозуміло, не повинна бути однаковою). 

 

 
 

Рис. 3.48. Пилкоподібне коливання. 

– фактичні рівні,  – тренд. 
 
Властивості пилкоподібного коливання такі: через часту зміну знака відхилення від 

тренду не відбувається акумуляції ні позитивних, ні негативних відхилень. Отже, немає 
необхідності створювати для їх компенсації значний страховий запас. Регулярність 
чергування відхилень забезпечує їх надійне прогнозування: якщо в даний період 
відхилення негативне, то в періоді 5 вперед воно буде позитивним (даний період вважати 
нульовим номером). Число позитивних відхилень при досить великій довжині ряду 
дорівнює (точніше, прагне до рівності) числу негативних відхилень, а загальна кількість 
локальних екстремумів (відхилень від тренда, які або менше, або більше двох сусідніх за 
алгебраїчною величиною) дорівнює числу рівнів. 

Причини пилкоподібного коливання залежать як від внутрішніх чинників системи, так 
і від зовнішніх. Наприклад, внутрішні для агротехнічної системи причини пилкоподібного 
коливання врожайності – це коливання вмісту поживних речовин у ґрунті. Якщо при 
сприятливих метеорологічних умовах в даному році отримано особливо високий урожай, 
то він виносить з ґрунту більше поживних речовин, ніж у середньому в ньому утворюється 
за рахунок діяльності мікроорганізмів, вноситься з опадами і вітром. Отже, наступного 
року через більш низький вміст поживних речовин у ґрунті врожай буде нижче норми 
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(середньої, тренду), в результаті буде винесено менше поживних речовин із ґрунту, ніж в 
ньому утворюється за рік, а отже, наступний урожай (другого від бази вирівнювання 
періоду) знову буде вище середнього і т.д. Звичайно, раціональна агротехніка придушить 
пилковидні коливання, наприклад, збільшивши після високого врожаю внесення в ґрунт 
добрив, і компенсує підвищені цим витрати, скоротивши (а не підвищивши, як зазвичай 
думають) внесення добрив після низького врожаю, наприклад, після посухи. У чистому 
вигляді пилкоподібні коливання врожаїв не спостерігаються в нашу епоху, але як складова 
частина коливання, особливо на коротких відрізках часу, вони істотні. 

Розпізнати наявність пилкоподібних коливань як елемента в часі ряду можна, по-
перше, по виду графіка, по-друге, підрахунком числа локальних екстремумів в ряду 
відхилень від тренду: чим це число ближче до числа рівнів ряду, тим більшу роль 
відіграють пилковидні коливання в їх загальному комплексі. Третій спосіб розпізнавання – 
за знаком і величиною коефіцієнта автокореляції відхилень від тренду I порядку, тобто із 
зсувом (лагом) на 1 рік. 

Коефіцієнт автокореляції відхилень  має формулу: 

 
У чисельнику коефіцієнта знаходиться сума добутків кожного відхилення на 

наступне, крім останнього, в ряду відхилень. У цих добутках перше відхилення  останнє 

 беруть участь тільки по одному разу, а відхилення від  до  – по два рази. 

Відповідно в знаменнику в суму квадратів відхилень від  до  входять квадрати з 

одиничною вагою, а квадрати першого  і останнього  відхилень – з половинною 

вагою. 
Чим ближче коефіцієнт автокореляції до -1, тим більшу роль відіграє пилкоподібна 

складова в загальному коливанні досліджуваного часового ряду. 
При коефіцієнті автокореляції, алгебраїчна величина якого перевищує -0,3, можна 

вважати пилкоподібну складову несуттєвою або відсутньою зовсім, якщо довжина ряду не 
більше 20 рівнів. 

Довгоперіодичне циклічне коливання. Характерною рисою цього типу коливань є 
наявність декількох (багатьох) підряд відхилень одного знака, які потім змінюються 
приблизно такою ж кількістю відхилень протилежного знака поспіль. Потім весь цикл знову 
повторюється, причому, як правило, довжина всіх циклів однакова або хоча б приблизно 
рівна. Якщо рівність окремих циклів істотно порушується, говорять про квазіциклічні 
коливання, тобто як би циклічні. 

Властивості циклічного коливання (рис. 3.49) такі: відхилення одного і того ж знака 
слідують підряд протягом приблизно половини довжини 1 циклу. Наприклад, добовий хід 
температури атмосферного повітря знаходиться нижче тренда протягом ночі і вище 
вдень. 

 

 
 

Рис. 3.49. Циклічне довгоперіодичне коливання. 

– фактичні рівні,  – тренд. 
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Для прогнозування циклічне коливання сприятливе, особливо якщо довжина циклу 
строго постійна. Прогноз на будь-який майбутній період складається з прогнозу тренда і 
циклічного відхилення від нього, відповідного фазі циклу в прогнозований період. 
Наприклад, знаючи, що сонячна активність має 10-11-річну періодичність і що справжній 
цикл має максимум в 2012-2013 рр., можна впевнено прогнозувати наступний максимум 
на 2022-2033 рр. 

  Як правило, за цикл спостерігаються два екстремуму відхилень від тренду – один 

максимум і один мінімум. Отже, за період, що складається з  рівнів, налічується 

 

екстремумів. В ( )  – довжина циклу. 

Причиною циклічного коливання є яка-небудь основна сила, що впливає на рівень 
досліджуваного явища. Інакше кажучи, є головний фактор, що викликає коливання. 
Сезонні коливання температури, швидкості вітру, тиску і опадів залежать від одного 
фактора – нахилу земної осі до площини орбіти Землі. Причина циклічності Сонячної 
активності точно невідома, передбачається, що вона пов'язана з магнітними процесами в 
конвективній зоні Сонця і різною швидкістю обертання шарів Сонця. 

Розпізнати циклічне довгоперіодичне коливання можна по виду графіка, підрахунком 
числа екстремумів в ряду відхилень від тренда і за коефіцієнтом автокореляції відхилень I 
порядку. Якщо число локальних екстремумів в ряду відхилень мало, то можна припустити 
наявність циклічного коливання. Оскільки відхилення одного і того ж знака слідують 
підряд, їхні добутки є позитивними числами, а негативні добутки зустрічаються лише двічі 
за цикл – при перетині графіком фактичного ряду рівнів тренду вниз і вгору. Отже, 
коефіцієнт автокореляції при довгоперіодичному коливанні –- величина позитивна, яка 

прагне до +1 при . За наявності фактичного коефіцієнта більше ніж +0,3 можна 

вважати, що в загальному коливанні часового ряду є істотна циклічна складова, а при 

 циклічна складова є головною. 

Для знаходження довжини циклу, особливо якщо циклічність не є строгою, а «квазі», 
потрібно послідовно обчислити коефіцієнти автокореляції відхилень від тренду різних 
порядків, тобто з лагом 1, 2, 3 і т.д. періодів часу. Найбільший за абсолютною величиною 
коефіцієнт автокореляції відзначить довжину циклу. 

Випадково розподілене в часі коливання. Характерною рисою даного типу 
коливань є хаотичність послідовності відхилень: після негативного відхилення від тренду 
може слідувати знову негативне або навіть два-три негативних відхилення, а може і 
позитивне (два-три). Це – дрібні «частини» пилкоподібного та циклічного коливання різної 
довжини, перемішані одне з одним. Іноді випадково розподілене коливання називають 
«інтерференцією коливань». 

Для коливання, зображеного на рис. 3.50, характерні дві властивості: 

 через хаотичне чергування знаків відхилень від тренду їх нівелювання настає 
тільки на досить тривалому періоді, а на коротких відрізках відхилення можуть 
акумулюватися; 

 випадково розподілене в часі коливання несприятливе для прогнозування, бо в 
будь-якому прогнозованому періоді може здійснитися з рівною ймовірністю як позитивне, 
так і негативне відхилення від тренду. 
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Рис. 3.50. Динаміка середньорічної температури повітря 
в зоні Південного Степу України. 

– фактичні рівні,  – тренд. 
 
Причиною випадково розподілених коливань служить наявність великого комплексу 

незалежних або слабко зв’язаних між собою факторів, що впливають на рівні 
досліджуваного явища. Так, коливання погодних умов залежать від опадів, температури 
повітря, швидкості і напряму вітру в різні періоди і ще від багатьох інших факторів. 
Практика статистичних досліджень коливання погодних умов показала, що переважають 
саме випадково розподілені коливання. Наявність безлічі приблизно рівноправних і 
незалежних факторів означає також, що не можна спрогнозувати коливання, враховуючи 
тільки який-небудь окремий фактор. Необхідно, якщо це можливо, враховувати всі основні 
фактори. 

Розпізнати випадково розподілене в часі коливання по виду графіка важче, ніж два 
інших типи коливань. Число локальних екстремумів може також коливатися. У середньому 

[20] їх число складає   при середнє квадратичному відхиленні, що дорівнює 

. Ряд, зображений на рис. 3.51, при  має 10 локальних 

екстремумів (точок перегину ламаної лінії). У результаті обчислень отримуємо 

 і середнє квадратичне відхилення, 

рівне . Як бачимо, фактичне число екстремумів потрапляє 

в інтервал , тобто ймовірність того, що розподіл відхилень від тренду є випадковим, 

досить велика, отже, ця гіпотеза не може бути відхилена. 
 

 
 

Рис. 3.51. Випадково розподілене коливання. 

– фактичні рівні,  – тренд. 
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Коефіцієнт автокореляції відхилень від тренду при випадково розподіленому 

коливанню прагне до нуля при . Якщо ряд складається менше ніж з 19-22 рівнів, 

коефіцієнти автокореляції I порядку, що не перевищують 0,3 за абсолютною величиною, 
свідчать про переважання випадкової компоненти в загальному комплексі коливань. У 

випадку, зображеному на рис. 3.51, . 

Вимірювання показників сили та інтенсивності коливань. Показники сили та 
інтенсивності коливань аналогічні за побудовою і за формою показникам сили та 
інтенсивності варіації ознаки в просторовій сукупності. По суті вони відрізняються тим, що 
показники варіації обчислюються на основі відхилень від постійної середньої величини, а 
показники, що характеризують коливання рівнів часового ряду, – за відхиленнями окремих 
рівнів від тренду, який можна вважати «рухомою середньою величиною». 

Показники абсолютної величини (сили) коливань. Перший показник – амплітуда 
(розмах) коливань – різниця між найбільшим і найменшим за абсолютною величиною 
відхиленнями від тренду. Наприклад, розмах коливань середньорічний умовної величини 

за даними табл. 3.31 склав  од., А за даними табл. 3.32 склав 

 од. 

Показник амплітуди коливань характеризує лише крайні межі, але не середню силу 
коливання. Чим довше ряд, тим більше ймовірність того, що в ньому зустрінеться 
особливо велике відхилення від тренду. Тому із збільшенням довжини досліджуваного 
періоду зростає в середньому і амплітуда коливань на відміну від усіх інших показників 
коливання, які не залежать від довжини ряду. 

Другим показником коливання за абсолютною величиною (силі) є середнє за 

модулем відхилення від тренду : 

 

Знак  відрізняє вказаний і всі наступні показники від аналогічного середнього за 

модулем відхилення від постійної середньої величини, міри сили варіації в просторовій 
сукупності. Середній модуль відхилень вимірюється в тих же одиницях, що рівні ряду. 
Наприклад, згідно з даними табл. 3.33  середнє за модулем відхилення від тренду 
середньорічної величини загальної концентрації молібдену у воді Канівського 
водосховища в 2003-2008 рр. може скласти приблизно 43,3 мкг/дм3. 

Хоча середній модуль відхилень тренду цілком придатний як узагальнюючий 
показник сили коливань за досліджуваний період, але, як відомо, модулі мають і суттєві 
недоліки, зокрема, з ними неможливо пов'язати ймовірнісні закони розподілу. Тому модулі 
не придатні для прогнозування довірчих меж можливих коливань із заданою вірогідністю 
(див. розділ нижче). 

Найчастіше в якості третього показника сили коливань використовується 
середньоквадратичне відхилення рівнів ряду від тренду, що позначається як 

.. 

Якщо мова йде тільки про вимірювання коливання в часі ряду і не ставиться 
завдання оцінки сили коливань взагалі в прогнозі на майбутнє, тоді слід обчислювати і 
використовувати звичайне середнє квадратичне відхилення: 

 
Якщо ж мова йде про обчислення оцінки генерального показника коливання, а 

вихідний часовий ряд розглядається як вибірка з генерального ряду, який продовжується і 
в минуле, і в майбутнє, то слід враховувати втрату ступенів свободи коливання і 
застосовувати показник: 
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де  – число параметрів у рівнянні тренду. 

Причину обліку числа параметрів тренду можна проілюструвати такими прикладами. 

Лінійний тренд має два параметри –  і . Якщо з ряду рівнів взяти тільки рівні двох 

будь-яких періодів, то, як відомо з геометрії, пряма точно пройде через дві будь-які точки, 
вказуючи на тренд і завуаліруя коливання. Аналогічно, якщо залишити від ряду три будь-
які рівня, тренд у формі параболи II порядку, що має три параметри, точно пройде через 
три точки графіка, в результаті коливання залишиться «за кадром», так як у неї немає ні 
одного ступеня свободи. Тому, оцінюючи генеральне середнє квадратичне відхилення 
рівнів від тренду, потрібно врахувати втрату ступенів свободи коливань на величину, рівну 
кількості параметрів рівняння тренду. Саме така незміщена оцінка генерального 
параметра може бути поширена на майбутні періоди, тобто вона необхідна у 
прогнозуванні. Середнє квадратичне відхилення, як відомо, входить у формулу 
нормального закону розподілу ймовірностей, на його основі можна розраховувати 
ймовірності помилок прогнозів і їх довірчі кордони. 

Показники відносної інтенсивності коливань. Показники відносної інтенсивності 
варіації розраховуються як відношення її абсолютних показників до постійної середньої 
величини, відносної інтенсивності коливань – як відношення індивідуальних відхилень 
окремого періоду до рівня тренду за цей же період, а узагальнюючі показники – як 
відношення узагальнюючих показників сили коливань за весь ряд до узагальнюючого 
показника рівнів ряду – середньому рівню. 

Нагадаємо, що при криволінійному тренді середній рівень не дорівнює вільному 
члену рівняння тренду, так само як і при прямолінійному тренді, але при відліку періодів 
від початку, а не від середини ряду. У цих випадках ділити узагальнюючий показник сили 
коливань S(t)  потрібно не на вільний член рівняння, а на середній рівень досліджуваного 
показника. 

Приклад 3.135. Інтенсивність коливань середньорічний умовної величини (табл. 
3.32) становить: 

 
тобто коливання дуже слабке. 
Аналогічно коефіцієнту просторової варіації відношення середнього квадратичного 

відхилення від тренду S(t) до середнього рівня часового ряду  називається 

коефіцієнтом коливання, який позначимо, для відмінності від коефіцієнта просторової 

варіації, як . Випишемо два його різновиди: 

 для оцінки генеральної величини і прогнозів 

 
 для вимірювання інтенсивності коливань за даний період як ізольований відрізок, 

без поширення на минулі та майбутні періоди часу 

 
Величина коефіцієнта коливання також відіграє важливу роль при аналізі стійкості в 

динаміці. 
На закінчення необхідно підкреслити, що будь-яка похибка в визначенні типу тренда 

або при розрахунку його параметрів призводить до перебільшення показників сили та 
інтенсивності коливань. Так як реальні часові ряди завжди відхиляються від строго 
лінійної, параболічної, експоненціальної або іншої будь-якої абстрактно-математичної 
лінії, то коливання завжди кілька перебільшується за рахунок неповної відповідності 
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істинної тенденції динаміки якого-небудь прийнятому типу лінії тренда. Наприклад, 
напевно частина коливання середньорічної величини загальної концентрації молібдену у 
воді Канівського водосховища (табл. 3.33) насправді пояснюється тим, що «справжня» 
тенденція зростання загальної концентрації молібдену була за 2003-2008 рр.. строго 
експоненційною. 

 

3.13.4. Особливості вимірювання сезонних коливань 

Сезонними називають коливання, пов'язані зі зміною пір року, які  тому щорічно 
повторюються. Зв'язок може бути безпосереднім, як, наприклад, зв'язок сезонної зміни 
температур повітря з температурою і кількістю біомаси водойм. В інших випадках зв'язок 
коливань досліджуваного показника з порами року опосередкований соціальними, і 
економічними чинниками, як, наприклад, прибирання вулиць, парків і майданчиків у містах 
в кінці квітня. 

Безпосередньо пов'язані зі зміною температури коливання мають характер плавних 
циклів, без стрибкоподібних змін рівнів, тобто так, як змінюється протягом року сама 
температура повітря. Опосередковані ж сезонні коливання можуть мати різкі скачки рівнів, 
кілька максимумів і кілька мінімумів за рік. Ця відмінність істотна для вибору статистичної 
моделі сезонного коливання. 

Для правильного вимірювання сезонних коливань дуже важливо, щоб тренд був 
розрахований правильно, що, в свою чергу, вимагає врахування сезонних коливань. 

Плавні синусоїдальні коливання при неістотність тренда. Оскільки коливання 
такого роду пов'язані з сезонним ходом температури повітря, доцільно розглянути 
коливання самої температури (табл. 3.37). 

Дані табл. 3.37 дозволяють зробити ряд важливих висновків для методики вивчення 
сезонних коливань: 

1. Температура повітря в однойменні місяці різних років неоднакова. Найхолоднішим 
є то січень, то лютий, то грудень; найтеплішим буває червень, липень або серпень. 
Висновок: в рівнях окремого року відображені не тільки закономірні сезонні коливання для 
клімату даного пункту, а й випадкові відхилення погоди в окремі роки від кліматичної 
норми. А значить, випадкові коливання будуть (були) властиві і всім опосередкованим 
показниками цих років, пов'язаним із зміною температури повітря; 

2. Середня температура повітря за 2000-2002 рр. збігається із середньою за 2003-
2012 рр., що означає відсутність суттєвої загальної тенденції протягом 10 років; 

3. За даними одного тільки року не можна точно виміряти сезонні коливання, 
оскільки вони будуть змішані з випадковими коливаннями. Щоб виміряти сезонні 
коливання, необхідно усереднити рівні кожного місяця за достатнє число суміжних років, 
щоб випадкові коливання рівнів в основному нівелювалися. У даному прикладі усереднені 
місячні температури за 10 років. Часто в підручниках зі статистики для економії місця 
приводять при аналізі сезонних коливань середньомісячні рівні за 2–3 роки, що, звичайно, 
зовсім недостатньо для нівелювання випадкових коливань, особливостей окремих років. 

При вимірі сезонних коливань за усередненими за ряд років даними традиційним 
показником служать так звані індекси сезонності, під якими розуміють відносини рівнів 
кожного місяця до середньомісячного рівня за весь рік. Зазвичай їх виражають у 
відсотках. Наприклад, відповідно до табл. 3.37 середня температура липня складає в 
розглянутому пункті 310% до середньої температури за рік. Негативні індекси в даному 
прикладі не інтерпретовані, так як температура обчислювалася від умовного нуля, а не від 
абсолютного нуля (в шкалі Кельвіна). 

Узагальнюючим абсолютним показником сили сезонних коливань в цьому прикладі 
служить середньоквадратичне відхилення середніх температур місяців від середньорічної 
температури: 
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Таблиця 3.37 
 

Динаміка середніх місячних температур у пункті 
 

Місяці 

Роки В 
середньому 
за 2003-
2012р. 

 

У % до 
середньорічних 

температур 

 
 2000 2001 2002 

Січень -4,0 -6,7  -5,2 -3,9 -65,7  96 

Лютий  0,0  -9,5  -3,4 -4,3 -72,5 104 

Березень  1,1  -2,4  -0,8 0,0    0,0  35 

Квітень  5,0   4,0   3,1 5,2  87,7      0,5 

Травень 11,3 10,7   9,7 11,2 188,9  28 

Червень 19,2 15,4 17,3 16,2 273,2 106 

Липень 16,8 16,6 19,8 18,4 310,3 156 

Серпень 17,1 18,2 19,1 16,8 283,3 119 

Вересень 12,5   9,8 10,7 11,2 188,9  28 

Жовтень  8,4  7,0   4,3 5,0   84,3   1 

Листопад -1,6  4,2  -0,4 -0,7  -11,8  44 

Грудень -8,3 -5,0  -5,2 -3,9  -65,8  96 

Середня    6,46    5,19    5,75 5,93 100,0 813 

 
Ця величина – один з основних показників клімату даної території. Наприклад, у 

регіонах з так званим морським кліматом, на островах, узбережжя океанів сезонні 
коливання температур набагато слабкіше, ніж у глибині материків, в регіонах з 
континентальним кліматом, де коливання набагато сильніше. Наприклад, на північному 

заході Великобританії , а в Узбекистані . 

Відносний показник інтенсивності коливань для температур в розглянутому пункті 
непридатний за вже зазначеною причиною, як і для всіх рядів, які мають як позитивні, так і 
негативні рівні. 

Сезонні коливання, які не мають синусоїдальної форми при наявності 
істотної тенденції. Як приклад такого виду сезонних коливань розглянемо динаміку 
реалізації умовної величини, що має пік в 4-му кварталі року (табл. 3.38). 

Таблиця 3.38 
 

Рік Квартал 
Рівень  

 
  

Тренд  
Первинний 

 
 

 

 

1 

1   20 -4 -80   22   29 0,690 

2   26 -3 -78   27   32 0,812 

3   28 -2 -56   32   36 0,778 

4   60 -1 -60   38   39 1,538 

2 

1   30 0    0   43   43 0,698 

2   38 1   38   48   46 0,826 

3   42 2   82   53   50 0,840 

4 100 3 300   58   53 1,887 

3 1  40 4 160   63   57 0,702 

Всього 384 0 308 384 385  

 
Приклад 3.136. 
На основі формул ,  визначимо значення коефіцієнтів лінійного 

тренду  і : 
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Отже, рівняння лінійного тренду має вигляд: 

 
де  в 1-му кварталі II року. 

При наявності сезонних коливань, що не мають синусоїдального характеру, 
особливо для рядів, які мають різкий пік в перші або в останні місяці року, методики 
розрахунку параметрів тренда, описані раніше, виявляються недостатньо придатними, 
особливо якщо ряд не дуже довгий і не можна застосувати багаторазове вирівнювання. 
Розглянемо, наприклад, ряд квартальних рівнів за два роки і один квартал, так як 
необхідно, як вже раніше підкреслювалося, щоб початок і кінець ряду (база вирівнювання) 
припадали на одну і ту ж фазу циклу або частину року (квартал, місяць). Далі будемо 
вважати, що різкий пік рівнів доводиться щорічно на 4-й квартал. 

Пік рівнів, який різко вирізняється, припадає на періоди зі значеннями  та , 

в середньому позитивними. Навпаки, мінімальні рівні перших кварталів припадають на 

значення ,  та , в середньому нульової ваги; низькі значення рівнів у 

другому кварталі припадають на значення  і , в середньому негативні. 

Значення рівнів у третьому кварталі також більш низькі, ніж у середньому за рік, 
припадають на значення  і 2, в середньому нульові. Отже, в цілому високі 

значення рівнів входять в розрахунок параметра  з позитивними вагами, а інші, низькі, 

рівні – з нульовими або від'ємними вагами. Отже, параметр  (середній річний приріст) 

завищується за рахунок асиметричного розташування піку рівнів в році. Не допомогло 
навіть дотримання правила про закінчення ряду (бази розрахунку параметрів) на тій же 
фазі (кварталі), як і на початок ряду. 

Щоб скорегувати розрахунок, необхідно «зняти» з чисельника параметра  

зазначену нерівність, тобто перевищення позитивних добутків відхилень від тренда на 
ваги за чотирма кварталами над негативними добутками відхилень від тренда за решту 
кварталів. 

Середня вага пікових рівнів дорівнює 1, отже, позитивне перевищення за рахунок 
асиметрії ваг дорівнює: . Нульові добутки не дають спотворень, а 

негативні добутки дають рівні 2 кварталів, їх середня вага дорівнює -1, добуток дорівнює: 
. Надлишок позитивного спотворення над негативним склав: 

. Цю величину слід виключити з чисельника при розрахунку параметра . В 

результаті маємо: 

 
Отже, кореговане рівняння тренду має вигляд: 

 
де  у 1-му кварталі II року. 
Таким чином, перебільшення середнього приросту рівнів за квартал за рахунок 

несиметричного розподілу сезонних піків рівнів склало , або 

45%. Індекс сезонності для 1-го кварталу I року при первинному тренді склав би 
, а при корегованому тренді склав . Як бачимо, величина сезонного 

зниження рівня становила б не 9,1%, а 31%, тобто втричі більше. Отже, без коректування 
тренду вся картина динаміки була б дуже спотворена. 

У разі тривалого часового ряду і розташування піку сезонних коливань в середині 
року або приблизно на рівній відстані від середини року досить виконати багаторазове 
ковзне вирівнювання. 

Приклад 3.137. Потрібно виміряти сезонні коливання умовної величини за три роки 
(табл. 3.39). 
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Таблица 3.39 
 

Рік Місяць
, 

 

Рівні, 

 

Тренд 

 
      

I 

1  17 40 0,425  17  0  0  23  529 

2  16 42 0,381  16  0  0  26  676 

3  22 43 0,512  22  0  0  21  441 

4  35 44 0,795  34  1  1  10  100 

5  76 45 1,689  72  4 16 -27  729 

6  67 46 1,457  67  0  0 -21  441 

7  57 47 1,213  57  0  0 -10  100 

8  78 48 1,625  80 -2  4 -32 1024 

9  84 49 1,714  78  6 36 -29  841 

10  64 50 1,280  60  4 16 -10  100 

11  35 51 0,686  37 -2  4  14  196 

12  24 52 0,462  23  1  1  29  841 

II 

1  20 53 0,377  23 -3  9  30  900 

2  19 55 0,345  21 -2  4  34 1156 

3  29 56 0,518  29  0  0  27  729 

4  42 57 0,737  44 -2  4  13  169 

5  96 58 1,655  93  3  9 -35 1225 

6  91 59 1,542  86  5 25 -27  729 

7  71 60 1,183  72 -1  1 -12  144 

8 102 61 1,672 101  1  1 -40 1600 

9 102 62 1,645  99  3  9 -37 1369 

10  76 63 1,206  75  1  1 -12  144 

11  48 64 0,750  47  1  1  17  289 

12  29 65 0,446  30 -1  1  35 1225 

III 

1  33 67 0,493  29  4 16  38 1444 

2  31 68 0,456  27  4 16  41 1681 

3  36 64 0,522  35  1  1  34 1156 

4  56 70 0,800  54  2  4  16  256 

5 107 71 1,507 114 -7 49 -43 1849 

6 104 72 1,444 106 -2  4 -34 1156 

7  92 73 1,260  88  4 16 -15  225 

8 129 74 1,743 123  6 36 -49 2401 

9 112 75 1,493 120 -8 64 -45 2025 

10  86 70 1,132  91 -5 25 -15  225 

11  59 77 0,766  56  3  9  21  441 

12  40 79 0,506  37  3  9  42 1764 

IV  1  35 80 0,438  34  1  1  46 2116 

Всього 2220 2221 - 2197 23 393 24 32436 

 
Після обчислення тренда і його рівнів за всі місяці обчислюються відношення 

фактичних рівнів до рівнів тренду, тобто індекси сезонності. 
Проте в них включені і випадкові коливання. Щоб очистити індекси сезонних 

коливань від випадковості, потрібно їх усереднити за кілька (краще 10 і більше) років. 
Зазначимо, що в пропонованому прикладі тільки три роки (для січня – чотири), що, 
звичайно ж, недостатньо для відділення сезонних, типових коливань від випадкових 
особливостей процесу в різні роки. Тому даний приклад можна розглядати тільки з 
методичної сторони. 

Обчислимо середні індекси сезонних коливань: 
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Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 0,433 0,394 0,517 0,777 1,617 1,481 1,219 1,680 1,617 1,206 0,734 0,471 12,146 

 0,429 0,390 0,512 0,769 1,601 1,466 1,207 1,663 1,601 1,194 0,727 0,466 12.025 

 

Сума індексів  склала 12,146. Отже, середній індекс більше одиниці, хоча він 

повинен бути рівним одиниці. Для того щоб зменшити індекси на величину пропорційно їх 
значенням, помножимо індекси на коефіцієнт 0,99. Кориговані індекси    запишемо у 

наступному рядку таблиці. 

Далі, множачи рівень тренда  на кориговані середні індекси , знаходимо рівні 

з урахуванням тренда і сезонних коливань, але, виключаючи випадкові коливання,  

округлені в табл. 3.39 до цілих. Те, що 

 
не є недоліком розрахунку. Справа в «зайвому» січні, рівень якого з урахуванням 

сезонного коливання в середньому за три роки нижче тренда на 30. Надлишок на 6, який 
пояснюється округленням, при сумі рівнів 2220, зрозуміло, несуттєвий. 

Визначимо відхилення фактичних рівнів від  , тобто випадкові коливання і їх 

квадрати, з метою обчислення середнього квадратичного відхилення  рівнів умовної 

величини від «моделі», що враховує тренд і середні сезонні коливання. Відповідно до 
 маємо: 

 
У знаменнику – число ступенів свободи випадкового коливання, яке визначається 

шляхом віднімання з кількості рівнів (37) ступенів свободи лінійного тренду (2) і степенів 
свободи місячних коливань (11). Тут враховано, що дванадцятий індекс сезонності – 
величина невільна, оскільки задана їх сума за рік, що дорівнює 12 цілим. 

Коефіцієнт випадкового коливання  за формулою  складає: 

 
  

Коливання слабке. Силу самих же сезонних коливань можна оцінити за їх середнім 
квадратичним коливанням: 

 
Сезонні коливання за рік мали 11 степенів свободи варіації, але в ряду відхилень 

  повторюються три рази, так що правильно буде вважати всього 33 

квадрата сезонних коливань і ділити суму квадратів на 33, інакше вийде нереально 
велика величина. Питання про степені свободи варіації при сезонних коливаннях вимагає 
подальшого дослідження. Коефіцієнт сезонного коливання 

 
Сезонне коливання сильне. 
Графічне зображення сезонних коливань розглянутої умовної величини побудуємо в 

полярних координатах (рис. 3.52), тобто кожен місяць в окружності займає 30° (360° / 12). 

Радіус дорівнює 1, а точки відкладаються від центру на величину : 
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Рис. 3.52. Сезонні коливання умовної 
величини (за даними табл. 3.39). 

 
Очевидно, за відсутності сезонності фігура I представляла б точно окружність, 

зображену на рис. 3.52. 
Подання синусоїдальних коливань у формі тригонометричного рівняння 

Фур'є. Метод перетворення періодичних функцій в ряд тригонометричних рівнянь, так 
званих гармонік, підходить для аналітичного виразу сезонних коливань, які мають 
синусоїдальну форму. Вихідним рядом для перетворення Фур'є найкраще прийняти не 
первинний ряд за кілька років, а усереднений ряд місячних рівнів, в якому виключений 
тренд і (або) в основному погашені випадкові коливання. 

Приклад 3.138. Розглянемо сезонні коливання середньої умовної величини (табл. 
3.40). 

Тригонометричне рівняння ряду Фур'є для його першої гармоніки, якої тут і 
обмежимося, має форму: 

 
де 

 
Сенс рівняння полягає в тому, що без сезонних коливань всі рівні були б рівні 

середньомісячному, тобто . Але коливання в рівній мірі рознесені на  і . У 

першому квадранті (січень – квітень) косинус є позитивною величиною і знижується від 1 
до 0, синус теж позитивний і зростає від 0 до 1. У другому квадранті (квітень – липень) 
косинус від'ємний і знижується від 0 до -1, синус позитивний і знижується від 1 до 0. У 
третьому квадранті (липень – жовтень) косинус негативний, але зростає від -1 до 0, а 
синус знижується від 0 до -1. У четвертому квадранті косинус зростає від 0 до 1 (до грудня 
до 0,866), а синус зростає від -1 до 0 (до грудня до –0,5). Цикл завершується новим 

січнем. За рахунок комбінації змін косинуса і синуса при різних значеннях параметрів  і 

 вдається відобразити, як показує табл. 3.40 (графа ), будь-яке синусоїдальне 

коливання рівнів часового ряду. Маємо: 
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Рівняння сезонних коливань умовної величини має вигляд: 

                                          

де  в січні, а місяць = 30о дуги. 

 
Таблиця 3.40 

 

Місяць, 

 

Рівні, 

 
       

1 230 0 1,000 0,000 230 0 229 1 

2 260 30 0,866 0,500 225 130 264 -4 

3 315 60 0,500 0,866 157,5 273 311 4 

4 352 90 0,000 1,000 0 352 357 -5 

5 392 120 -0,500 0,866 -196 339 391 1 

6 403 150 -0,866 0,500 -349 201,5 404 -1 

7 398 180 -1,000 0,000 -398 0 391 7 

8 352 210 -0,866 -0,500 -305 -176 356 -4 

9 308 240 -0,500 -0,866 -154 -267 309 -1 

10 262 270 0,000 -1,000 0 -262 263 -1 

11 225 300 0,500 -0,866 112,5 -195 229 -4 

12 223 330 0,866 -0,500 193 -111,5 216 7 

 
  3720  - 0,000  0,000    -484     284   3720 0 

 
Як бачимо з прикладу, відхилення фактичних рівнів (але усереднених за ряд років) 

від розрахункових за рядом Фур'є дуже малі. Дійсно, максимальне відхилення 7, середнє 
(по модулю) 3,33, що становить лише 1,07%. Така точність цілком достатня для прогнозів 
та інших розрахунків. Якщо ж відхилення виявляться значними, потрібно на підставі ряду 
відхилень повторити розрахунок, тобто розрахувати другу гармоніку. Якщо цей алгоритм 

повторювати  разів, то остаточні рівні моделі (ряду Фур'є) будуть являти собою суму 

всіх гармонік: 

 

де  – кількість гармонік;  – номер гармоніки. 

Однак, якщо коливання явно не мають синусоїдальної форми, то буде потрібно 
багато гармонік, розрахунок стає трудомістким і набагато простіше застосувати метод, 
описаний вище. 

 

3.13.5. Вимірювання тренда коливання 

Неодноразово вказувалося на велике значення моніторингу коливань. Щоб виміряти 

зміну абсолютного показника сили коливань , найпростіше розрахувати цю величину 

за послідовні відрізки часу, а потім за отриманими значеннями , , …  

провести аналітичне вирівнювання, тобто обчислити тренд того чи іншого типу. Однак для 
більш надійного обчислення міри коливання необхідно як мінімум 7-9 рівнів первинного 
часового ряду, а для обчислення тренда за цими мірами коливання – знову 7-9 таких же 

окремих заходів  A для цього первинний ряд повинен містити приблизно  
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рівня. Для такої кількості рівнів необхідні дуже довгі ряди спостережень, а значить, немає і 
умов для розрахунку тренду мір коливання деяких гідрометеорологічних величин. 

Положення почасти рятує те, що для обчислення тренду коливання зовсім 
необов'язково, щоб за весь досліджуваний період існував єдиний тренд рівнів показника. 
Цілком припустимо для розрахунку тренду коливання об'єднати відрізки часу з різними за 
типом трендами або з кусково-лінійним трендом. Від зміни швидкості росту або навіть 
типу росту, або напрямку тенденції динаміки коливання залежить мало або зовсім не 
залежить. Але і з урахуванням цієї її особливості виміряти тренд коливання по ряду 
окремих відрізків часу складно. При довжині первинного ряду в 15-20 рівнів виходить 

всього два значення , чого явно не вистачає для розрахунку тренду. 

Не цілком коректними з математичної точки зору є розрахунок ковзних показників 
коливання зі зсувом в один період часу і подальше їх аналітичне вирівнювання. Звичайно, 
ковзні показники вже залежать один від одного, але виявити загальну тенденцію зміни 

сили коливань і наближено виміряти тренд  все ж можливо. 

Приклад 3.139. Нехай для періоду 1985-2010 рр.. задані заздалегідь обчислені 

відхилення рівнів деяких умовних величин від тренду  (табл. 3.41). Потрібно 

виміряти тренд середнього квадратичного відхилення. 
Ковзні показники коливання  розрахуємо за 11-річним підперіодами, тобто 

перший за 1985-1995 рр., другий – за 1986-1996 рр. і т.д. Перша величина  буде 

відноситися до середини підперіоду, тобто 1990 року та т.д., остання змінна середня за 
2000-2010 рр. відноситься до 2005 р. Разом отримаємо 16 ковзних значень показників 
коливання (четверта графа зліва в табл. 3.41), які і вирівнюємо за рівнянням прямої. 

Обчислимо середню ковзних значень показників коливання: 

 
Тренд середнього квадратичного відхилення рівнів умовних величин від їх тренду 

має вигляд: 

 
Таким чином, є тенденція зниження сили коливань даних умовних величин за 

розглянутий період. Залишається перевірити надійність розрахунку середньорічного 
зниження величини , тобто порівняти величину , яка визначається як: 

 
з середньою помилкою репрезентативності. Це необхідно для застосування 

отриманого тренду сили коливань у прогнозуванні поведінки аналізованої умовної 
величини, тобто для поширення вибіркової оцінки на генеральну сукупність періодів часу. 

  Для цього обчислимо  – величину середнього квадратичного відхилення 

ковзних значень  від їх трендових значень  

 
і середню помилку репрезентативності  середньорічної зміни  

 
Критерій Стьюдента  дорівнює . Табличне 

значення критерію Стьюдента при 15 степенях свободи варіації і значущості 0,05 
становить 2,13 (див. Додаток). Фактичне значення критерію більше табличного, отже, 
можна вважати досить надійно встановленим зменшення коливань розглянутої умовної 
величини за 1985-2010 рр. 
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Таблиця 3.41 
 

Рік   
 

 
     

1985 0,6 0,361 - - - - - - 

1986 4,2 17,64 - - - - - - 

1987 5,7 32,49 - - - - - - 

1988 6,6 43,56 - - - - - - 

1989 2,9  8,41 - - - - - - 

1990 3,4 11,56 4,48 -7.5 -33,6 4,34  0,12 0,0144 

1991 -7,4 54,76 4,52 -6,5 -29,4 4,22  0,30 0,0900 

1992 -2,8  7,84 4,30 -5,5 -23,6 4,10  0,20 0,0400 

1993 1,6  2,56 3,95 -4,5 -17,8 3,97 -0,02 0,0004 

1994 -1,0  1,00 3,89 -3,5 -13,6 3,85  0,04 0,0016 

1995 0,9  0,81 3,85 -2,5  -9,6 3,73  0,12 0,0144 

1996 -1,8  3,24 3,84 -1,5  -4,6 3,60  0,24 0,0576 

1997 -0,4 0,16 2,95 -0,5 -1,5 3,48 -0,53 0,2809 

1998 -2,5 6,25 2,85  0,5  1,4 3,35 -0,50 0,2500 

1999 6,3 36,69 2,80  1,5  4,2 3,23 -0,43 0,1849 

2000 2,4 5,76 2,86  2,5  7,2 3,11 -0,25 0,0625 

2001 -3,3 10,89 2,91 3,5 10,2 2,98 -0,07 0,0049 

2002 -0,8 0,64 2,85 4,5 12,8 2,86 -0,01 0,0001 

2003 1,6 2,56 2,88 5,5 15,8 2,74  0,14 0,0196 

2004 0,3 0,09 2,87 6,5 18,7 2,61  0,26 0,0676 

2005 -1,3 1,69 2,85 7,5 21,4 2,44  0,36 0,1296 

2006  1,8 3,24 - - - - - - 

2007  0,1 0,01 - - - - - - 

2008 -1,4 1,96 - - - - - - 

2009 -2,4 5,76 - - - - - - 

2010 -6,2  38,44 - - - - - - 

 
- 301,37 54,65 0 -42,0 54,62 - 1,2185 

 

3.13.6. Автокореляція відхилень від тренду 

Автокореляція – це кореляція рівнів ряду один з одним або відхилень від тренду 

одне з одним, тобто кореляція всередині одного і того ж часового ряду, але з різними 

зсувами в часі. Автокореляція рівнів ряду, якщо вона істотна, говорить про наявність 

тренду, тобто служить одним з методів виявлення тренда. У даному розділі розглядається 

автокореляція відхилень від тренду як один із способів дослідження коливання. 

Методика складається з послідовного обчислення коефіцієнтів автокореляції 

відхилень з різними зсувами в часі. Коефіцієнт автокореляції із зсувом на один інтервал 

часу було розглянуто в розділі 3.13.2. Аналогічно будуються і формули коефіцієнтів 

автокореляції зі зсувами в два, три і т.д. періодів часу. У загальному вигляді коефіцієнт 

автокореляції порядку , тобто із зсувом на  періодів часу, обчислюється за 

формулою: 

 

Перші  відхилень від тренда і останні  відхилень беруть участь у 

добутках (у чисельнику) по одному разу, решта – двічі. Відповідно в знаменнику перші 
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 квадратів і останні  квадратів входять з половинною вагою в порівнянні 

з середніми відхиленнями. 

Приклад 3.140. Розрахувати коефіцієнти автокореляції відхилень від тренду та їх 

значення (табл. 3.42). 

Таблиця 3.42 
 

№ Тренд,  
Коефіцієнти автокореляції з лагами 

1 рік 
2 

роки 
3 

роки 
4 

роки 
5 

років 
6 

років 
7 

років 
8 

років 

I  -0,05 -0,07 -0,33 -0,11  0,00  0,01  0,08 -0,08 

II   0,20  0,18  0,04  0,09 -0,12 -0,40 -0,19 -0,70 

III  -0,35 -0,05  0,01  0,12 -0,03 -0,31  0,24 -0,27 

 
Аналіз коефіцієнтів автокореляції в I рядку вказує на наявність змішаного типу 

динаміки коливань, при якому якась закономірність візуально не проглядається. Сім 

коефіцієнтів з восьми не значимо відмінні від нуля, це говорить про відсутність якихось 

циклів, про випадковий розподіл відхилень у часі. 

У II рядку розподіл коефіцієнтів автокореляції вказує на наявність квазіперіодичних 

хвиль – чергування підйомів і спадів коливань розглянутої умовної величини відносно 

тренда, різних за тривалістю. 

У III рядку поведінка коефіцієнтів автокореляції, на перший погляд, характеризується 
послідовним чергуванням підйомів і спадів розглянутої умовної величини відносно тренда, 
що вказує на наявність маятникового коливання. Більш уважний аналіз вказує на те, що 
чистого маятникового коливання тут немає, так як спостерігається по два відхилення 
одного знака поспіль. Присутня, мабуть, суміш маятникового і випадково розподіленого 
коливання. Строго циклічне коливання в рядах коефіцієнтів автокореляції відхилень від 
трендів повинно проявлятися як хвилеподібні зміни значень цих коефіцієнтів з 
алгебраїчними мінімумами при лагах величиною в 0,5; 1,5 і т.д. довжини циклу і 
алгебраїчними максимумами при лагах величиною в ціле число тривалості циклу. 

 

3.14. Імовірна оцінка суттєвості (надійності)  
встановлення параметрів тренду і коливання 

Статистика лише у вигляді рідкісного винятку може вести аналіз якогось процесу від 
початку до кінця. Зазвичай вихідний часовий ряд – це лише вибірка в часі, що відображає 
деякий етап або просто відрізок розвитку даного процесу і його показників. Однак 
завдання дослідження може полягати не тільки в отриманні характеристик процесу на 
обмеженому відрізку часу (показників вибірки), але й в оцінці генеральних параметрів 
процесу (показників гіпотетичної генеральної сукупності). Наприклад, проведено аналіз 
динаміки середньорічної температури повітря в Києві за останні 30 років і виміряний 
лінійний тренд. Але нас цікавить середньорічний приріст не тільки як факт, що відноситься 
до 1970–2010 рр., а і як характеристика процесу потепління клімату міста взагалі для 
поширення його на майбутнє, наприклад, на сторіччя. У цьому випадку параметри 
отриманого тренду – лише вибіркові оцінки генеральних параметрів з деякою вірогідною 
помилкою. 

Наявність випадкових коливань рівнів в окремі періоди або моменти часу вносить 
неминучий елемент випадковості в усі показники динаміки, якщо їх хочуть поширити на 
генеральну сукупність. 

Сама наявність тренда або його відсутність на досліджуваному відрізку часу може 
бути доведено лише з деякою ймовірністю, для чого використовуються спеціальні 
критерії. При вивченні випадкового коливання дуже важливо визначити ймовірність 
крайніх, максимальних відхилень від тренду: сильних морозів, повеней тощо. 

Нижче розглядаються методи ймовірнісної оцінки параметрів тренду і коливання, які 
наводилися у попередніх розділах без такої, але насправді обов'язково повинні 
супроводжуватися зазначенням ступеня надійності і довірчим інтервалом для оцінки 
генеральної величини показника. 
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3.14.1. Оцінка надійності параметрів тренда 

Імовірнісна оцінка будь-якого вибіркового показника здійснюється шляхом 
порівняння його величини з величиною середньої квадратичної помилки (середнього 
квадратичного відхилення вибіркових показників при даному типі і обсязі вибірки від 
генерального показника). Докладніше про це можна дізнатися в навчальних посібниках, 
присвячених вибірковому методу. 

Надійність слід перевіряти для основного параметра тренда: середньорічної 
абсолютної зміни при лінійному тренді, прискорення при параболі II порядку, коефіцієнта 
зростання при експоненті. Вільний член, якщо він ненадійно відмінний від нуля, потрібно 
оцінити з точки зору фізики по суті процесу, і якщо таке положення допустимо, то тренд 
надійний, якщо надійний його головний параметр. Якщо ж по суті вільний член, тобто 
рівень тренда в період, прийнятий за початок відліку часу, не може бути рівним нулю, то 
тренд ненадійний, незважаючи на надійність головного параметра. 

Приклад 3.141. Розглянемо перевірку надійності тренда середньорічний відносної 
вологості в місті  за 2005-2011 рр.. (див. рис. 3.43 та табл. 3.30). 

Тренд має вигляд: 
  

де   в 2008 р., середнє квадратичне відхилення рівнів від тренду . 

Середня помилка репрезентативності вибіркового коефіцієнта лінійного тренду 
визначається за формулою: 

 
де  – кількість рівнів ряду; 

 

 
Нагадаємо, що відношення середньорічної зміни  до її середньої помилку  є 

критерій Стьюдента : 

 
Величину критерію порівнюємо з табличною величиною критерію Стьюдента для 

 степенів свободи, яка для значущості (ймовірності нульової гіпотези) 0,05 

дорівнює 2,57, а для значущості 0,01 вона досягає 4,07 (див. Додаток). Фактична величина 
критерію багато більше табличних, отже, ймовірність нульової гіпотези (про рівність 
параметра  нулю) надзвичайно мала. Достовірно відомо, що тренд існував, і що 

величина відносної вологості в місті  за 2005-2011 рр. знижувалася не випадково. 

Якщо вихідний ряд досить великий і застосовувалося багаторазове ковзне 
визначення середньої зміни рівнів, формула середньої помилки параметра тренда 
видозмінюється. 

Приклад 3.142. Встановити наявність тренду за даними ряду зміни різниці середніх 
місячних температур повітря (0С) між березнем і лютим у м. Києві за 1972-2012 рр. (табл. 
3.43). 

Проведемо вирівнювання 21 раз по 21 рівню в кожній базі. Тренд має вигляд: 

 
Коливання характеризується величиною  0С. 

Величина середньорічного приросту різниці температур між березнем і лютим дуже 
мала – соті частки градуса за рік, що викликає підозру в його несуттєвості, ненадійну 
відмінність від нуля. Необхідно перевірити ймовірність нульової гіпотези. Кожне з 21 
значення параметра тренда – це одна вибірка. Можна для кожної такої вибірки визначати 
величину  і помилки оцінки середньорічної зміни, а потім обчислити помилку 

середнього значення параметра всій 21 вибірки, яка буде в 21 разів менше. Однак, 
імовірно, можна спростити розрахунок помилки, застосувавши формулу: 
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де  – кількість баз розрахунку середнього параметра; 

 
При цьому критерій Стьюдента   дорівнює: 

 
Таблиця 3.43 

 

Рік , 0C Рік , 0C Рік , 0C Рік , 0C 

1972 6,2 1982 5,6 1992 4,7 2002 3,2 

1973 4,6 1983 4,3 1993 3,8 2003 5,9 

1974 5,6 1984 3,8 1994 4,8 2004 7,4 

1975 4,6 1985 4,9 1995 4,5 2005 6,4 

1976 6,3 1986 4,8 1996 5,3 2006 6,2 

1977 5,0 1987 5,8 1997 5,2 2007 6,3 

1978 4,3 1988 5,1 1998 6,1 2008 5,3 

1979 5,2 1989 6,7 1999 5,8 2009 5,5 

1980 4,3 1990 6,4 2000 3,6 2010 6,5 

1981 3,5 1991 2,9 2001 4,8 2011 5,2 

      2012 5,7 

 
Табличне значення критерію для значущості 0,05 (імовірність нульової гіпотези) при 

 степенях свободи варіації становить 2,02 (див. Додаток). Отже, ймовірність 
нульового значення середньорічного приросту різниці температур між березнем і лютим 
менше 0,05, а надійність того, що середньорічна різниця температур повітря між березнем 
і лютим в місті підвищується, більше 0,95. Необхідно, звичайно, уточнити причини 
підвищення. Для того щоб встановити, чи відбувається загальне підвищення різниці 
температур між березнем і лютим, потрібно вести аналіз не по містах, а по територіях. 

Для основного параметра параболи II порядку  середня помилка 

репрезентативності вибіркової оцінки параметра обчислюється за формулою 

 
Під коренем, за умови відліку номерів періодів (моментів часу) від середини ряду, 

стоять вираження  – по суті це дисперсія, але не лінійна, а квадратична 

за аргументом параболи. Якщо ж відлік періодів часу  відбувається не від середини 

ряду, а від початку, то підкореневий вираз приймає вигляд: . 

Приклад 3.143. За даними, представленим на рис. 3.53, – динаміка деякої умовної 
величини, що має параболічний тренд. Його рівняння має вигляд: 

 
Треба перевірити, чи надійна відмінність від нуля параметра , половини 

прискорення? 
Коливання рівнів умовної величини згідно  вимірюється величиною 
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Рис. 3.53. Динаміка деякої умовної величини. 
 
Знайдемо необхідні для розрахунку помилки параметра величини при вимірюванні 

періодів від середини ряду при . Маємо: 

 

 
Обчислимо середню помилку репрезентативності вибіркової оцінки параметра за 

формулою 

 
Критерій Стьюдента  дорівнює 

 
Табличне значення критерію при п'яти степенях свободи становить 2,57 (див. 

Додаток). Таким чином, відмінність прискорення зростання умовної величини від нуля за 
2005-2012 рр. встановлено з надійністю, більшою, ніж 0,95. 

Для оцінки основного параметра експоненціального тренда – середнього 

коефіцієнта зміни рівнів  – застосуємо методику [42]. У ній перевіряється відмінність від 

нуля логарифма середнього коефіцієнта зміни з урахуванням середнього квадратичного 
відхилення логарифмів фактичних рівнів від логарифмів рівнів тренду. Іншими словами, 
методика та ж, як для прямої лінії, але тільки не для абсолютних величин, а для їх 
логарифмів. 

Формула середньої помилки логарифма коефіцієнта зміни  має вигляд: 

 
Приклад 3.144. Застосуємо цю методику для аналізу динаміки середньорічної 

величини загальної концентрації (мкг/м3) молібдену у воді Канівського водосховища з 2003 
по 2008 р., представленої в табл. 3.33. 

Тренд 

 
представимо в логарифмічному вигляді: 

 
Додатково обчислимо відхилення логарифмів рівнів від логарифмів тренда (табл. 

3.44). 
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Таблиця 3.44 
 

 
Рік 

 
  

 

 
 

   

2003   7,835   7,849 -0,014 0,000196 -2,5  6,25 

2004   8,026   8,027 -0,001 0,000001 -1,5  2,25 

2005   8,223   8,206  0,017 0,000289 -0,5  0,25 

2006   8,396   8,384   0,012 0,000144  0,5  0,25 

2007   8,564   8,562   0,002 0,000004  1,5  2,25 

2008   8,726   8,741 -0,015 0,000225  2,5  6,25 

 
49,770 49,770   0,000 0,000859  0,0 17,50 

 
Відповідно до  середнє квадратичне відхилення логарифмів дорівнює: 

 
Знайдемо середню помилку логарифма коефіцієнта зміни: 

 
Визначимо критерій Стьюдента : 

 
Табличний критерій Стьюдента при чотирьох степенях свободи і значимості 0,01 

дорівнює 4,60 (див. Додаток). Отримане значення критерію багато більше табличного, так 
що ймовірність нульової гіпотези можна вважати рівною нулю, а зростання концентрації 
молібдену у воді Канівського водосховища –достовірним. Зрозуміло, що настільки 
очевидне явище і не вимагало перевірки, приклад наведено для демонстрації методики 
надійності експоненціального тренду, а не для перевірки самого факту зростання 
концентрації молібдену у воді Канівського водосховища. 

Для кривих, що не мають постійного основного параметра, вищевикладений метод 
перевірки надійності непридатний. У таких випадках можна, по-перше, перевіряти сам 
факт наявності будь-якого тренду шляхом порівняння середніх рівнів за першу і за другу 
половину періоду, по-друге, за допомогою звичайної методики перевірки надійності 
відмінності двох середніх величин в теорії вибіркового методу. Якщо розходження 
середніх рівнів в більш ранній період і в більш пізній період надійно (нульова гіпотеза 
відкидається), значить, тренд існує. 

 

3.14.2. Довірчі границі тренда 

Якщо рівняння тренду розглядається як вибіркове, має помилки репрезентативності 
своїх параметрів, то можна розрахувати довірчі границі, всередині яких із заданою, досить 
великою ймовірністю, проходить лінія тренду в генеральній сукупності. Розглянемо цей 
випадок на прикладі найпростішого, лінійного тренду. Обидва його параметра – вільний 

член  і середня зміна за одиницю часу  мають помилки репрезентативності вибіркових 

оцінок. Вільний член рівняння тренда – це вибіркова середня величина рівнів часового 
ряду, середня помилка репрезентативності якої визначається за формулою 

 

Середня помилка репрезентативності параметра , як згадувалося вище, дорівнює: 
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Вільний член рівняння лінійного тренду і середня зміна за одиницю часу – величини 

незалежні, а отже, згідно теоремі додавання дисперсій незалежних величин, дисперсія їх 
суми дорівнює сумі дисперсій доданків, а середнє квадратичне відхилення (середня 

помилка) – кореню квадратному із суми дисперсій, тобто із суми квадратів помилок  і 

. Однак, помилка розглядається не в статиці, а в динаміці. Середня помилка положення 

лінії тренду за рахунок помилки вільного члена – це константа для будь-якої точки лінії 

тренду, а середня помилка зміни рівня тренда за рахунок помилки параметра  – це 

величина змінна, бо в різних точках лінії тренду його рівень дорівнює , і помилка 

параметра  зросте в  разів порівняно з помилкою в точці, де . Отже, помилка 

лінії тренду мінімальна в середині бази його розрахунку – в середині часового ряду. У цій 

точці, де , середня помилка положення лінії тренда дорівнює помилки його 

вільного члена, тобто . Для одноразового вирівнювання в будь-якій іншій точці 

тренду його середня помилка обчислюється за формулою 

 

а при  в середині ряду. При нумерації періодів часу від початку ряду замість 

 і  в формулу слід підставити величини  і , відповідно. 

При багаторазовому ковзному визначенні параметра  другий доданок 

підкореневого вираження 

 
прийме вигляд 

 

де  – довжина однієї бази розрахунку тренду;  – кількість баз. 

Приклад 3.145. Розрахуємо середню помилку тренда різниці середніх місячних 
температур повітря (0С) між березнем і лютим у м. Києві за 1972–2012 рр. (табл. 3.43): 

 
Для середини ряду (1992 р.) середня помилка тренда становить: 

 
А для крайніх рівнів (1972р.) і (2012г.) становить: 

 
Таким чином, помилка тренда зростає від середини бази його розрахунку (середина 

ряду) до його країв, утворюючи конусоподібну зону ймовірних значень генерального 
тренду. 
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Для того, щоб цю зону визначити з досить великою ймовірністю, середню помилку 

слід помножити на величину критерію Стьюдента  для відповідної ймовірності (див. 

Додаток). Межі довірчої зони тренда різниці середніх місячних температур повітря між 
березнем і лютим з імовірністю 0,95 зображені на рис. 3.54. Чим сильніше коливання 
рівнів і чим менше база розрахунку тренду, тим ширше довірча зона генерального тренду і 
тим швидше вона розширюється від середини ряду до його кінців. Зона для параболічного 
тренду розширюється при цьому набагато сильніше, ніж для лінійного тренда. 

 

 
 

Рис. 3.54. Довірчі границі генерального тренду різниці середніх 
місячних температур повітря між березнем і лютим в Києві. 
      середній тренд,            межі тренда з імовірністю 0,95. 

 

3.14.3. Імовірнісна оцінка показників коливання 

Для порівняння показників коливання різних часових рядів необхідно 
використовувати відомі в математичній статистиці методи ймовірнісної оцінки середнього 
квадратичного відхилення або коефіцієнта варіації. Їх можна застосовувати для 
ймовірнісних оцінок середнього квадратичного відхилення рівнів ряду від тренду і 
коефіцієнта коливання. 

Середня помилка репрезентативності вибіркової оцінки генерального середнього 
квадратичного відхилення від тренда при їх нормальному розподілі має вигляд: 

 

де   – середнє квадратичне відхилення рівнів від тренду;  – кількість рівнів. 

Критерій Стьюдента , який визначається як відношення середнього квадратичного 

відхилення рівнів від тренду до його середньої помилки, приймає вигляд: 

 
Цю величину, як і табличне значення критерію Стьюдента для ймовірностей у 

діапазоні 0,95 і 0,99 (див. Додаток), можна звести в одну таблицю. В результаті отримаємо 
готову таблицю для оцінки надійності відмінності генерального середнього квадратичного 
відхилення рівнів від нуля (табл. 3.44). 

Таким чином, як випливає з табл. 3.44, якщо виявлено  коливання рівнів ряду, число 
рівнів якого понад 5, то можна вважати досить надійно встановленим фактом, що 

відмінність  від нуля не випадково. 

Довірча межа  середнього квадратичного відхилення рівнів від тренду із заданою 

ймовірністю дорівнює 
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Таблиця 3.44 
 

Імовірність відмінності коливання  від нуля 
 

  
Табличний критерій  для ймовірності Висновок про 

надійність відмінності 0,90 0,95 0,99 

2   2,20 2,92 4,30 9,92  
3   2,45 2,35 3,18 5,84  
5   3,16 2,02 2,57 4,03  
8   4,00 1,86 2,30 3,35  
9   4,24 1,83 2,26 3,25 “–“ 

10   4,47 1,81 2,23 3,17 “–“ 

12   4,90 1,78 2,18 3,06 “–“ 

15   5,48 1,75 2,13 2,95 Практично достовірно 

18   6,00 1,73 2,10 2,90 “–“ 

20   6,32 1,72 2,09 2,84 “–“ 

25   7,07 1,71 2,08 2,79 “–“ 

30   7,75 1,70 2,04 2,75 “–“ 

40   8,94 1,64 2,03 2,72 “–“ 

50 10,00 1,64 1,98 2,70 “–“ 

100 14,14 1,64 1,96 2,60 “–“ 

 
Приклад 3.146. Довірчий інтервал  середньої сили коливань різниці середніх 

місячних температур повітря між березнем і лютим в Києві за 1972–2012 рр. (табл. 3.43) з 
імовірністю 0,95 склав: 

 
Довірчий інтервал  середнього квадратичного відхилення рівнів деяких умовних 

величин за 1985–2010 рр. (табл. 3.41) з імовірністю 0,99 становить: 

 
Як випливає з розглянутих прикладів, при досить значній силі коливань, довірчий 

інтервал оцінки генерального середнього квадратичного коливання також досить 
широкий. Помилка зростає прямо пропорційно силі коливання і зростанню надійності 
оцінки, а зменшується обернено пропорційно кореню квадратному з числа рівнів ряду. 

Середня помилка репрезентативності вибіркової оцінки генерального коефіцієнта 
коливання має вигляд [45]: 

 

де   – коефіцієнт коливання,%. 

Приклад 3.147. Коефіцієнт варіації деяких умовних величин за 1985-2010 рр. (табл. 
3.41) склав 6,9%. Якщо розглядати цей показник як вибірковий для всієї сукупності взагалі 
на більший період, то середня помилка коефіцієнта як оцінки генерального дорівнює: 

 
З імовірністю 0,95 при 25 степенях свободи варіації довірчі границі генерального 

коефіцієнта варіації складуть , або від 4,94% до 8,86%. Таким чином, 

майже напевно коливання слабкіше 10%. 
Наступним дуже важливим завданням є ймовірна оцінка крайніх відхилень від 

тренда, наприклад, екстремальних температур і вологості повітря, швидкості вітру і т.п. Ці 
екстремальні відхилення визначають прогностичні ризики, а оцінка ймовірності ризиків – 
одне з головних завдань користувачів, що використовують прогнози у своїй діяльності. 
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Імовірнісна оцінка відхилень від тренда можлива в тому випадку, якщо відомий закон 
імовірностей їх розподілу за величиною відхилень. Хоча в жодному реальному часовому 
ряду відхилення не підкоряються абсолютно точно якомусь теоретичному розподілу 
ймовірностей, у багатьох процесах розподіл імовірностей відхилення від тренду близько 
до нормальному закону. У наведеному вище прикладі розподіл відхилень від тренда 
різниці середніх місячних температур повітря між березнем і лютим в Києві (табл. 3.43) 
близький до нормального розподілу (табл. 3.45). У таблиці прийняті наступні позначення: 

 – нормоване відхилення меж інтервалу від середнього відхилення, рівного нулю;  – 

відхилення тренду від нормального розподілу;  – фактичні частоти;  – теоретичні 

частоти; ;  – імовірність. 

Таблиця 3.45 
 

Відхилення, 0С   - критерій    

 5  0,1423   5,8 0,11 

 8  0,2171   8,9 0,10 

 15  0,2812 11,5 1,06 

 8  0,2171   8,9 0,10 

 5  0,1423   5,8 0,11 

Всього 41 - 1 40,9 1,48 

 
Імовірність потрапити в інтервал за умови нормального розподілу відхилень за їх 

величиною  – це половина різниці інтегральних функцій нормального 

розподілу: , де  і  – значення критерію для меж інтервалу. Для 

середнього інтервалу  імовірність . Теоретичні 

частоти , де . 

Табличне значення критерію  для значущості 0,10 дорівнює 4,60 при двох 

степенях свободи, а фактичне – багато нижче табличного. Отже, ймовірність подібності 
розподілу відхилень температури від тренду з нормальним розподілом багато більше, ніж 
0,1, і гіпотеза про нормальний розподіл не відкидається. 

Інші часові ряди, розглянуті вище, занадто короткі для перевірки за . 

Приклад 3.148. Коливання значень умовної величини за 1985-2010 рр. (табл. 3.41) 
залежать від дуже великої кількості порівняно незалежних чинників, кожен з яких не 
відіграє визначальної ролі. Отже, коливання розглянутої величини відповідають умовам 
«граничної теореми Ляпунова», яка встановлює, коли випадкова змінна має нормальний 
розподіл імовірностей. На цій підставі будемо вважати, що і коливання значень умовної 
величини за 1985-2010 рр. підпорядковані нормальному закону. Середнє квадратичне 
відхилення, згідно з даними табл. 3.41, дорівнює 3,54 од. Знаходимо ймовірності ризиків, 
тобто що відхилення від тренду вниз перевищує рівні -5; -7; -10; -12 од. (табл. 3.46). 

 
Таблиця 3.46 

 

Відхилення від 
тренду вниз,  

Нормоване 
відхилення,             

 

Імовірність 
відхилення,  

 1,41 0,079 

 1,98 0,024 

 2,82 0,0024 

 3,39 0,00034 
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Імовірність  дорівнює половині різниці між одиницею і , тобто застосовується 

односторонній критерій. Пояснимо визначення цієї імовірності і позначення  за 

допомогою графіка (рис. 3.55). 
 

 
 

Рис. 3.55. Імовірність негативного відхилення, більшого 
за величиною, ніж задана межа 

 
Таким чином, імовірність невеликого відхилення від тренда вниз (відхилення на 5 од. 

або більше) майже дорівнює 8%, тобто в середньому може трапитися 8 разів за 100 років, 
а от імовірність сильного відхилення від тренда вниз (більше, ніж на 10 од.) дуже мала – 
всього 0,002. Таким ризиком можна знехтувати. 

Логічно ясно (це видно з графіка, рис. 3.55), що ймовірності відхилення більше, ніж 
на   від тренда вниз, і відхилення більше, ніж на   від тренда вгору, – 

рівноймовірні. 
Якщо розподіл коливань за їх величиною далекий від нормального, а закон 

розподілу взагалі невідомий, наближену оцінку ймовірностей ризику виникнення великих 
відхилень від тренда можна отримати на основі емпіричних частостей таких відхилень. 
Для цього, звичайно, необхідний досить довгий часовий ряд. Не можна на основі даних за 
5–6 періодів (це можуть бути і роки, і місяці, і інші відрізки часу в вихідному ряду) 
передбачати ймовірність відхилення, яке траплялося в середньому один раз протягом 20–
25 періодів. Методику емпіричної оцінки можливості великих відхилень покажемо на 
умовному прикладі. 

Приклад 3.149. Треба оцінити ймовірність відхилень від тренда при невідомому 
законі їх розподілу на основі даних, наведених у табл. 3.47. 

Таблиця 3.47 
 

Відхилення від 
тренду,  

Частота,  Частіcть, 
 

Триразова 
помилка 

Гранична 
частіcть 

Нижче:     

 3 0,06 0,10 0,16 

 7 0,14 0,15 0,29 

 12 0,24 0,18 0,42 

Вище     

 5 0,10 0,13 0,23 

 14 0,28 0,19 0,47 

 7 0,14 0,15 0,29 

 2 0,04 0,08 0,12 

Всього 50 1,00 - - 

 
Середня помилка репрезентативності вибіркової частки (частості) дорівнює: 
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Обчисливши середні помилки всіх частостей, помножимо їх на 2. Отримаємо 

ймовірні помилки приблизно з імовірністю 0,95. Помноживши на 3, отримаємо ймовірні 
помилки приблизно з імовірністю 0,995. Так як розподіл не є нормальним, краще для 
гарантії взяти трикратну середню помилку частості і зробити висновок про можливу 
частість відхилення від тренду на зазначений відсоток за величиною цієї частості плюс 
триразова середня помилка. 

Таким чином, вкрай малоймовірно, що відхилення вниз від тренда більш ніж на 20% 
зустрінеться частіше, ніж 16 разів за 100 розглянутих періодів (роки, місяці або інші 
відрізки часу в вихідному ряду). Імовірність відхилення від тренда вгору більш ніж на 30%, 
напевно, не перевищить 0,12, або 12 разів за 100 інтервалів часу. Нагадаємо, що 
розрахунок цей зроблений з великим запасом обережності внаслідок невідомості закону 
розподілу і не дуже великого обсягу вибірки (числа рівнів в вихідному ряду). 

На закінчення розглянемо завдання про порівняння двох значень показників 
коливання, яке теж вимагає ймовірнісної оцінки. Завдання пов'язано з моніторингом 

коливань. Для того щоб визначити, чи надійна зміна величини  порівняно з минулим 

періодом (наприклад, десятиліттям), потрібно перевірити нульову гіпотезу про 

випадковість розходження величин  – базисного періоду і  – поточного 

періоду. Для вирішення завдання про відмінність двох або більше дисперсій (тобто ) 

застосовується критерій Бартлетта. Він заснований на тому, що якщо порівнювані 
величини рівні, то їх арифметична середня (зважена або проста) дорівнює їх геометричній 
середній, а якщо величини різняться, то чим більше вони розрізняються, тим більше і 
відмінність між арифметичною і геометричною середніми. 

Зважена арифметична середня дисперсія   дорівнює: 

 

де  кількість дисперсій;  – їх ваги, кількість рівнів у підперіодах. 

Зважена геометрична середня: 

 
Критерій Бартлетта має вигляд: 

 
Його середня помилка визначається за формулою: 

 

Відношення  має розподіл  (хі-квадрат) з кількістю степенів свободи . 

При порівнянні двох дисперсій у рівній кількості рівнів в кожному підперіоді (середні 
будуть невиважені) формули спрощуються: 
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Приклад 3.150. Порівняємо силу коливань значень умовної величини (табл. 3.41) за 

перші 11 років (1985–1995 рр..) 

 
і за останні 11 років (2000-2010 рр..) 

 
Відповідні дисперсії дорівнюють: 

 
Їх зважені арифметична і геометрична середні дисперсії дорівнюють: 

 
Обчислимо критерій Бартлетта: 

 
і його середню помилку 

 
Табличне значення критерію  при одній степені свободи і значущості 0,05 

становить 3,84. Фактичне значення  більше табличного. Значить 

коливання умовної величини в останні 11 років нижча, ніж у перші 11 років періоду 1985–
2010 рр.. Отже, коливання умовної величини зменшилося. 

 

3.15. Методи дослідження та вимірювання  
стійкості рівнів ряду і тренду 

Стійкість часового ряду – поняття багатопланове. Його слід розглядати з двох 
позицій: 

 стійкості рівнів часового ряду; 

 стійкості тенденції (тренду). 
Питання визначення поняття стійкості неможливо вирішити без статистичної теорії 

динамічного ряду. Відповідно до цієї теорії [45] статистичний показник містить в собі 
елементи необхідного і випадкового. Необхідність проявляється у формі тенденції 
динамічного ряду, випадковість – у формі коливань рівнів щодо кривої, що виражає 
тенденцію. Тенденцією характеризується процес еволюції. У явному вигляді неможливо 
бачити всі причини, які породжують тенденцію (тренд). Повне розділення елементів 
випадкового і необхідного існує тільки у вигляді наукової абстракції. 

Розчленування динамічного ряду на складові елементи – умовний описовий прийом. 
Тим не менш, незважаючи на взаємозалежність тенденції і коливання, вирішальним 
чинником, що обумовлює тенденцію, є зміна гідрометеорологічних умов, а головною 
причиною коливання – мінливість фізичних процесів у геофізичних середовищах. Тому 
стійкість не означає обов'язкове повторення однакового рівня з року в рік; таке розуміння 
стійкості прирівнювало б її до застійного стану досліджуваного явища. Занадто вузьким і 
жорстким було б поняття стійкості ряду – як повна відсутність у динамічному ряду всяких 
коливань, так як повністю усунути вплив випадкових факторів на показник неможливо. 
Скорочення коливань рівнів ряду – одне з головних завдань при підвищенні стійкості, але 
цим вона не вичерпується, необхідний розвиток явища. Звідси і випливає, що стійкість 
часового ряду – поняття не просте, а багатопланове. 

Стійкість часового ряду – це наявність необхідної тенденції досліджуваного 
статистичного показника з мінімальним впливом на нього несприятливих умов. 

З цього випливають основні вимоги стійкості: 

 мінімізація коливань рівнів часового ряду; 
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 наявність певної тенденції зміни. 
Стійкість часового ряду можна оцінювати на різних явищах. При цьому залежно від 

явища будуть змінюватися показники, які використовуються в якості форм вираження 
сутності досліджуваного процесу, але зміст поняття стійкість залишатиметься незмінним. 

 

3.15.1. Методи вимірювання стійкості рівнів ряду 

Найбільш простим, аналогічним розмаху варіації при вимірюванні стійкості рівнів 

часового ряду, є розмах коливання середніх рівнів вище тренда  («позитивні» періоди 

часу) і нижче тренда  – («негативні» періоди часу) відносно до досліджуваного явища: 

 
Відношення середніх рівнів за позитивні періоди часу до середніх рівнів за негативні 

періоди часу також може служити показником стійкості рівнів. Чим ближче відношення до 
одиниці, тим менше коливання і відповідно вище стійкість. Назвемо це відношення 
індексом стійкості рівнів динамічних рядів і позначимо: 

 
Приклад 3.151. За даними табл. 3.34 індекс стійкості рівнів динаміки середньорічний 

умовної величини з 1980 по 2010 р. склав 1,02. 
При вимірі коливання рівнів обчислюються узагальнюючі показники відхилень рівнів 

від тренду за досліджуваний період. 

Основними абсолютними показниками, аналогічно  і , є: 

 середнє лінійне відхилення 

 
 середнє квадратичне відхилення 

 

де   – фактичний рівень;  – вирівняний рівень;  – кількість рівнів;  – кількість 

параметрів тренда; - номери періодів (знак відхилення від тренду). 

Ці показники виражаються в одиницях виміру аналізованих рівнів і не можуть 
служити для порівняння коливань різних динамічних рядів. Порівняння середніх лінійних 
та квадратичних відхилень по базах ковзання при багаторазовому аналітичному 
вирівнюванні дає інформацію про зниження або про підвищення стійкості рівнів за період 

дослідження. Аналітичне вирівнювання ,  і розрахунок параметрів рівняння їх 

трендів дозволяють визначити кількісні характеристики зміни абсолютного коливання в 
часі: середнєперіодна зміна, темп зміни. Зниження коливання в часі буде рівнозначно 
підвищенню стійкості рівнів (див. розділ 3.13.5). 

Для характеристики стійкості (нестійкості) в роботі [49] рекомендуються наступні 
показники: 

1. Процентний розмах (Percentage Range) : 

 

де     

 

 оцінює різницю між максимальним і мінімальним відносними приростами у 

відсотках. 
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2. Ковзні середні (Moving Average) : 

 

де ;  – період ковзної середньої;  оцінює величину 

середнього відхилення від рівня ковзних середніх. 

3. Середня відсоткова зміна (Average Percentage Change) : 

 

де  – оцінює середнє значення абсолютних величин відносних приростів і 

квадратів відносних приростів. 
Автори цитованої роботи, аналізуючи перераховані вище коефіцієнти, відзначають їх 

хорошу узгодженість щодо коефіцієнта Спірмена  (див.  розділ 3.15.2). 

Відносні показники коливання, які найчастіше використовуються в статистиці, 
обчислюються діленням абсолютних показників на середній рівень за весь досліджуваний 
період (див. розділ 3.13): 

 коефіцієнт лінійного коливання 

 
 коефіцієнт коливання 

 

де   – середній рівень ряду. 

Ці показники відображають величину коливання в порівнянні із середнім рівнем 
ряду. Вони необхідні для порівняння коливання двох різних явищ і найчастіше 

виражаються у відсотках. Якщо  – коефіцієнт коливання, то величина 

 
називається коефіцієнтом стійкості. Таке визначення коефіцієнта стійкості 

інтерпретується як забезпечення стійкості рівнів ряду щодо тренда лише в ( ) 

випадках. Якщо  склав 0,9, це означає, що середнє коливання становить 10% 

середнього рівня. Однак імовірність того, що окреме коливання (тобто відхилення від 

тренду в окремому періоді) не перевищить середньої величини коливань , 

становить лише 0,68, якщо розподіл коливань за їх величиною близький до нормального. 
Приклад 3.152. Коефіцієнт коливання середньорічний умовної величини (табл. 3.32) 

склав 6,9%, отже, коефіцієнт стійкості рівнів дорівнює 93,1%. 
 

3.15.2. Методи вимірювання стійкості тенденції динаміки 

Найбільш простим показником стійкості тенденції часового ряду є коефіцієнт 

Спірмена : 

 

де  – різниця рангів рівнів досліджуваного ряду  і рангів номерів періодів або 

моментів часу в ряду ;  – кількість таких періодів або моментів. 

Для визначення коефіцієнта Спірмена величини рівнів досліджуваного явища  

нумеруються в порядку зростання, а за наявності однакових рівнів їм привласнюється 
визначений ранг, рівний частці від ділення суми рангів, що припадають на ці значення, на 
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число цих рівних значень. При наявності дробових рангів необхідна поправка до формули 
Спірмена: 

 
де 

 

 – номери зв'язок по порядку;  – кількість однакових рангів в -й зв'язці (кількість 

однакових рівнів). 
При малій ймовірності збігу рівнів і достатньої їх кількості ця поправка несуттєва. 

Коефіцієнт рангів періодів часу і рівнів динамічного ряду  може приймати 

значення в межах від 0 до ± 1. 
Інтерпретація цього коефіцієнта така: якщо кожен рівень ряду досліджуваного 

періоду вище, ніж попереднього, то ранги рівнів ряду і номера років збігаються, . 

Це означає повну стійкість самого факту зростання рівнів ряду, безперервність росту. 

Чим ближче  до +1, тим ближче ріст рівнів до безперервного, вище стійкість 

зростання. При  зростання абсолютно нестійкий. При негативних значеннях, чим 

ближче  до -1, тим стійкіше зниження досліджуваного показника. 

Приклад 3.153. У розглянутому вище ряду динаміки середньорічної умовної 
величини (табл. 3.32) коефіцієнт Спірмепа склав 95,62%. 

Коефіцієнт стійкості зростання  можна отримати і за іншою формулою: 

 
Цей варіант розрахунку трохи скорочує обчислення. Коефіцієнт Спірмена тут 

застосовано в абсолютно новій функції, і його не можна трактувати як міру зв'язку 
досліджуваного явища з часом. Перевагою коефіцієнта кореляції рангів як показника 
стійкості є те, що для його обчислення не потрібно аналітичне вирівнювання динамічного 
ряду. Це складна, яка загрожує помилками, стадія аналізу динаміки. 

Слід мати на увазі, що навіть при повній (100%) стійкості зростання (зниження) в 
ряду динаміки можуть бути коливання рівнів, і коефіцієнт їх стійкості буде нижче 100%. 
При слабкому коливанні, але ще більш слабкої тенденції, навпаки, можливий високий 
коефіцієнт стійкості рівнів, але близький до нуля коефіцієнт стійкості зміни. 

Приклад 3.154. Коефіцієнт стійкості рівнів динаміки деякої умовної величини за 
1997–2012 рр.. склав 0,919, а коефіцієнт стійкості (зниження) тренда -0,612. Отже, стійкого 
тренду немає. 

Зазвичай ці показники змінюються спільно: велика стійкість рівнів спостерігається 
при більшої стійкості зміни. 

Недоліком коефіцієнта стійкості зростання  є його слабка чутливість до змін 

швидкості росту рівнів ряду. Він може показати стійке зростання при приростах рівнів, які 
незначно відрізняються від нуля. 

В якості характеристики стійкості зміни можна застосувати індекс кореляції: 

 

де  – рівні динамічного ряду;  – середній рівень ряду;  – теоретичні рівні ряду. 

Індекс кореляції показує ступінь зв'язаності коливань досліджуваних показників з 
сукупністю факторів, що змінюють їх у часі. Наближення індексу кореляції до 1 означає 
більшу стійкість зміни рівнів динамічного ряду. 
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Порівняння індексів кореляції за різними показниками можливо лише за умови 
рівності кількості рівнів. Так, із зростанням довжини періоду при тому ж середньому 

прирості , тієї ж абсолютної  і відносному коливанні  він автоматично 

збільшується через накопичення змін за рахунок тренда. 
 

3.15.3. Комплексні показники (критерії) стійкості 

Сутність комплексних показників полягає у визначенні їх не через рівні динамічного 
ряду, а через показники їх динаміки. Так, в [19] був запропонований один з таких 

показників . Він визначається як відношення середнього приросту лінійного тренда 

, тобто параметра  до середнього квадратическому відхиленню рівнів від 

тренду : 

 

Чим більше величина , тим менш імовірно, що рівень ряду в наступному періоді 

буде менше попереднього. 
Приклад 3.155. Якщо розподіл коливань близький до нормального, то при  

імовірність того, що відхилення від тренду буде не більше приросту (за модулем), 
становить . Оскільки відхилення від тренду різних знаків однаково ймовірні, 

можна сказати, що ймовірність того, що рівень наступного року (місяця, дня) буде нижче, 
ніж попереднього, і складе: . Якщо ж показник  

становить тільки 0,25, то ймовірність зниження рівня наступного періоду в порівнянні з 
попереднім складе: . При негативному  імовірність 

зниження рівня стає більше 0,5. Так, якщо , тобто , імовірність 

зниження наступного рівня така: 
. 

Як бачимо, при  тенденція зниження рівнів ще досить нестійка. 
Розглянемо аналогічні показники для експоненціального і параболічного трендів. 
Основним параметром, що характеризує динаміку за експонентою, служить середній 

темп зростання (коефіцієнт зростання рівнів в разах): 

 

де   – величина абстрактна, притому завжди позитивна (знакозмінні рівні тут не 

розглядаються). 

Неприпустимо зіставляти темпи з абсолютним показником коливання . Логічно 

порівняти темпи зростання рівнів за експоненціальним трендом з темпами зміни 
коливання. Щоб визначити величину среднеперіодного темпу (в разах) величини 

коливань, тобто показник , необхідно побудувати динамічний ряд величин , 

наприклад ковзаючим способом, і вирівнювати його теж за експонентою. Так як для 
одноразового надійного обчислення показника коливання необхідно мати не менше 11–15 

рівнів, то для отримання динамічного ряду  і його середньоперіодного темпу зміни 

необхідний динамічний ряд вихідних рівнів значної довжини (не менше 11–15 плюс ще 9–
11) ,тобто більше 20 рівнів, а краще біля або більше 30. Далеко не завжди можна 
отримати такий довгий ряд досить однотипних рівнів з єдиним трендом. 

Зіставляючи темпи зростання рівнів ряду з темпами зміни коливання, отримаємо 
показник випередження: 

 

Якщо , це свідчить, що рівні ряду в середньому зростають швидше коливань 

(або знижуються повільніше коливань). У такому випадку, як зрозуміло без доказу, 
коефіцієнт коливання рівнів буде знижуватися, а коефіцієнт стійкості рівнів підвищуватися. 

Якщо , то навпаки, коливання ростуть швидше рівнів тренду і коефіцієнт 
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коливання зростає, а коефіцієнт стійкості рівнів знижується. Таким чином, величина  

визначає напрямок динаміки коефіцієнта стійкості рівнів. 

Параболічний тренд  має два динамічних параметра: 

середньоперіодний приріст  і половину прискорення приросту . Величина  в параболі 

не є константою, і для побудови показників комплексної стійкості  потрібно взяти 

середню за весь ряд величину . В іншому інтерпретація така ж, що і для тренда прямій. 

Другий показник – половина прискорення  або прискорення приросту  – логічно 

зіставляти не з самою величиною коливання , а з її середньоперіодним приростом 

, отриманим за досить довгого ряду шляхом вирівнювання показників , що 

ковзають або слідують один за одним. Маємо показник: 

 

Інтерпретація показника  така: якщо , значить, позитивне прискорення 

(приріст абсолютного приросту рівнів) більше, ніж приріст середнього квадратичного 
відхилення від тренда. Значить, відношення приросту рівнів до середнього відхилення від 

тренду стане збільшуватися, тобто показник  буде зростати, що свідчить про 

підвищення стійкості динаміки тренда. Якщо , значить, коливання ростуть 

сильніше, ніж відбувається приріст рівнів, показник стійкості  знижуватиметься. 

Це загальне положення, однак, потребує конкретизації. Так як чисельник і знаменник 

показника  можуть приймати як позитивні, так і негативні значення. Отже, може мати 

місце вісім можливих поєднань: чотири – за знаками і два – за величиною. Розглянемо 
інтерпретацію кожного з восьми можливих поєднань: 

1.  

Приріст рівнів ряду зростає, коливання теж ростуть, але повільніше, в результаті  

збільшується, тобто стійкість тенденції зростає. Уточнимо, що при цьому не обов'язково 

ростуть і рівні ряду, так як параметр  може бути і негативним, так що частину періоду 

рівні ряду можуть знижуватися. 

2.  

Хоча приріст рівнів зростає (прискорюється), але коливання росте ще швидше, а, 

значить, показник стійкості тенденції  знижується. Це менш сприятливий тип динаміки, 

ніж у випадку 1. 

3.  

Очевидна ситуація. Ця комбінація означає, що приріст рівнів зростає, а коливання 

знижується. Ясно, що при цьому показник стійкості тенденції  зростає. 

4.  

Нереальна комбінація, третя нерівність суперечить двом першим. 

5.  

Нереальне поєднання з тієї ж причини. 

6.  

Очевидна ситуація. Це означає, що приріст рівнів знижується, а коливання 
зростають. Природно, показник стійкості тенденції зменшується і за рахунок знаменника, 
стійкість падає, це найбільш несприятливий тип динаміки виробництва щодо його 
стійкості. 

7.  

Звідси випливає, що приріст рівнів скорочується, але повільніше, ніж коливання, так 

як нерівність  розуміється за алгебраїчною величиною, а не за модулем, 
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тобто, наприклад, , а , маємо: , що більше, 

ніж . У такому випадку показник стійкості тенденції  буде зростати, хоча рівні ряду 

або теж знижуються, або ростуть з уповільненням. 

8.  

Приріст рівнів знижується швидше, ніж коливання, показник стійкості  знижується, 

хоча і не настільки сильно, як у типу 6. 
Отже, виключивши два нереальних поєднання з восьми, отримаємо при 

параболічному тренді шість типів динаміки стійкості, з них типи 1 і 3 сприятливі, 2 і 7 
сприятливі в одному відношенні, але несприятливі в іншому, а типи 6 і 8 явно 
несприятливі щодо стійкості. 

Ще раз підкреслимо, що для надійного визначення всієї пропонованої системи 
показників стійкості при параболічному тренді необхідний досить довгий динамічний ряд – 
не менше 20 рівнів при єдиному типі тенденції. При більш коротких рядах слід обмежитися 

показниками, що не вимагають оцінки тенденції динаміки коливань . 

 

3.16. Дослідження динаміки комплексу взаємопов'язаних ознак 
У попередніх розділах розглядалася динаміка однієї ознаки, вираженої тим чи іншим 

показником, але фактично наука і практика завжди мають справу не з ізольованими 
ознаками, а з їх системами, жорстко пов'язаними функціональним або кореляційним 
зв'язком. Тут будуть послідовно розглянуті методики аналізу таких систем ознак, а також 
властивості трендів і коливання при агрегуванні об'єктів за сукупністю, описані зв'язки, 
особливо кореляційні, в динаміці. Зважаючи на обмеженість обсягу підручника ці 
проблеми можуть бути викладені лише коротко. Бажаючим глибше вивчити проблеми 
аналізу та прогнозування систем взаємопов'язаних ознак рекомендується звернутися до 
спеціальної літератури [1, 9, 21, 31], перелік якої наведено у кінці  підручника. 

 

3.16.1. Динаміка жорстко зв'язаної системи ознак (показників) 
Виклад матеріалу почнемо з конкретного завдання з області агрометеорології. 
Завдання 3.150. Необхідно дослідити вплив підвищення точності і завчасності 

прогнозу погоди на тенденцію і коливання трьох функціонально взаємопов'язаних ознак: 
площі посіву зернової культури , її врожайності  і валового збору зерна . 

Маємо функціональну зв'язок: , справедливий для кожного року (помилки 
реєстрації не беремо до уваги). Для дотримання жорсткості зв'язку чисельні значення 
округлимо до цілих (табл. 3.48). 

Таблица 3.48 

 

№ періоду 
Фактичні рівні Рівні трендів Відхилення від трендів 

, га , ц/га , ц , га , ц/га , ц    
-4 94 27 2538 100 25 2494 -6 2 44 

-3 113 23 2599 105 26 2724 8 -3 -125 

-2 116 26 3016 110 27 2963 6 -1 53 

-1 103 28 2884 115 28 3213 -12 0 -329 

0 125 35 4375 120 29 3472 5 6 903 

1 124 25 3100 125 30 3741 -1 -5 -641 

2 126 35 4410 130 31 4021 -4 4 389 

3 142 26 3692 135 32 4310 7 -6 -618 

4 137 36 4932 140 33 4608 -3 3 324 

 
1080 261 31546 1080 261 31546 0 0 0 

 
Тренди площі і врожайності приймемо лінійними, валового збору – параболічним: 
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де для всіх трьох трендів  у п'ятому періоді від початку ряду. 
Спочатку розглянемо взаємозв'язок трендів у разі, коли коливання відсутнє. Тоді 

валовий збір кожного року є добутком рівнів трендів площі і врожайності, які збігаються з 
фактичними рівнями площі і врожайності, тобто має місце рівність: , а 
вектор валового збору представлений в табл. 3.49. 

Таблиця 3.49 

 

№ періоду 
Валовий сбір 

, ц 

Абсолютний 
приріст до 

попереднього 

Прискорення 

-4 2500   

-3 2730 230 10 

-2 2970 240 10 

-1 3220 250 10 

0 3480 260 10 

1 3750 270 10 

2 4030 280 10 

3 4320 290 10 

4 4620 300 10 

 
Як бачимо, тренд валового збору при відсутності коливань площі та урожайності був 

би параболою II порядку з параметрами: . (Нагадаємо, що 

параметр  – це половина прискорення; параметр  – середня по всіх періодах величина 
середнього абсолютного приросту; параметр  – рівень тренду в період з нульовим 
значенням ). 

Рівняння тренду валового збору з рівняннями трендів площі і врожайності за умови 
відсутності коливань пов'язані так само, як сам показник валового збору з показниками 
площі і врожайності. 

Дійсно, маємо: 

  
що точно збігається з раніше отриманим за рядами рівнів самого валового збору 

рівнянням його тренда. Таким чином, тренд ознаки-добутку є добутком трендів ознак-
співмножників, якщо коливання дорівнює нулю. Отриманий результат повністю відповідає 
логіці взаємозв'язку показників і здається тривіальним. Однак фактичний тренд валового 
збору за даними табл. 3.48 зовсім не відповідає цій логіці, тобто тренд валового збору за 
наявності коливання площі та (або) врожайності вже не дорівнює добутку трендів площі і 
врожайності. Парабола II порядку, обчислена за даними ряду валового збору табл. 3.48, 
має вигляд: 

 
І якщо в даному прикладі розбіжності параметрів невеликі, то при більш сильному 

коливанні вони можуть виявитися вже значно більшими. Головний результат проведених 
досліджень полягає в тому, що встановлено факт неспівпадіння тренда добутку з 
добутком трендів співмножників. 

Для теоретичного пояснення цього факту введемо позначення:  і  – фактичні 

значення рівнів часових рядів ознак-співмножників; ,  – їх трендові значення;  – 

трендові значення ознаки-добутку;  – його фактичні рівні. При цьому мається точна 

рівність: . Тренди ,  вважаємо лінійними, отже, тренд  – парабола II 

порядку. Введемо також для спрощення запису відлік номерів періодів часу від середини 
часових рядів. Фактичні рівні ознак можна представити як суму рівня тренда і відхилення 

від нього, що позначимо відповідно , , , так що 

,    . 

Оскільки , то 

 
Розглянемо добуток трендів співмножників: 
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Рівняння  – це параболи II порядку, в якому вільний член дорівнює добутку 

середніх величин ознак-співмножників, він же – середня величина ознаки-добутку . 

Другий член – це середній абсолютний приріст ознаки-добутку за період, а третій член – 
половина прискорення ознаки- добутку. Ці результати ненові, але слід твердо засвоїти, 

що при рівномірному зростанні (зміні) ознак  і  їх добуток  змінюється не рівномірно, а 

з прискоренням. Якщо змінення ознак співмножників мають однакові знаки, то це 
прискорення – позитивна величина; якщо змінення ознак мають різні знаки, прискорення 
їх добутку – негативна величина. При наявності більше двох співмножників тренд їхнього 
добутку буде параболою більш високого порядку з більш складною поведінкою. Очевидно, 
що якщо обидва ознаки-співмножника змінюються за параболою II порядку, то тренд 
їхнього добутку буде вже параболою IV порядку. Якщо тренди співмножників – 
експоненти, то і тренд їхнього добутку – теж експонента. 

Приклад 3.156. Нехай в період повені число приток у деякої річки виросло на 10%, а 
витрата води у них – на 8% на добу. Тренд добутку має середньодобовий темп зростання, 
що дорівнює добутку темпів співмножників, тобто , або 118,8%. Отже, 
приріст кількості води в розглянутій річці 18,8% на добу до попереднього рівня. 

Далі розглянемо властивості тренда ознаки-добутку за наявності коливань кожного з 
ознак-співмножників, опишемо структуру кожного з параметрів його параболічного тренду 

, починаючи з середнього абсолютного приросту , який 

обчислюється першим з рівняння методу найменших квадратів: 

 

При цьому, так як , маємо: 

 

 

 

 
Розглянемо кожний з доданків у (3.16.3): 

1.  
оскільки 
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2.  

 
що дорівнює другому члену добутку трендів співмножників в (3.16.2); 

3.  

 
так як сума або математичне сподівання добутків величин, математичні сподівання 

(або суми) кожного з яких дорівнюють нулю, теж рівні нулю: 

 

4.  

 

так як  і  – випадкові величини, що залежать від розподілу відхилень від 

тренду за періодами часу; 

5.  
оскільки  

 

6.  

в тих випадках, коли має місце кореляція відхилень від трендів ознак  і . 

Таким чином, крім членів, рівних аналогічним параметрам добутку трендів 

співмножників, середній приріст в тренді  добутку містить ще три члени, в загальному 

випадку не рівних нулю. Отже, в загальному випадку має місце нерівність  

(табл. 3.49). 

Розглянемо далі квадратичний параметр тренда ознаки-добутку, тобто . З 

розрахунку за методом найменших квадратів для параболи II порядку маємо: 
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Вираз  у другому множнику не містить величин ознак і не потребує аналізу. 

У першу дужку підставимо значення параболічного тренду. В результаті отримаємо: 

 

 

 

 

 

 
Розглянемо кожний з доданків в отриманому розкладанні, використовуючи вже 

відомі з попереднього аналізу рівності: 

1.  
тобто дорівнює першому (вільному) члену добутку трендів співмножників; 

2.  
так як  

 

3.  
оскільки  

 

4.  
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обґрунтування цієї рівності наведено в 3-му пункті попереднього аналізу; 

5.  

6.  
не дорівнює нулю при наявності кореляції між відхиленнями від тренду; 

7.  

8.  

 
так як  

 

9.  

 
не дорівнює нулю, оскільки кожний з доданків в квадратній дужці залежить від 

розподілу відхилень від трендів за часом; 

10.  

11.  
не дорівнює нулю при наявності кореляції між відхиленнями від тренда. 
Підсумовуючи члени розкладання 1,5, 7 і 10, отримуємо: 

 

 

Після ділення цього елемента на праву частину формули (3.16.4) отримуємо: , 

тобто точні значення квадратичного члена добутку трендів співмножників. 
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Але в загальному вигляді через наявність додаткових членів розкладання, не рівні 
нулю члени розкладання 6, 9, 11, квадратичний член параболи – тренда ознаки-добутку 
не дорівнює аналогічному члену добутку трендів співмножників, що видно за даними табл. 
3.49. 

Вільний член тренда ознаки-добутку обчислюється системно разом з квадратичним 
членом, а, значить, розбіжність останнього з таким в добутку трендів співмножників 

означає, що і вільні члени розходяться. Отже, в загальному випадку , вільний 

член рівняння параболічного тренду при нерівності нулю квадратичного параметра взагалі 
ніколи не дорівнює середньої арифметичної величини ознаки: 

 
Зауваження. Параметри тренда ознаки-добутку за наявності коливань рівнів 

ознак-співмножників щодо їх трендів містять додаткові випадкові члени, що залежать 
від розподілу відхилень ознак-співмножників від тренду за довжиною ряду і від наявності 
кореляції між цими відхиленнями. 

Таким чином, параметри тренда ознаки-добутку відрізняються від добутку 
відповідних параметрів трендів співмножників. Можна сказати, що тренд добутку більше 
залежить від випадковостей, ніж залежав би добуток трендів співмножників. Це 
положення необхідно враховувати при обговоренні методики прогнозування системи 
жорстко пов'язаних ознак. 

Тепер коротко розглянемо зв'язки між коливаннями ознак. 
Приклад 3.157 (продовження). З таблиці. 3.48 видно, що лише чотири рази з дев'яти 

позицій знак відхилення від тренду валового збору відповідає знаку добутку відхилень від 
тренду площі і врожайності. Представляється на перший погляд, що коливання ознак 
взагалі ніяк не пов'язані. 

Більш точний аналіз зв'язку показав, що коефіцієнти кореляції між відхиленнями від 
трендів склали: 

  

Отже, коливання валового збору в основному були викликані коливаннями 
врожайності, а коливання розмірів площі слабо пов'язані і з коливаннями врожайності, 
підвищення якої пов'язано з підвищенням завчасності і точності прогнозів погоди, і з 
коливаннями валового збору. 

Що стосується інтенсивності і сили коливань, то маємо такі показники: 
  коливання слабке; 

  коливання помірне; 

  коливання помірне. 

Величина кожного відхилення валового збору від тренду, зважаючи неспівпадіння 
тренда останнього з добутком трендів площі і врожайності, не дорівнює сумі добутком 
відхилення площі на рівень тренду врожайності плюс добуток відхилення врожайності на 
тренд величини площі, як "повинно було б бути». Між відхиленнями від тренду немає 
жорсткого функціонального зв'язку: множинний коефіцієнт детермінації коливань валового 
збору коливаннями площі і врожайності дорівнює лише 0,566, або 56,6%. Жорсткий 
зв'язок коливань був би тільки за таким ж жорстким зв'язком коливань площі і врожайності. 
Але такого зв'язку не може бути на практиці, бо причини коливань розміру посівної площі в 
основному мають економічну або організаційно-господарську основу, а на коливання 
врожайності впливають причини метеорологічного характеру. 

Отже, можна зробити лише якісні висновки про зв'язок і силу коливань жорстко 
взаємопов'язаних ознак: 

1) при істотному і прямому зв'язку коливань факторів-співмножників коливання 
ознаки-добутку будуть в середньому сильніше, ніж кожного із співмножників, а при 
зворотному і істотному зв'язку коливань співмножників коливання ознаки-добутку буде в 
середньому слабкіше, ніж коливання співмножників; 

2) при слабкому зв'язку між коливаннями співмножників коливання ознаки-добутку 
приблизно такі ж, як коливання множника з найбільшим коливанням за величиною 

коефіцієнта ; 

3) через випадковість розподілу коливань співмножників в часі для вивчення їх 
зв'язку необхідно розглянути досить довгі ряди, не менше 13–15 рівнів в кожному. 
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3.16.2. Агрегування трендів і коливань за сукупністю об'єктів 

Розглянемо проблему співвідношення тренда і коливання за сукупністю об'єктів 
(наприклад, тренду і коливання валового збору в області у цілому) і співвідношення 
трендів і коливань того ж показника в кожній одиниці сукупності (у кожному районі). Інакше 
кажучи, на відміну від мультиплікативної системи, представленої вище, розглянемо 
адитивну систему. 

Спочатку обговоримо проблему агрегування трендів об'ємних ознак, наприклад 
валового збору. Очевидно, що кожен рівень ознаки за сукупністю посівних площ дорівнює 
сумі валових зборів всіх одиниць цієї сукупності: 

 
Середній рівень за ряд років за сукупністю – вільний член лінійного тренда – 

дорівнює сумі вільних членів лінійних трендів валового збору по всіх одиницям сукупності. 
Далі покажемо, з чого складається середньорічний приріст валового збору за 

сукупністю: 

 

 
де  – номери одиниць сукупності. 

Отже, середній абсолютний приріст тренда за сукупністю в цілому дорівнює сумі 
середніх абсолютних приростів по всіх одиницям сукупності (агрегування для лінійних 
трендів). 

Вище було показано, що для параболічних трендів середній абсолютний приріст 
збігається з таким для лінійного тренда. Система рівнянь методу найменших квадратів 
для інших параметрів параболи за сукупністю в цілому має вигляд: 

 

 
Підставляючи в праві частини (3.16.5) отримаємо: 

 

 
Розв’язуючи цю систему рівнянь, отримаємо: 
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Друга квадратна дужка не містить величини ознаки і в розгляді не потребує. Вміст 

першої квадратної дужки перетвориться в наступний вираз: 

 
яке після ділення кожного з доданків на вміст другої квадратної дужки попередньої 

рівності, дає 

 
Отже, квадратичний параметр параболи за сукупністю в цілому дорівнює сумі 

квадратических параметрів за всіма одиницями сукупності. Вільний член параболічного 

тренду за сукупністю  обчислюємо після знаходження  за формулою: 

 

 
Таким чином, вільний член параболи за сукупністю в цілому дорівнює сумі вільних 

членів рівнянь трендів за всіма одиницями сукупності, тобто показана можливість 
складання для параболічних трендів. Зрозуміло, якщо за частиною одиниць сукупності 
тренди лінійні, а за іншими одиницям – параболічні, то і в цьому випадку дотримується 
правило підсумовування трендів. Пряму лінію можна вважати окремим випадком 
параболи при нульовому прискоренні. 

У разі експоненційних трендів за кожною одиницею сукупності тренд за сукупністю в 

цілому також є експонентою, коефіцієнт зростання якої  є не постійною, а змінною 

величиною, в кожному періоді дорівнює середній арифметичній зваженій з індивідуальних 

темпів  за величиною рівнів попереднього періоду. З плином часу загальний темп 

зростання за сукупністю асимптотично наближається до величини темпу зростання, що є 
найбільшим з усіх індивідуальних темпів, так як рівень ознаки у одиниці сукупності з 
найбільшим темпом зростання з часом стає переважаючим в сукупності, його частка 
прагне до одиниці. Зрозуміло, додавання трендів до експонентів не застосовується. 

Тренди якісних ознак. Складніша проблема – агрегування трендів якісних ознак, 
таких, як тип хмари, фронту, вітру і т.д. Очевидно, що величина кожного рівня якісної 
ознаки за сукупністю в цілому є середня зважена арифметична величина, з значень даної 
ознаки по одиницях сукупності; вагами є значення об'ємної ознаки – знаменника 
досліджуваного якісного показника; для інтенсивності паводку – це площа водозбору. 

Коротко викладемо результат дослідження, починаючи з найпростішого випадку: при 
сталості ваг, тобто постійному розподілі площі (вагової ознаки) між одиницями сукупності, 
параметри тренда інтенсивності паводку за сукупністю в цілому (для всіх парабол, 
включаючи пряму лінію) є середні зважені на частках одиниць сукупності в загальній 
площі параметри з усіх трендів по кожній одиниці: 

.  

Таким чином, тренд інтенсивності паводку за сукупністю приток є середня величина, 
що складається з трендів за окремими притоками. При малому коливанні часток приток в 
загальній площі водозбору за сукупністю тренд інтенсивності паводку в сукупності буде 
приблизно дорівнювати середньому зваженому тренду окремих приток. При істотних 
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змінах у розподілі площ між притоками з різними трендами загальний тренд інтенсивності 
паводку за сукупністю вже не буде дорівнювати середньому із трендів по притоках. 

Якби число одиниць сукупності було достатньо великим, а зміни їх часток у 
загальному обсязі ознаки-ваги були випадковими, не пов'язаними або слабо пов'язаними з 
рівнями інтенсивності паводку і зі швидкостями його зміни на окремих притоках, то, в силу 
закону великих чисел, параметри тренда інтенсивності паводку за сукупністю в цілому в 
імовірнісному сенсі наближалися б до їх математичного очікування, тобто до середнього з 
усіх індивідуальних трендів. Наскільки реальна зміна площ в сукупності приток відповідає 
цим умовам, необхідно конкретно досліджувати в кожному окремому завданні. 

Агрегування показників коливання. Раніше в (3.16.5) було показано, що кожен 

фактичний рівень об'ємної ознаки  за сукупністю в цілому дорівнює сумі рівнів цієї 

ознаки для всіх одиниць сукупності: 

 
Точно так само кожен рівень тренда за сукупністю є сума рівнів трендів за 

одиницями сукупності: 

 
Тоді і кожне відхилення від тренду за сукупністю в цілому: 

 

Квадрат відхилення в -му періоді (доба, декада, місяць, рік) від тренда по сукупності 

в цілому дорівнює: 

 
Тоді сума квадратів відхилень за сукупністю має вигляд: 

 

де  – поєднання з  по 2. 

Формула  означає, що сума квадратів відхилень рівнів ознаки за сукупністю 

від їх тренда дорівнює сумі за періодами (доба, декада, місяць, рік) сум за одиницями 
сукупності квадратів їх відхилень від своїх трендів плюс подвоєна сума добутків відхилень 
за той же період рівнів для різних одиниць сукупності від своїх трендів. Ця остання 

подвоєна сума парних відхилень за всіма  є подвоєна сума коваріацій коливань за 

всіма можливими парами одиниць сукупності. 
Так як коефіцієнт кожної парної кореляції коливань – величина 

 
то 
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де γ – кількість степенів свободи (для прямої , для параболи ). 

Припустимо за сукупністю в цілому справедливість виразу 

 
Тоді, враховуючи це і результат (3.16.7), можна замість (3.16.6) записати: 

 

Скоротивши обидві частини рівності на кількість степенів свободи , отримаємо 

остаточний результат для об'ємних ознак: 

 

Висновок. Дисперсія коливань ознаки в цілому за сукупністю з об'ємом  одиниць, 

дорівнює сумі дисперсій за всіма  одиницям плюс подвоєна сума добутків середніх 

квадратичних відхилень за всіма  одиницями сукупності на парні коефіцієнти 

кореляції коливань. 
З цього важливого висновку випливає наслідок: якщо б коливання ознаки у всіх 

одиницях сукупності були незалежні одне від одного (всі ), дисперсія ознаки за 

сукупністю в цілому була б рівною сумі дисперсій ознаки для всіх одиниць сукупності. 
Приклад 3.158. Хай у кожному з 20 приток деякої річки витрата води має дисперсію 

коливань, рівну 9000 м3, тоді дисперсія витрати води в річці дорівнює 180000 м3. 
У такому випадку маємо: 

 м3 . 
У той же час, по кожному притоку 

 м3 

і їх сума за 20 притоками складає 94,87 • 20 = 1897,49 м3. 
Відсутність зв'язку коливань в різних одиниць сукупності, незалежність їх розподілу в 

часі більш ніж учетверо знизили величину коливань ознаки за сукупністю в цілому. 
На жаль, у межах одного водного басейну багато факторів коливань загальної 

витрати води є загальними, що діють на всьому басейні більш-менш злагоджено. Це 
означає, що коефіцієнти кореляції  в переважній частині – позитивні величини. Якщо 

припустити, що в середньому загальні фактори пояснюють половину коливань, тобто 

; , то отримаємо наступний результат по (3.16.8): 

м3 . 

Як бачимо, і ця величина все ще істотно менше, ніж сума коливань за 20 одиницями. 
На практиці неможливо, щоб всі фактори коливання для всіх одиниць сукупності 

були тільки спільними. Завжди існує і частина специфічних факторів коливання для 
окремих об'єктів. Тому коефіцієнти кореляції відхилень від трендів завжди в середньому 
менше одиниці, і, отже, права частина виразу (3.16.8) менше, ніж квадрат суми коливань. 

Означення 3.16.1. Абсолютне коливання об'ємної ознаки в сукупності завжди 
менше, ніж сума абсолютних мір коливання за всіма одиницями сукупності, і коефіцієнт 
коливання за сукупністю менше середньої величини коефіцієнтів коливання в одиницях 
сукупності: 
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Якщо ж має місце зворотна кореляція коливань між одиницями сукупності, 

наприклад, між коливаннями загальної витрати води на різних водних басейнах країни або 
всього світу, то компенсуючі один одного коливання можуть ще різкіше знизити загальне 
коливання за сукупністю і навіть звести її до нуля. 

Даний закон справедливий і для вторинних ознак, таких, як витрати води в притоці. 
Якби коливання витрати води у всіх одиниць сукупності були жорстко пов'язані (тобто всі 
дорівнювали одиниці), то коливання витрати води за сукупністю були рівні середньому з 

показників   кожної одиниці сукупності. Але так як на різних притоках, є не тільки 

загальні для сукупності фактори коливання, але і специфічні, всі , а, значить, 

коливання середньої витрати води за сукупністю приток, навіть якщо взяти просту 
середню, будуть менше, ніж середнє квадратичне відхилення за всіма одиницями. А якщо 
ще середню витрату води за сукупністю приток обчислити як зважену по басейну, то їх 
коливання, звичайно, не строго узгоджені за всіма одиницями сукупності, також будуть 
знижувати коливання середньої витрати води за сукупністю. 

На основі векторної алгебри легко пояснити закономірності зменшення коливання 
при агрегуванні об'єктів, якщо взяти до уваги, що коливання – не скалярна величина, а 
векторна, напрямок якої – її розподіл у часі. Векторна сума, як відомо, завжди менше 
скалярної суми векторів, яка не враховує їх спрямованості. 

 

3.16.3. Кореляція між часовими рядами: сутність, обмеження 

Кореляція часових рядів застосовується: 
1. Взамін просторової кореляції, зважаючи на відсутність однорідної сукупності або 

даних про таку. 
Приклад 3.159. Нехай вивчається зв'язок між баричним полем на деякій території та 

опадами. Сукупність територій явно неоднорідна, не скрізь випадають в достатній 
кількості опади. Єдина можливість виміряти зв'язок – за даними тієї ж території за ряд 
років. 

2. При вивченні взаємодіючих процесів. 
Приклад 3.160. Нехай вивчається зв'язок між температурою атмосферного повітря і 

коливаннями сонячної активності. Вивчати цей зв'язок щодо просторової сукупності 
взагалі неможливо, так як для всіх регіонів на Землі показники сонячної активності 
однакові. 

3. Там, де слід застосовувати просторову кореляцію. 
Приклад 3.161. Нехай агрометеоролог займається дослідженням врожайності деякої 

зернової культури на окремому аграрному підприємстві, а не в районі. У нього немає 
даних по сукупності господарств про внесення добрив і про врожайність. Він має дані 
підприємства за 7–11 років і по них вимірює зв'язок врожайності з дозою добрив, 
отримуючи, як правило, низький коефіцієнт кореляції або навіть негативний, тому що 
врожайність різних років коливається зовсім не через відмінності доз добрива, а за 
іншими, в тому числі гідрометеорологічними, причинами. Це просто сурогат справжньої 
просторової кореляції, до якого вдаватися не рекомендується. 

 Кореляція між двома (для простоти візьмемо дві) ознаками означає, що якщо 
величина однієї з них більше середньої по сукупності, то і величина іншої в основному теж 
більше її середньої (прямий зв'язок) або ж в основному менше її середньої (зворотний 
зв'язок). Але якщо обидві ознаки мають однаково спрямовані тренди, то рівні періодів (діб, 
декад, місяців, років) після середини періоду, як правило, більше середніх величин або, 
при трендах до зниження, обидві ознаки мають рівні менше середніх. Виходить, що в 
динаміці між будь-якими ознаками, що мають тенденцію зміни, завжди є зв'язок: або 
прямий (обидва тренда в одному напрямку), або зворотний (тренди в різних напрямках). 
Результат абсурдний. 
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Приклад 3.162. Очевидний факт глобального потепління на Землі в 1980–2100 рр.. 
Одночасно зростала кількість інфікованих ВІЛ-інфекцією та хворих СНІД. Але при дуже 
високій кореляції рівнів обох рядів ніякого реального зв'язку процесів немає. Це один з 
видів помилкової кореляції. 

Для того, щоб відрізнити помилкову кореляцію від істинної, необхідно, як і при 
вивченні зв'язків у просторовій сукупності, обґрунтувати зв'язок по суті, пояснити його 
причинний механізм. Без причинного обґрунтування не рекомендується починати вимір 
зв'язку в динаміці. 

Навіть при існуванні такого обґрунтування залишається небезпека перебільшити 
тісноту зв'язку за рахунок трендів за наявності їх однакової спрямованості для двох 
причинно-пов'язаних ознак. 

Приклад 3.163. У деяких країнах зростає виробництво і застосування мінеральних 
добрив, зростає і врожайність сільськогосподарських культур. При корельованості рівнів 
врожайності та доз добрив за 20–25 років прогрес усіх факторів врожайності може бути 
віднесений на дозу добрив. Вийде коефіцієнт детермінації, що перевищує 50 або навіть 
70%. Але врожайність зростає не тільки з причини інтенсифікації добрива, а також і за 
рахунок інших факторів – селекції нових сортів, меліорації, зрошення, механізації 
виробництва, зростання економічної зацікавленості фермерів та ін.. Очевидно, що до 
істинної кореляції і тут може бути домішана помилкова. 

Залишаючись у рамках даного прикладу, можна припустити, що в просторової 
сукупності аграрних господарств, існують такі, які вносять великі дози мінеральних 
добрив, одночасно і насіння краще, і сільськогосподарські машини, і кадри більш 
підготовлені, і економіка сильніше. Таке можливо, як і можлива розбіжність факторів, які 
впливають на врожайність. А паралельна тенденція динаміки факторів у часі – це не 
просто можливість, а в 90% регіонів – достовірний факт.  

Так що домішка помилкової кореляції в просторових сукупностях набагато менше, 
ніж при корельованості часових рядів. І, отже, якщо є можливість вивчати, вимірювати, 
моделювати зв'язок результативної ознаки з його факторами не по рядах динаміки, а в 
просторовій сукупності, це обов'язково слід робити. 

Проблема помилкової кореляції майже цілком знімається, якщо причинний зв'язок 
обумовлена не стільки між тенденціями динаміки, скільки між коливаннями факторної та 
результативної ознак. 

Приклад 3.164. Коливання врожайності в посушливих східних районах України 
причино пов'язані не з якою-небудь тенденцією зміни суми опадів, а з її коливаннями в 
окремі роки. До тенденції ж зростання врожайності опади ніякого відношення (причинного 
зв'язку) не мають. Знімається помилкова кореляція тим, що коливання інших факторів 
(економічних, організаційних), що впливають на врожайність, не пов'язані або слабо 
пов'язані з коливаннями опадів. 

Тенденції факторів пов'язані часто, коливання – майже ніколи. Тому зв'язок між 
коливаннями одного фактора з результативним показником (його коливаннями) майже 
завжди вільний від неправдивої кореляції, наведеної іншими факторами. 

 

3.16.4. Методи вимірювання кореляції між коливаннями ознак 

У попередньому розділі було встановлено, що єдине «коректне» завдання про 
вимірювання кореляції часових рядів – це вимірювання зв'язку між коливаннями їх рівнів. 
Коливання – це, як правило, випадкова складова, на відміну від тренда. Якщо ж і 
коливання не випадкові, а строго впорядковані, як, наприклад, сезонні, то й завдання про 
зв'язок таких коливань не є «коректним», бо містить ризик помилкового зв'язку. У зв'язку з 
цим далі розглядаються лише випадково розподілені в часі коливання. 

Приклад 3.165. Розглянемо зв'язок між врожайністю сільськогосподарських культур і 
собівартістю одиниці їх продукції, що спостерігався в 2000–2012 рр.. в Україні. 
Врожайність більшості культур в переважній частині регіонів у 70-80% господарств мала 
тенденцію зростання, хоч і повільного, а в окремих господарствах – досить швидкого. 
Згідно законам економіки, зростання врожайності повинно призводити до зниження 
собівартості одиниці продукції. Однак насправді в більшості, якщо не у всіх господарствах 
і регіонах, навпаки, собівартість мала тенденцію зростання. Прихованою причиною цього 
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явища була офіційно не визнана інфляція – зростання цін на всі елементи витрат на 
виробництво: сільськогосподарські машини, енергоносії, добрива. 

Цей класичний приклад ілюструє відміну кореляції відхилень від тренда і кореляції 
рівнів ряду. 

Приклад 3.166. Треба провести вимірювання кореляцій між коливаннями  і 
коливаннями , представленими в табл. 3.50. 

Таблиця 3.50 
 

№ 
періоду 

  

Тренди Відхилення 
від  

трендів 

Квадрати 
 відхилень 

Добутки 
відхилень 

 

       
1 108 11,8    97 11,7  11  0,1 121    0,01    1,1 10,3 

2 81 15,4 101 12,9 -20  2,5 400    6,25 -50,0 15,4 

3  106 13,0 105 14,1    1 -1,1 1    1,21   -1,1 14,0 

4 124 13,9 108 15,3  16 -1,4 256    1,96 -22,4 13,3 

5 103 15,1 112 16,6   -9 -1,5 81    2,25  13,5 17,7 

6 106 19,6 116 17,8 -10  1,8 100    3,24 -18,0 19,0 

7 149 16,2 120 19,0  29 -2,8 841    7,84 -81,2 15,4 

8 148 17,2 124 20,2  24 -3,0 576    9,00 -72,0 17,2 

9 102 24,0 128 21,4 -26  2,6 676    6,76 -67,6 24,6 

10 130 22,4 131 22,7   -1 -0,3 1    0,09     0,3 22,8 

11 80 32,3 135 23,9 -55  8,4 3025  70,56 -462,0 30,7 

12 139 24,7 139 25,1    0 -0,4 0    0,16      0,0 25,1 

13 183 21,1 143 26,3  40 -4,9 1600  24,00 -196,0 21,3 

 
1559 247,0 1559 247,0 0 0,0 7678 133,30 -952,7 246,8 

 
Обчислимо середні: 

 

 
Запишемо рівняння трендів: 

 
 

де   при . 
Розрахувавши коефіцієнт кореляції між рівнями рядів за звичайною формулою 

 
отримаємо величину , незначимо відмінну від нуля. Паралельність 

трендів  і  погасила зворотний зв'язок їх коливань, що призвело до результату, який 
суперечить законам логіки. 

Застосуємо методику вимірювання кореляції між відхиленнями рівнів від трендів. 
Підставляючи відхилення від трендів у звичайну формулу для коефіцієнта кореляції, 
отримуємо: 
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Середні величини відхилень від лінійних і параболічних трендів завжди дорівнюють 
нулю, а від інших форм тренда близькі до нуля. Якщо ці форми трендів правильно 
вибрані, то   і остання формула коефіцієнта кореляції набуває вигляду: 

 
Відповідно формула коефіцієнта регресії також змінюється: 

 
Вільний член рівняння регресії визначаємо за звичайною формулою: . Для 

відхилень від трендів маємо: . 

Рівняння регресії має вигляд: 

 
Підставляючи дані з табл. 3.50, отримуємо: 

 
Таким чином, коливання  майже цілком пов'язані з коливаннями , при цьому – 

зв'язок зворотній. І увесь він був пригнічений тим, що обидва тренда мали один і той же 
напрям, очевидно, з абсолютно різних причин. 

Коефіцієнт регресії 

 
обумовлює рівняння регресії: 

 
Сенс цього рівняння такий: у середньому відхилення  від свого тренду на -му місці 

становить 0,124 величини відхилення  від свого тренда з протилежним знаком. 

Значення , розраховані за моделлю з урахуванням тренда  і коливань , 

 
наведені в останній графі табл. 3.50. 
Як бачимо, отримані за цією моделлю рівні  досить близькі до фактичних . 

Іншим методом вимірювання кореляції між часовими рядами служить метод 
кореляції ланцюгових показників динаміки, які є константами трендів. Для лінійних трендів 
– це абсолютні ланцюгові зміни. Метод рекомендується застосовувати для таких рядів, в 

яких середня зміна (параметр ) істотно менше, ніж середнє коливання , інакше 

кажучи, показник  значно менше одиниці. 

Логіка застосування методу полягає в тому, що якщо коливання набагато більше 
зміни тренда за одиницю часу, то ланцюгові абсолютні зміни, тобто різниці сусідніх рівнів, 
в основному складаються з коливань. У зв'язку з цим кореляція абсолютних змін буде 
мало відрізнятися від кореляції відхилень від тренда. В якості переваги цього методу 
відзначимо той факт, що, по-перше, не потрібно обчислювати тренд і, по-друге, помилка у 
виборі типу тренда не впливає на кінцевий результат. Розрахунок реалізується 
безпосередньо за вихідними часовими рядами. 

Приклад 3.167. За даними табл. 3.50 маємо: 
  

На відміну від відхилень від тренду середня величина ланцюгових абсолютних змін 
не дорівнює нулю. У зв'язку з цим для розрахунку параметрів кореляції необхідно 
користуватися повними формулами, а не скороченою формулою ( ). Відповідні суми 
квадратів і добутки відхилень від середніх приростів наведено в табл. 3.51. 
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Таблиця 3.51 
 

№ 
періоду          

1   108   11,8        

2     81   15,4 -27  3,6 -32,8  2,86    -93,8 1075,8   8,2 

3    106   13,0  25 -2,4  19,2 -3,14    -60,3   368,6   9,9 

4   124   13,9  18  0,9  12,2  0,16      2,0   148,8   0,0 

5   103   15,1 -21  1,2 -26,8  0,46    -12.3   718,2   0,2 

6   106   19,6   3  4,5  -2,8  3,76    -10,5       7,8 14,1 

7   149   16,2 43 -3,4  37,2 -4,14  -154,0 1383,8 17,1 

8   148   17,2  -1  1,0  -6,8  0,26     -1,8     46,2   0,1 

9   102   24,0 -46  6,8 -51,8  6,06  -313,9  2683,2 36,7 

10   130   22,4  28 -1,6  22,2 -2,34    -51,9   492,8   5,5 

11     80   32,3 -50  9,9 -55,8  9,16  -511,1  3113,6 83,9 

12   139   24,7  59 -7,6  53,2 -8,34  -443,7  2830,2 69,6 

13   183   21,1  44 -3,3  38,2 -4,04  -154,3  1459,2 16,3 

 
1559 247,0  75  9,6 - - -1805,6 14328,2 261,6 

 
Виходячи з них, маємо: 

 

 
що майже збігається з раніше отриманою величиною коефіцієнта кореляції 

відхилень від трендів. 
Якщо тренди ознак є експонентами, то замість кореляції відхилень від трендів можна 

застосувати метод кореляції ланцюгових темпів зростання рівнів, оскільки саме темпи 
зростання – основний параметр експоненційних трендів. 

Ці методи краще застосовувати тільки при явному переважанні коливання над 

тенденцією зміни за одиницю часу, тобто при малому показнику  для лінійних трендів 

або малих аналогічних показниках для інших типів трендів (див. розділ 3.15.3). 
 

3.16.5. Кореляція з урахуванням лага і циклів 

Серед природних явищ нерідко зустрічаються такі, які пов'язані між собою не в 
одному і тому ж періоді часу, а з деяким запізненням. За наявності лага (запізнення – по-
англійськи lag) у реальному зв'язку досліджуваних явищ вимірювати кореляцію факторної 
ознаки з результативним потрібно, звичайно, не за одночасним рівням, а з урахуванням 
лага. 

Приклад 3.168. Проходження атмосферного фронту відіб'ється у зростанні кількості 
опадів не в той час, коли він проходить, а через  і більше годин, випадання снігу в 
гірських районах у лавинонебезпечну ситуацію – через  місяців. Значить, 
вимірювати кореляцію потрібно через добутки , . 

Методика кореляції з урахуванням лага ділиться на два підвиди: 

 випадок, коли величина лага відома заздалегідь; 

 випадок, коли саму величину лага слід визначити на основі вимірювання кореляції. 
Спочатку розглянемо перший випадок. 
Приклад 3.169. Необхідно виміряти зв'язок між величинами  і , лаг між якими 

становить 1 період (доба, тиждень, місяць, сезон або рік). Розрахунок кореляції наведено 
в табл. 3.51. 
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Таблиця 3.51 
 

№ 
періоду   

Тренд 

 

Відхилення 

 
  

   

1 45 13,0 15,0 -2,0 4 9,6 16 4,00 15,0 

2 36 18,0 15,6 2,4 -5 -1,5 25 5,76 16,5 

3 47 16,5 16,2 0,3 6 -10,2 36 0,09 15,0 

4 33 15,1 16,8 -1,7 -8 23,2 64 2,89 18,2 

5 42 14,5 17,4 -2,9 1 0,0 1 8,41 15,6 

6 51 18,0 18,0 0,0 10 38,0 100 0,00 18,2 

7 36 22,4 18,6 3,8 -5 2,5 25 14,44 20,9 

8 42 18,7 19,2 -0,5 1 3,2 1 0,25 18,0 

9 35 23,0 19,8 3,2 -6 3,6 36 10,24 20,0 

10 40 19,8 20,4 -0,6 -1 2,0 1 0,36 19,0 

11 44 19,0 21,0 -2,0 3  9 4,00 20,8 

 
451 198,0 198,0 0,0 0 70,4 314 50,44 197,2 

 
При цьому будемо вважати, що тренд  відсутній або несуттєвий. 
Обчислимо: 

 середнє арифметичне  

 
 тренд  

 
 коефіцієнт кореляції з урахуванням лага в 1 період 

 

 
Зв'язок коливань  з коливаннями  в наступному періоді виявився середньої сили: 

за рахунок цього зв'язку пояснюється 35% всього коливання . 
Коефіцієнт регресії дорівнює: 

 
тобто одна одиниця  в середньому дає на наступний період надбавку . 
Рівняння регресії має вигляд: 

 
Вільного члена це рівняння не має, так як середні відхилення від тренду і від  

дорівнюють нулю. Розраховані за цією формулою значення , тобто трендові значення 
 наведені в останній колонці табл. 3.51. 

Звернемо увагу на особливості сум добутків і сум квадратів у формулах коефіцієнта 
кореляції і коефіцієнта регресії. У порівнянні з сумами при кореляції відхилень без лага 
число доданків на одиницю менше: в одній із сум – від кінця, в інших – від початку. Якщо ж 
лаг великий, то число доданків сильно скоротиться, а значить, кореляція стане менш 
надійною, оскільки оцінка надійності коефіцієнтів повинна розраховуватися в цьому 
випадку не за загальним числом членів первинного ряду, а виходячи з числа коефіцієнтів, 

які реально беруть участь у роботі. При лагу в 5 періодів це число складе . Крім 

цього треба виключити дві степені свободи при парній кореляції. Звідки випливає ще один 
висновок: при короткому вихідному ряді (рядах) і великому лагу показники зв'язку 
коливань ознак будуть свідомо ненадійні. 

Тепер розглянемо другий випадок, коли величина лага заздалегідь невідома і має 
бути визначена за допомогою кореляційного аналізу. Маючи в даному випадку справу з 
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недостатньо вивченими явищами, назвемо корельовані ознаки «ікс» і «ігрек». Якщо їх 

часові ряди досить великі, знаходимо тренди  і , відхилення окремих рівнів від трендів 

,  і обчислимо кореляцію між ними. Обчислення будемо проводити спочатку без 

лага, потім з лагом в один період, з лагом у два періоди і т.д. Отримаємо серію (або 

вектор) коефіцієнтів кореляції між коливаннями ознак  і  із зростаючим лагом. Графічне 

зображення цього вектора прийнято називати корелограмою. 
Корелограми можуть мати два види: 

 коефіцієнти до якогось зсуву ростуть, а потім убувають до незначуще відмінних від 
нуля величин, тоді лаг вважається рівним тому зсуву відхилень, при якому коефіцієнт 
кореляції за модулем максимальний; 

 коефіцієнти по черзі ростуть і убувають, утворюючи цикли або квазіцикли, тобто 
локальні максимуми, що спостерігаються, скажімо, то через три періоди, то через чотири 
періоди. Лагом в цьому випадку вважається середній проміжок часу між локальними 
максимумами коефіцієнтів кореляції, між відхиленнями від трендів. 

Приклад 3.170. Для даних, представлених в табл. 3.52,  
Таблиця 3.52  

 

№ 
періоду   

Тренд 

 

Відхилення 

 
 

Тренд 

 

Відхилення 
   

1 -7 67 80 -13 18,2 22,2 -4,0 169 16,00 

2 -6 84 82 2 26,7 23,4 3,3 4 10,89 

3 -5 95 84 11 27,8 24,6 3,2 121 10,24 

4 -4 77 86 -9 22,3 25,8 -3,5 81 12,25 

5 -3 100 88 12 27,5 27,0 0,5 144 0,25 

6 -2 98 90 8 30,6 28,2 2,4 64 5,76 

7 -1 93 92 1 26,8 29,4 -2,6 1 6,76 

8 0 91 94 -3 31,9 30,6 1,3 9 1,69 

9 1 91 96 -5 32,3 31,8 0,5 25 0,25 

10 2 111 98 13 31,9 33,0 -1,1 169 1,21 

11 3 94 100 -6 30,7 34,2 -3,5 36 12,25 

12 4 87 102 -15 38,4 35,4 3,0 225 9,00 

13 5 107 104 3 39,5 36,6 2,9 9 8,41 

14 6 106 106 0 37,8 37,8 0,0 0 0,00 

15 7 109 108 1 36,6 39,0 -2,4 1 5,76 

 
0 1410 1410 0 459 459 0 1058 100,72 

 
розрахуємо коефіцієнти кореляції відхилень від тренду, починаючи з нульового лага: 
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Немає сенсу продовжувати обчислювати кореляцію для лага наступного періоду, так 

як залишається все менше і менше доданків в обчислюваних сумах і коефіцієнт стає все 
більш випадковим. Можна зробити досить впевнено висновок про те, що лаг дорівнює 
трьом періодам, так як коефіцієнт з лагом три періоди досить різко виділяється. Такий 
висновок буде справедливий, якщо по суті відомо, що зв'язок повинен бути лінійним. Якщо 
ж невідомий апріорі не тільки лаг, але навіть і напрямок зв'язку, то слід перевірити і 
альтернативну гіпотезу: зворотний зв'язок при лагу в два періоди. 

Поняття про динаміку комплексу статистично взаємопов'язаних ознак 
Вище була розглянута методика вивчення динаміки комплексу жорстко 

взаємопов'язаних ознак. Тут обмежимося дослідженням динаміки статистично 
взаємозалежних, в основному кореляційно-пов'язаних, ознак. 

Нехай має місце просторова багатофакторна регресійна модель 

 

яка виражає кореляційну залежність результативної ознаки  від ряду факторних 

ознак  з коефіцієнтом детермінації . З розвитком процесу в часі можуть 

змінюватися значення факторних ознак, тіснота їх зв'язку з результативною ознакою, а 
також відносна роль даного комплексу факторів в загальній варіації результативного 
показника. 

Найпростіша задача – розкласти зміни результативної ознаки у поточному періоді 
порівняно з базисним за рахунок: 

 зміни величин факторних ознак; 

 зміни коефіцієнтів регресії при факторах; 

 інших причин. 
Щоб розкласти загальну зміну середньої величини результативної ознаки на 

елементи, використовується звичайна послідовність індексування. Спочатку змінюють 
значення об'ємних показників, якими в розглянутому випадку є середні величини 
факторних ознак при збереженні базисних значень якісних показників. У даній задачі це 
коефіцієнти регресії, що вимірюють ефект кожного фактора. Далі індексують коефіцієнти 
регресії при незмінних на рівні звітного періоду середніх значеннях. 

Інше завдання, яке вирішується за допомогою аналізу динаміки кореляційно-
пов'язаного комплексу, полягає в отриманні більш надійних параметрів зв'язку, 
абстрагованих від коливань під впливом умов окремих періодів. Одноперіодна модель 
зв'язку може виявитися нетиповою. Наприклад, в посушливий рік вплив дози добрив на 
врожайність виявиться дуже слабким, тому що рослини не в змозі їх використати у повній 
мірі. Для отримання типової регресійної моделі краще застосовувати усереднення 
коефіцієнтів періодних моделей за ряд періодів, ніж попереднє усереднення інформації за 
ряд періодів, а потім обчислення по ній показників зв'язку. В останньому прийомі можливе 
виникнення неінтерпретованих «парадоксальних» коефіцієнтів регресії, або більших, ніж 
всі періодні, або менших. Також порушує умови застосування методу найменших 
квадратів просте підсумовування (без усереднення) первинної інформації за ряд періодів, 
особливо якщо сукупність невелика. 

Умовами задачі найбільш повно відповідає коваріаційний аналіз, при якому 
відмінності, зумовлені особливостями періодів часу, повністю відокремлюються від 
варіацій результативного показника за рахунок факторних ознак. 
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До найбільш важких завдань дослідження динаміки комплексу кореляційно-
пов'язаних ознак відносяться вивчення динаміки регресійної моделі і формування її 
прогнозованої форми на майбутній період [40]. Метод побудови прогнозованої моделі 
зв'язку складається з наступних етапів: 

1. Будуються одноперіодні моделі зв'язку за 9–12 послідовних періодів. Тут слід 
зазначити, що в модель слід включати за всі періоди одні й ті ж фактори, однак в окремі 
періоди той чи інший фактор може виявитися статистично несуттєвим. 

2. Вивчається динаміка кожного коефіцієнта умовно-чистої регресії: тип її тренда, 
надійність рівняння тренда. При цьому за різними коефіцієнтами можуть застосовуватися 
різні типи тренда, включаючи модель експоненціального згладжування. Крім цього може 
виникнути проблема – як вчинити з факторами, коефіцієнти при яких нестійкі і тим більше, 
якщо вони в різні періоди міняють знак. 

3. Обчислюються прогнозовані значення коефіцієнтів умовно-чистої регресії на 
заданий період для кожного фактора. 

4. Аналізуються тенденції середніх значень факторів і зіставляються з тенденціями 
коефіцієнтів регресії при них. При цьому не можна змінювати значення факторів так, щоб 
їх системний характер зруйнувався. При різних типах трендів факторів це цілком може 
трапитися. Відзначено, що часто при збільшенні середнього значення фактора 
спостерігається скорочення коефіцієнта регресії. Зниження ефекту фактора може бути 
результатом несистемної зміни значень факторів. Ефективно тільки природно ув'язана 
зміна всієї системи, а не окремого її елемента. 

5. Оцінюються помилки прогнозів для коефіцієнтів регресії і для очікуваних значень 
факторних ознак. 

6. Обчислюються точковий прогноз результативної ознаки і його довірчі межі. 
Зазначені в деяких пунктах труднощі слід мати на увазі при побудові очікуваного на 

майбутній період рівняння багатофакторної або парної регресії. 
Динаміка системи кореляційно-пов'язаних ознак може вивчатися не тільки за рядами 

просторових регресійних моделей, а й за динамічними рядами рівнів взаємопов'язаних 
ознак. Щоб переконатися в надійності коефіцієнта кореляції між динамічними рядами, 
краще не обмежуватися обчисленням його за весь період в цілому, а розділити період на 
дві частини і по кожній половині теж розрахувати коефіцієнт, а якщо коефіцієнти за двома 
напівперіодами і періоду в цілому не близькі один до одного, то довіряти їм не слід. 

В [41] передбачається обчислення трендів факторного та результативного ознак. 
Кореляція вивчається тільки за рядами відхилень від трендів. Будуються три 
кумулятивних ряди: 

 наростаючі підсумки добутків відхилень від трендів 

 
 наростаючі підсумки квадратів відхилень кожної ознаки від свого тренда 

 
 всі три наростаючі ряди вирівнюються методом найменших квадратів за найбільш 

підходящою лінією, при цьому рекомендується не брати складні криві, краще 
обмежуватися прямою або параболою II порядку. 

Коефіцієнти кореляції виходять для будь-якого періоду діленням ординати першої 
вирівняною лінії на корінь квадратний з добутку ординат наростаючих сум квадратів 
відхилень. У результаті виходить ряд коефіцієнтів кореляції для періодів від номера 1 до 

, що дозволяє судити про еволюцію тісноти зв'язку факторної ознаки з 

результативною. 
Якщо отриманий ряд ковзних коефіцієнтів кореляції мають коливання, то його можна 

знову вирівняти методом найменших квадратів з тією чи іншою лінією, отримавши 
рівняння тренду коефіцієнта кореляції між відхиленнями від своїх трендів рівнів факторної 
та результативної ознак. 
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3.17. Моделювання і прогнозування часових рядів (динаміки) 

Розглянемо наступний за аналізом етап – побудову моделі розвитку досліджуваного 
показника і прогнозування його можливих значень на майбутнє. Власне, рівняння тренду 
вже є модель часового ряду. Вище, у розділі про сезонні (та інші циклічні) коливання 
отримані і деякі моделі коливання. Залишається звести їх у загальну модель зміни 
досліджуваного показника з плином часу і оцінити можливість прогнозування його 
майбутніх значень. 

Прогноз – невід'ємна складова гідрометеорології – обумовлений вимогами 
суспільної практики, передусім енергетики, транспорту промисловості і торгівлі. 
Створення методів прогнозування – одна з головних проблем гідрометеорологічної науки 
і, може бути, найважча з них. Існуючі сьогодні гідродинамічні моделі й чисельні методи 
прогнозу погоди включають в себе параметричні і статистичні блоки прогнозу не 
детермінованих процесів і явищ. Останні мають серйозні обмеження, які потрібно добре 
знати користувачам. Але завдання настільки важливе, що будь-який, нехай і 
недосконалий, обмежений метод прогнозування заслуговує уважного вивчення і перевірки 
в практичній діяльності. 

 

3.17.1. Сутність і умови прогнозу за трендом з урахуванням коливання 

Одним з найбільш поширених статистичних методів прогнозу випадкових 
стохастичних гідрометеорологічних процесів, явищ, систем та об'єктів є прогноз за 
трендом. Його застосування пов'язане з рядом умов: 

 прогноз за трендом за попередній час, як правило, можливий і реальний в тих 
випадках, коли гідрометеорологічні процеси, явища, системи та об'єкти володіють 
великою інерційністю розвитку; 

 можливість прогнозу за трендом пов'язана з надійністю його параметрів, 
розглянутої в розділі 3.14. Якщо ці параметри ненадійні, ненадійний і прогноз; 

 період прогнозування, тобто термін віддалення прогнозованого рівня в часі від 
кінця бази розрахунку тренду, повинен бути не більше третини, в крайньому випадку, 
половини тривалості бази. Чим далі віддалений прогнозний рівень від бази розрахунку 
тренду, тим більше помилка прогнозу. 

Корисно порівняти властивості прогнозу за трендом (позитивні і негативні) з 
властивостями прогнозування на основі багатофакторних регресійних моделей. 

Перша перевага полягає в тому, що коефіцієнт при номері періоду в рівнянні тренду 

(  в лінійному рівнянні) – це комплексний коефіцієнт регресії при всіх реальних факторах, 

що впливають на рівень мінливого показника, які самі змінюються в часі. Ні в одну 
факторну регресійну модель неможливо включити всі фактори, що впливають на 
досліджуваний показник, наприклад на температуру атмосферного повітря. По-перше, 
частина факторів взагалі невідома, так як наші знання, наука не мають статусу 
абсолютної, повної істини. По-друге, частина факторів теоретично відома, але на практиці 
про них немає достатньо надійною або навіть взагалі ніякої інформації. По-третє, якщо 
число відомих факторів велике, то всі їх явно неможливо включити в рівняння регресії з 
тих чи інших математичних обмежень. Таким чином, рівняння тренду має перевагу в 
охопленні (хоча і в неявній формі) усіх факторів зміни рівнів прогнозованого показника. 

Друга перевага полягає в тому, що рівняння тренда є модель динаміки процесу, і на 
її підставі прогнозується динаміка, тобто логічна основа тренда відповідає завданню. 
Навпаки, рівняння багатофакторної регресії – це модель варіації рівня показника в 
статичній сукупності. Ця модель пояснює не зміну, наприклад, температури атмосферного 
повітря в часі, а її відмінності в сукупності територій в даний період. Логічна база прогнозу 
за багатофакторною регресією в статиці неадекватна завданню прогнозування. 

В той же час у прогнозування за трендом є, звичайно, і свої недоліки. Неочевидність 
факторів динаміки, прихованих за «номером періоду», позбавляє дослідника можливості 
врахувати очікуваний або планований перелом, стрибок у розвитку того чи іншого 
фактора. Немає можливості програвати різні варіанти прогнозу при різних поєднаннях 
значень факторів, що зазвичай робиться при прогнозі за регресійною моделлю з 
керованими чинниками. 
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3.17.2. Проста трендова модель і прогноз на її основі 

Проста трендова модель динаміки – це рівняння тренда із зазначенням початку 
відліку одиниць часу. Прогноз на її основі полягає в підстановці в рівняння тренду номера 
періоду, на який прогнозується. 

Приклад 3.171. Нехай тренд деякої величини  має вигляд: 

 
Прогноз за цім трендом на , номер  якого від  дорівнює 17, становить: 

 
Отже, якщо  буде зростати до  з тією ж середньою швидкістю 

(среднеперіодним приростом), з якою величина  росла в період , то тренд 

 в середньому пройде за  через точку 75,93. Тому такий прогноз називається 
точковим прогнозом. Зрозуміло, точковий прогноз – це скоріше абстракція, ніж реальність. 
Якщо рівні  і параметри тренда  можна було б визначати з нескінченним степенем 
точності, то і ймовірність здійснення точкового прогнозу , 
дорівнювала би нулю. Оскільки ми дали прогноз з двома знаками після коми, то реально 
це вже не строго точковий прогноз, а прогноз попадання тренда в інтервал від 75,9250001 
до 75,9349999, тобто в інтервал шириною 0,01. Якщо точковий прогноз дати в цілих 
одиницях, то це означає прогноз на проходження лінії тренда в прогнозованому періоді в 
інтервалі від 75,500001 до 76,49999 ..., тобто в інтервалі шириною в 1 од. Імовірність цієї 
події вже не мала. 

При нормальному законі розподілу відхилень від тренду ймовірності того, що 
випадкова величина виявиться нижче точкового прогнозу або вище нього, рівні між собою 
(кожна дорівнює 0,5). Точковий прогноз в той же час вказує найімовірніше з усіх можливих 
значень прогнозованого показника. Він, таким чином, є і середньою величиною, і 
медіаною, і модою можливих значень прогнозованого показника. 

Досі, при розрахунку точкового прогнозу, не зверталося уваги на коливання рівнів 
ознаки. Якби коливання повністю було відсутнє, точковий прогноз був би вже не тільки 
середнім очікуваним значенням, а й єдино можливим значенням ознаки (при дотриманні, 
природно, умов реальності прогнозу за трендом взагалі). Легко підрахувати, що якщо 
опади з інтенсивністю 5 мм/г випадали б протягом 24 годин, то випало б 120 мм опадів. 
Але опади не можуть 24 години випадати з точно незмінною інтенсивністю. В розділі 3.14 
було показано, що, поширюючи рівняння тренду на майбутнє, ми зобов'язані вважати його 
лише вибірковою оцінкою генеральних параметрів, точно нам не відомих. Наявність 
випадкового коливання рівнів породжує помилку репрезентативності вибіркових оцінок 
тренду, яку слід брати до уваги при прогнозуванні. 

 

3.17.3. Прогноз з урахуванням випадкового коливання 

При такому прогнозі враховується як викликана коливанням помилка 
репрезентативності вибіркової оцінки тренду, так і коливання рівнів в окремі періоди 
(моменти) щодо тренда. При цьому слід строго розрізняти три види прогнозів: 

 довірчого інтервалу для лінії тренду; 

 довірчого інтервалу для рівня окремого періоду (моменту); 

 довірчого інтервалу середнього рівня за ряд періодів (моментів). 
Прогноз довірчого інтервалу для лінії тренду. Нагадаємо, що середня помилка 

вільного члена лінійного тренда становить: 

 
а, середня помилка середньоперіодного приросту: 

 

де  – кількість рівнів бази тренда;  – середнє квадратичне відхилення рівнів 

ряду від тренду. 



645 

 

Об'єднуючи ці помилки, як незалежні, за правилом для дисперсій незалежних 

змінних і враховуючи, що помилка середньоперіодного приросту за  періодів (чи інших 

відрізків часу) зросте в  раз, отримуємо при одноразовому вирівнюванні ряду за  

періодів формулу середньої помилки прогнозу для лінії тренду на період з видаленням  

від середини бази прогнозу: 

 

 

де в сумах індекс  приймає значення від   до . 

Приклад 3.172. Тренд випадкової величини  за 2000–2006 рр.. склав 
, де в 2003 г., а   . 

Точковий прогноз на 2008 р. дорівнює: 
                    
Середня помилка тренду на 2008 р. складає: 

 
Імовірність того, що фактична помилка не перевищить одного середнього 

квадратичного відхилення, , дорівнює при нормальному розподілі 0,68. 

Щоб отримати довірчий інтервал прогнозу лінії тренду з більшою надійністю, 
наприклад з імовірністю 0,95, середню помилку потрібно помножити на величину  
критерію Стьюдента для ймовірності 0,95 і п'яти степенів свободи варіації (7–2 параметра 
лінійного тренду, див. Додаток). Отримуємо помилку . 

Отже, з імовірністю 0,95 тренд  випадкової величини  в 2008 р. проходить в 
межах: , або від 61,6 до . 

При лінійному тренді і багаторазовому вирівнюванні середня помилка прогнозу для 

лінії тренду на період з номером  від середини бази прийме вигляд: 

 

де  – кількість зрушень бази розрахунку середньорічного приросту ;  – довжина 

кожної бази розрахунку;  – загальна довжина часового ряду. 

Приклад 3.173. Нехай тренд деякої величини  має вигляд: 

 
 
де  при ; . 

  Середня помилка прогнозу для лінії тренду при , номер  якого від  
дорівнює 17, становить: 

 
Критерій Стьюдента при 24 степенях свободи варіації для ймовірності 0,95 

становить 2,08 (див. Додаток). 
Таким чином, з імовірністю 0,95 тренд при збереженні колишньої швидкості росту  

в періоді  проходить в інтервалі: , або від 72,33 до 78,53. 
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При тренді у формі параболи II порядку параметри  і  не є незалежними один від 

одного, і їх сукупна помилка визначається складніше. Незалежний від них параметр , 

помилка якого аналогічна процедурі для лінійного тренда. Після з'єднання помилок усіх 
параметрів загальна формула середньої помилки прогнозу положення параболічного 

тренду на період з номером  від середини бази розрахунку тренду набуває вигляду [42]: 

 

де в сумах індекс  приймає значення від   до  . 

При використанні багаторазового ковзаючого вирівнювання для розрахунку 
параметрів параболи II порядку знаменники обох дробів підкореневого виразу множаться 

на кількість зрушень бази розрахунку , а суми, які стоять у формулах, обчислюються за 

одну базу. У чисельнику ж останнього дробу  замінюється на . 

Для експоненціального тренда розраховується помилка прогнозу логарифма лінії 
тренда, як для прямої, а потім довірчий інтервал логарифма лінії тренда. Його межі 
потенціюються і виходять несиметрично віддалені від точкового прогнозу кордону самого 
прогнозу тренда. Для інших форм тренда методика розрахунку середніх помилок і 
довірчих меж розвинена недостатньо, багато питань залишаються спірними і тут 
розглядатися не будуть. 

Прогноз довірчого інтервалу для рівня окремого періоду (моменту). 
Невизначеність прогнозу рівня окремого періоду складається з двох елементів: помилки 
лінії тренду для прогнозованого періоду і коливань рівня близько тренда. Перший елемент 
розглянуто в попередньому розділі. Коливання окремих рівнів щодо лінії тренду 

вимірюється середнім квадратичним відхиленням  

Теоретично можуть мати місце зміни величини коливань і в бік їх зростання при 
тенденції зростання рівнів і сталість чинників коливання (постійному коефіцієнті 
коливання), і в бік скорочення абсолютної величини коливань при їх свідомому 
придушенні, наприклад коливань урожайності при прогресі активних впливів на хмари з 
метою викликання додаткових опадів. Таким чином, в розрахунок помилки прогнозу і 
тренда, але особливо очікуваного окремого рівня в прогнозованому періоді, слід взяти 

очікуване значення показника коливання для цього ж прогнозованого періоду , 

розрахунок якого наведено в розділі 3.13.5. Обмежена точність і надійність вихідних рівнів 
часового ряду призводять до того, що подальші ітеративні кроки по розрахунку помилки 
помилок прогнозу і т.д. стають лише математичною вправою, не поліпшує точність 
прогнозу на практиці. У зв'язку з цим при розрахунку середньої помилки прогнозу рівнів 

ряду рекомендується використовувати тільки точковий прогноз сили коливань , 

якщо тренд коливання надійно встановлений (див. розділ 3.14.3), або величину  по 

базі прогнозу, якщо зміна цього показника з часом не встановлена надійніше. 
Крім цього необхідно бути обережним з лінійними трендами зменшення коливання. 

Поки це скорочення незначне і значення  далеко від нуля, використовувати прогноз 

за лінійним трендом можна, але ж при подальшому зниженні по прямій показник 
коливання колись стане рівним нулю, чого насправді бути не може. Коливання – такий же 
непорушний закон природи, як і варіація ознак в просторі: воно не може бути знищено. 
Для прогнозів показників коливання на більш далеку перспективу при тенденції її 
скорочення слід застосовувати гіперболічну форму тренду. 

Визначивши величину показника коливання для прогнозованого періоду, потрібно 
підставити цей показник разом з помилкою прогнозу тренда в єдину формулу середньої 
помилки прогнозу конкретного окремого рівня, спираючись на правило додавання 
незалежних дисперсій: 
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Ця формула є загальною для будь-яких типів ліній тренда. Для кожного типу різні 

перші доданки – помилки тренду на період . Для лінійного тренда при одноразовому 

його розрахунку, використовуючи формули ( .1) і ( .3), маємо: 

 

 
Формула  повинна застосовуватися, якщо наведено розрахунок величини 

 на прогнозований період, так як в цьому випадку в першому і третьому доданків 

підкореневого виразу в чисельник входить величина  за період-базу, а другий 

доданок – це прогнозована величина коливання на прогнозний період. Таким чином, 

«винести за знак кореня величину»  не можна, так як вони під коренем різні. 

Якщо ж на період прогнозу прийнята та ж величина показника коливання, як і за 
період-базу розрахунку тренду, то ця величина виноситься з під кореня, тоді маємо: 

 

Відповідно при багаторазовому розрахунку середньоперіодного приросту  

отримуємо формулу: 

 

де прийняті позначення ті ж, що у формулі ( .3). 

Для всіх інших типів тренда середня помилка окремого рівня обчислюється за 
загальною формулою. 

За раніше розглянутих прикладів маємо. 
Приклад 3.174. Прогноз умовної випадкової величини на 2008 р. без урахування 

тренда коливання дорівнює: 
                    де  в 2003 р., а   
Середня помилка тренду на 2008 р. складає: 

 
З імовірністю 0,95 значення умовної випадкової величини має скласти: 

, або від 61,27 до 63,55.  
У цьому випадку, зважаючи на слабке коливання та малий термін прогнозу, помилка 

прогнозу окремого рівня лише на 40% більше помилки положення тренда на 2008 р. 
При лінійному тренді і багаторазовому вирівнюванні середня помилка прогнозу для 

лінії тренду на період з номером  від середини бази прийме вигляд (3.17.3). 
Приклад 3.175. Прогноз значень умовної випадкової величини на період  при 

багаторазовому вирівнюванні з урахуванням тренда коливання, розрахованого в розділі 
3.13.5. Прогнозне значення середнього квадратичного відхилення значень умовної 
випадкової величини окремих років від її тренду на період  
становить: . Підставляючи його в розрахунок за 

формулою для багаторазового вирівнювання, маємо: 
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Зауважимо, що з трьох доданків підкореневого виразу найбільшим є середнє, тобто 

, яке становить 57% суми. Помилка прогнозу значення умовної випадкової величини 

в основному викликана коливаннями, можливими в період , а не помилкою прогнозу 
тренда, істотно зниженою застосуванням багаторазового вирівнювання та довгою базою. 

З імовірністю 0,95 довірчі межі прогнозу значень умовної випадкової величини, за 
умови збереження до періоду  колишньої швидкості її збільшення, складають: 

 
Прогноз довірчого інтервалу для середнього рівня за ряд періодів. 

Предметом прогнозування може бути не тільки рівень окремого періоду (року, сезону, 
місяця або доби), а й середній рівень за ряд періодів (моментів). Розглянемо, що в цьому 
випадку можна вважати точковим прогнозом і яка формула середньої помилки прогнозу 
середнього рівня. 

При лінійній формі тренда прирости рівнів або їх скорочення – постійна величина. У 
цьому випадку середня величина прогнозованих рівнів дорівнює рівню на середину 
прогнозованого періоду, наприклад, при прогнозі середньорічного рівня на 2008–2012 рр.. 
за точковий прогноз слід взяти прогнозований на 2010 р. рівень. Він дорівнює середньому 
рівню за 2008–2012 рр.., так як 

 

 

Якщо тренд нелінійний, то середню величину прогнозованих рівнів за  періодів 

слід обчислювати як просту арифметичну величину після обчислення точкових прогнозів 

на кожен з  періодів. При експоненційної формі тренда для розрахунку середнього рівня 

за  періодів можна наближено використовувати ту ж формулу, що і для лінійного 

тренда, тільки якщо середній темп зростання (зниження) близький до одиниці, 

відрізняється, наприклад, не більше ніж на  від 1. У таких випадках геометрична 

середня (рівень середини періоду ) мало відрізняється від арифметичної середньої. 

Середня помилка прогнозу тренда змінюється навіть для лінійного тренда 
нерівномірно, тому в загальному випадку вона не дорівнює помилки прогнозу тренда для 
середнього періоду прогнозованого відрізка часу. Але для лінійного тренда відмінність 
невелика, так що припустимо користуватися розрахунком помилки прогнозу тренда на 

середину прогнозованого періоду (перша складова), тобто для , для якого при 

лінійному тренді обчислюється і точковий прогноз рівня. Друга складова помилки прогнозу 

середнього рівня на  періодів, тобто середньоквадратичне відхилення від тренду для  

періодів, відповідно до теорії вибіркового методу, зменшується в  разів. Отже, 

отримуємо загальну формулу середньої помилки прогнозу середнього рівня для відрізка 

 одиничних періодів після періоду з номером  від середини бази розрахунку 

тренду: 

 
Якщо тренд  і його прогноз не обчислювався або несуттєвий, то для 

одноразового вирівнювання маємо: 

 

Для нелінійних трендів помилку тренда для прогнозованого відрізка в  періодів 

слід обчислювати як середню арифметичну величину з усіх індивідуальних помилок 
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прогнозів тренда для кожного з  періодів з номерами від  до  від середини 

бази розрахунку тренду. Потім до квадрату помилки тренда додається  і 

обчислюється квадратний корінь з суми підкореневих дробів, аналогічно формулі (3.17.7). 
Приклад 3.176. За даними за 1990–2010 рр.. тренд зміни умовної випадкової 

величини  має вигляд: 

 
Розрахуємо за цим трендом прогноз середньорічної зміни умовної випадкової 

величини на 2011–2015 рр.. і його довірчі межі без урахування тренда коливання при 
. За точковий беремо прогноз тренда на 2013 р.: 

 

 
З імовірністю 0,95 довірчий інтервал прогнозу середньорічної зміни умовної 

випадкової величини за умови збереження до 2015 р. колишнього тренда становить: 
, або від 27,62 до 48,14. Широкий інтервал викликаний значною силою 

коливання і вимогою високої надійності прогнозу. 
З урахуванням тенденції коливань до їх зменшення, помилку прогнозу можна 

зменшити. Але це призведе до надмірного ускладнення розрахунків, що виходить за 
рамки запланованого матеріалу. 

Розглянемо, як змінюються прогноз зміни розглянутої величини і помилка прогнозу 
при поступовому отриманні фактичних рівнів прогнозованого відрізка часу, тобто після 
отримання в нашому прикладі даних за 2010 і 2012 рр.. і т.д. Ясно, що при кожному 
надходженні натомість прогнозованої величини фактичного рівня повинна зменшуватися і 
помилка прогнозу середнього рівня на п'ятиріччя. При заміні останнього прогнозу на 2015 
р. на фактичний рівень помилка стане рівною нулю. Розглянемо цей процес докладно. 
Нехай наступив 2012, та отримано значення умовної випадкової величини за 2011 р., яке 
дорівнює 38,9. Тепер середньорічний рівень на 2011–2015 рр.. дорівнює сумі 38,9 + 
чотири прогнози на 2012–2015 рр.., поділені на п'ять. Якщо виходити з того, що рівняння 
тренду буде щорічно переглядатися, маємо: 

 
Середня помилка прогнозу середньорічного значення умовної випадкової величини 

дорівнює сумі нуля (для 2011 р.) і чотирьох помилок для 2012–2015 рр.., поділеної на 
п'ять, тобто: 

 
Відповідно зменшується ширина довірчого інтервалу прогнозу. Нехай наступив 2013 

р., значення умовної випадкової величини 2012 дорівнює 46,2. Тепер точковий прогноз 
середньорічного рівня 2011–2015 рр.. складе: 

 
Середня помилка цього прогнозу дорівнює: 

 
Довірчий інтервал з імовірністю 0,95 дорівнює: , або від 33,0 до 45,8. 

Після 2013 р., значення умовної випадкової величини в якому фактично дорівнює 43,5, 
маємо: 

 точковий прогноз 

 
 середню помилку 

 
 довірчий інтервал 
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,   або від 35,16 до 43,78. 
Після 2014 р., значення умовної випадкової величини в якому фактично дорівнює 

32,1 маємо: 

 точковий прогноз 

 
 середню помилку 

 
 довірчий інтервал 

,   або від 37,26 до 41,70.. 
І після 2015 р. маємо значення умовної випадкової величини: 

 
Як бачимо, фактичне значення середньорічної умовної випадкової величини 

знаходиться в межах довірчих інтервалів прогнозу, які поступово звужуються. 
 

3.17.4. Прогнозування за допомогою  

моделі тренда і сезонних коливань 

У розділі 3.13 були розглянуті дві моделі сезонних коливань: за допомогою середніх 
індексів сезонності кожного місяця за ряд років і за допомогою ряду Фур'є, або 
тригонометричних функцій. Прогнозування за допомогою кожній з цих моделей з 
урахуванням тренда або місячних рівнів, або середньорічних рівнів викладається в 
даному розділі. 

Приклад 3.177. Нехай є тренд випадкової величини y за 2005-2007 рр.. 

 
Вектор середніх індексів сезонності  для кожного місяця  представлений в табл. 

3.53: 
Таблиця 3.53 

 

 1 2 3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 0,433 0,394 0,517 0,777 1,617 1,481 1,219 1,680 1,617 1,206 0,734 0,471 

 
Середнє квадратичне відхилення фактичних рівнів від розрахункових за трендом з 

урахуванням сезонних коливань, тобто міра випадкового коливання , дорівнює 4,08. 

Модель, що враховує тренд і сезонність, має вигляд: 

 
Підстановкою в цю модель -го номера місяця від середини бази та відповідного 

цьому місяцю -го номера у році отримуємо точковий прогноз випадкової величини  в -
му місяці. Наприклад, для квітня 2009 р.: 

 
Для грудня 2008 р.: 

 
Середня помилка прогнозу місячного рівня, викликана наявністю випадкового 

коливання, обчислюється за формулою ( .5): 

 для квітня 1999 р. 

 
довірчі межі значень випадкової величини в квітні 2009 р. з імовірністю 0,95 ( -

критерій Стьюдента, див. Додаток) складають , або від 65,20 до 83,72; 

 для грудня 2008 р. 
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довірчі межі значень випадкової величини в грудні 2008 р. з імовірністю 0,9 

становлять , або від 35,63 до 50,55. 
Без урахування сезонних коливань прогноз позбавлений всякого сенсу. Так в 

останньому прикладі середньоквадратичне відхилення за рахунок сезонних коливань 
дорівнює 30,8, тобто в 7,5 рази більше, ніж випадкове коливання, і помилки прогнозів у 
стільки ж разів більше, а довірчі інтервали – від нуля до 100 і більше. Такий «прогноз» 
можна зробити і без наукових методів. 

Приклад 3.178. Розглянемо модель тренду річних рівнів і тригонометричного 
рівняння сезонності, обмежившись першою гармонікою ряду Фур'є, 

 
Нехай на основі архівних даних деякої умовної випадкової величини  за 1999–2007 

рр.. отримані наступні значення коефіцієнтів рівняння: ; ; . 

Середнє місячне значення умовної випадкової величини 316,7 віднесемо до середнього 
року бази розрахунку тренду 1999–2007 рр.., тобто до 2003 року;  – номер місяця року, 

починаючи від січня, для якого , помножений на 30 градусів дуги ( ); 

 – міра випадкового коливання і, нарешті, тренд має вигляд: 

 
Щоб побудувати за цими даними об'єднану модель тренду і сезонності, необхідно 

врахувати, що коефіцієнти  і  залежать від величини вільного члена рівняння  – 

середнього за даний рік місячного значення умовної випадкової величини. Отже, ці 
коефіцієнти щороку необхідно коригувати на зміну за трендом середньомісячного 
значення умовної величини, тобто для року з номером  вони приймуть вигляд: 

 
Сама ж об'єднана модель місячних значень умовної величини буде мати наступний 

вигляд: 

 
Розрахуємо за цією моделлю прогноз (точковий) значення умовної випадкової 

величини в квітні 2009 р.: 

 

 

 
З урахуванням того, що середнє коливання не буде зростати пропорційно значенню 

умовної випадкової величини рік від року, маємо середню помилку прогнозу: 

 
З імовірністю 0,95 значення умовної випадкової величини в квітні 1999 р. складе при 

семи степенях свободи: 
, або від 436,9 до 504,9.  

Розрахуємо по тій же моделі прогноз значення умовної випадкової величини на 
листопад 2010 р.: 

 

 

 
Середня помилка прогнозу: 
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З імовірністю 0,95 середнє значення умовної випадкової величини в листопаді 2010 

р. складе: 
, або від 266,3 до 338,5. 

Якщо ж прийняти гіпотезу про зростання випадкових коливань за абсолютною 
величиною пропорційно зростанню середнього значення умовної випадкової величини, то 
середня помилка отримає для листопад 2010 вигляд: 

 
тобто більше на третину, ніж без урахування тенденції зростання абсолютного 

показника випадкового коливання. Відповідно стануть ширшими і довірчі інтервали 
прогнозів. Для перевірки існування чи відсутності тренда випадкового коливання 
необхідний досить тривалий часовий ряд, а це, як вже зазначалося в розділі 3.13.5, не 
завжди мається в умовах задачі. Якщо така можливість є, слід для розрахунку помилок 
прогнозу врахувати тенденцію випадкового коливання.  

 

3.17.5. Прогнозування комплексу жорстко взаємопов'язаних ознак 

У розділі 3.13 було доведено, що за наявності коливання ознак-співмножників тренд 
ознаки-добутку містить додаткові випадкові елементи, залежні від поєднання по різному 
розподілених за часом коливань співмножників і кореляції між ними. З цього положення 
випливає, що переважніше прогнозувати рівні ознак-співмножників, а їх добуток дасть 
прогноз ознаки-добутку. Такий прогноз буде менше залежати від випадкового розподілу 
відхилень рівнів в окремі періоди, ніж прогноз по тренду ознаки-добутку. 

Очевидно, завдяки статистичної закономірності, теоретична перевага прогнозів за 
трендами співмножників в безлічі завдань проявиться в математичному сподіванні або в 
середній величині помилок прогнозів. В окремому випадку помилка прогнозу за трендом 
добутку може бути і менше, помилка може взагалі випадково дорівнювати нулю. Але 
вирішувати проблему вибору методики необхідно виходячи з доведеної переваги 
прогнозу за добутком трендів співмножників. 

На основі доведених в розділі 3.13 властивостей трендів і коливань в системі 
жорстко взаємопов'язаних ознак розглянемо проблему прогнозування такої системи, як, 
наприклад, площа посіву, врожайність і валовий збір сільськогосподарських культур, 
наведену в табл. 3.48. 

Приклад 3.179. За даними табл. 3.48 обчислимо прогноз валового збору зерна на 
період з номером 6 від середини бази розрахунку трендів. Алгоритм розрахунку точкового 
прогнозу валового збору може мати два варіанти: 

а) спочатку за їх трендам прогнозується площа  

 
потім врожайність  

 
після чого перемножуються прогнози  

   
б) перемножуються тренди площі та урожайності 

 
і на основі отриманої параболи 

 
обчислюється прогноз валового збору на період з номером 6 від середини бази 

розрахунку трендів: 

 
Середня помилка вибіркової оцінки або прогнозу добутку двох змінних обчислюється 

за формулами: 

 якщо ознаки  і  незалежні один від одного 
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 якщо ознаки  і  в динаміці корельовано 

 
Тут  і   – середні помилки прогнозів ознак-співмножників на період  

 

 
 – коефіцієнт кореляції між ознаками-співмножниками в динаміці, обчислення і 

значення  якого наведені в розділі 3.16.3. 

Підставляючи площі з врожайністю у формулу середньої помилки прогнозу валового 
збору з урахуванням кореляції коливань, маємо: 

 ц. 

З імовірністю 0,9 ( -критерій Стьюдента при семи ступенях свободи дорівнює 1,95, 
див. Додаток) довірчий інтервал валового збору становить: , або від 
3619 до 6881 ц. 

Широкий інтервал прогнозу, по-перше, пов'язаний з короткою базою розрахунку 
трендів, по-друге, з досить значним коливанням врожайності. 

 

3.17.6. Прогнозування за змішаною трендово-факторною моделлю 

Загальний вигляд трендово-факторної прогностичної моделі має вигляд: 

 

де  – середньо часовий приріст результативного показника; 

 – прирости факторів;  – номер прогнозованого періоду часу 

;  – період попередження. 

Трепдово-факторні моделі дозволяють виявити силу впливу приростів основних 
факторів і величину прибавки результативного показника. Змішане прогнозування усуває 
частину недоліків факторного та авторегресійного прогнозів. Воно дозволяє включити 
стрибкоподібну зміну керованих факторів. 

Приклад 3.180. Нехай трендово-факторна модель приросту врожайності зернових 
культур в господарствах Херсонської області має вигляд: 

, 

де   – середньорічний абсолютний приріст матеріально-грошових витрат без 

заробітної плати та витрат на добрива;  – середньорічний абсолютний приріст 

за рахунок метеорологічного забезпечення;  – середньорічний абсолютний 

приріст доз добрив. 
Підставимо очікувані значення приростів факторів у модель. В результаті 

отримаємо: 
 ц/га. 

Середнє квадратичне відхилення середньорічного абсолютного приросту 
врожайності зернових культур в господарствах Херсонської області  ц/га, а 

середня помилка багатофакторної трендово-факторної моделі   ц/га, тоді 

середня помилка прогнозу 

 ц/га. 
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Прогнозований середньорічний абсолютний приріст врожайності зернових культур в 

Херсонській області з імовірністю 0,95 укладений в межах:  

ц/га. 
При великому коливанні середньорічного абсолютного приросту (наприклад, більше 

60%) імовірна помилка його прогнозу може перевищувати величину самого приросту. 
 

Питання для самоконтролю: 
1. Перерахуйте основні типи тенденцій і пов'язаних з ними рівнянь лінії тренду. 
2. Алгебраїчне рівняння якого степеня описує прямолінійний тренд? 
3. Назвіть основні властивості тренда в формі прямої лінії. 
4. Для відображення яких тенденцій динаміки застосовується тренд у формі 

параболи 2-го порядку? 
5. Назвіть основні властивості тренда в формі параболи 2-го порядку. 
6. Для яких процесів характерний експонентний тренд? 
7. Якими основними властивостями володіє експонентний тренд? 
8. Для відображення яких тенденцій динаміки застосовується тренд у формі 

гіперболи? 
9. Якими основними властивостями володіє гіперболічний тренд? 
10. Для відображення яких тенденцій динаміки застосовується логарифмічний 

тренд? 
11. Якими основними властивостями володіє логарифмічний тренд? 
12. Охарактеризуйте логістичну форму тренду. 
13. Перерахуйте методичні прийоми визначення типу тренда. 
14. Якому принципу відповідає метод найменших квадратів при оцінці параметрів 

тренду? 
15. Акцентуйте особливість застосування методу найменших квадратів при оцінці 

параметрів логарифмічного рівняння тренда. 
16. З якою метою застосовується методика багаторазового ковзаючого 

вирівнювання? 
17. Які два основних елементи, як правило, містить часовий ряд? 
18. Яке значення в дослідженні часових рядів має коливання? 
19. Назвіть три основні типи коливань у часових рядах. 
20. Перерахуйте основні властивості пилкоподібного коливання. 
21. Яка характерна риса довгоперіодичного циклічного коливання? 
22. Яка характерна риса випадково розподіленого в часі коливання? 
23. Що характеризує показник амплітуди коливань? 
24. Що характеризує показник - середній модуль відхилень тренда? 
25. Що характеризує показник відносної інтенсивності варіації тренду? 
26. Які особливості вимірювання сезонних коливань? 
27. Які особливості вимірювання плавних синусоїдальних коливань при неістотності 

тренда? 
28. Як виміряти зміну абсолютного показника сили коливань? 
29. Охарактеризуйте автокореляцію відхилень від тренду як один із способів 

дослідження коливання. 
30. Які існують методи ймовірнісної оцінки параметрів тренду і коливання? 
31. У чому суть імовірнісної оцінки показників коливання? 
32. Для чого проводиться розчленування динамічного ряду на складові елементи 

при дослідженні на стійкість часового ряду? Які ці складові елементи? 
33. Що таке індекс стійкості рівнів динамічних рядів? 
34. Назвіть кількісні характеристики зміни абсолютного коливання в часі для тренду. 
35. Охарактеризуйте коефіцієнта стійкості - як забезпечення стійкості рівнів ряду 

щодо тренда. 
36. Назвіть показники стійкості тенденції часового ряду. 
37. Назвіть комплексні показники (критерії) стійкості тенденції часового ряду. 
38. У чому полягає агрегування трендів і коливань за сукупністю об'єктів? 
39. Чи можливий факт збігу тренда добутку з добутком трендів співмножників? 
40. У чому полягає сутність та обмеження кореляції між часовими рядами? 
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41. Які існують методи вимірювання кореляції між коливаннями ознак? 
42. Які існують підвиди методики кореляції з урахуванням лага? 
43. Графічне зображення якого вектора прийнято називати корелограмою? 
44. Які завдання вирішуються за допомогою аналізу динаміки кореляційно-

пов'язаного комплексу? 
45. Наведіть приклади методів дослідження динаміки комплексу кореляційно-

пов'язаних ознак. 
46. У чому полягає сутність та умови прогнозу за трендом з урахуванням 

коливання? 
47. Наведіть приклад трендової моделі та прогнозу з її допомогою. 
48. Назвіть три види прогнозів з урахуванням випадкового коливання. 
49. У чому суть прогнозування за моделлю тренда і сезонних коливань? 
50. Які існують проблеми прогнозування системи жорстко взаємопов'язаних ознак? 
51. У чому суть прогнозування за змішаною трендово-факторною моделлю? 
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РОЗДІЛ IV. МЕТОДИ АСИМІЛЯЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛІВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ВЕЛИЧИН 

При вивченні процесів, що відбуваються в атмосфері, для вирішення прикладних 
оперативних завдань у галузі гідрометеорології існує потреба в поточній і прогностичній 
інформації про просторово-часову структуру полів метеорологічних величин, що пов’язано 
з обробкою даних натурних спостережень за станом атмосфери. У силу об'єктивних 
причин, мережа метеорологічних і аерологічних станцій розподілена нерівномірно. Як 
правило, ці станції розташовані на обжитий території. На акваторії океанів, в пустелях, у 
важкодоступних районах їх майже немає. Крім того, кількість метеорологічних станцій, на 
яких проводяться аерологічні спостереження, явно недостатня. 

Вертикальний розподіл метеорологічних величин визначається в основному 
дистанційними методами – за допомогою метеорологічних радіозондів та ракет. Все це не 
дозволяє отримувати регулярну і достовірну вимірювальну інформацію з кожної точки 
земної кулі. 

У районах з рідкісною мережею синоптичних і аерологічних станцій діагностика стану 
атмосфери над територією неосвітленій даними спостережень залишається актуальною. 
Систематизація подібних спостережень полягає в поданні всієї отриманої інформації у 
формі 3-х мірних масивів цифрових даних і гідрометеорологічних карт основних полів 
водного і повітряного океанів, що відображають їх стан на великій території. Такі масиви 
даних гідрометеорологічних величин необхідні для отримання початкових і крайових умов 
у вузлах регулярної сітки з метою здійснення чисельного прогнозу цих величин. 

Завдання отримання значень гідрометеорологічних величин у вузлах регулярної 
сітки за їх значеннями на прилеглих метеорологічних і аерологічних станціях називається 
чисельним або об'єктивним аналізом. Суттєвим моментом цього методу є те, що він 
заснований на комбінуванні поліноміальної інтерполяції і методів оптимізації, що 
враховують статистичну структуру гідрометеорологічних полів. В останній час в методах 
оптимальної інтерполяції використовуються метод сплайн-поліномів та метод послідовних 
наближень (метод корекції). 

Інтерполяцію сплайнами успішно застосовують при вирішенні широкого кола 
гідрометеорологічних завдань, що вимагають апроксимації одновимірних або 
багатовимірних полів складної структури, заданих своїми значеннями в окремих точках, і, 
можливо, наступного інтегрування (осереднення) апроксимантів на заданих областях з 
метою отримання узагальнених просторових характеристик цих полів. Останнє завдання 
часто ускладнюється нерегулярним розташуванням точок, в яких відомі значення поля, 
неправильною формою області і т. д. Дані методи для своєї реалізації припускають 
залучення та попередню обробку значного архівного матеріалу відповідного заданого 
району. Це не завжди можливо, тому неминуче виникають помилки ідентифікації 
параметрів прогностичних моделей і, відповідно, помилки прогнозу просторово-часової 
структури полів метеорологічних величин. 

Угруповання геостаціонарних і полярно-орбітальних метеорологічних супутників 
Землі забезпечує безперервне в часі і глобальне за охопленням території вимір 
інтенсивності, поляризації, а також кутових і спектральних характеристик сонячної 
радіації, відбитої і випромінюваної атмосферою і підстильною поверхнею довгохвильової 
радіації, і ряду інших фізичних величин. Для отримання метеорологічних характеристик на 
основі цієї інформації потрібно розв’язувати обернену задачу із залученням апріорної 
інформації. Розвиток супутникових засобів спостережень призвів до того, що 
гідрометеорологічні спостереження стали несинхронними. Ця обставина зумовило появу 
нового просторово-часового чисельного аналізу, що отримав назву – чотиривимірного 
чисельного аналізу. 

Зупинимося докладніше на розгляді деяких з найбільш уживаних методів обробки 
гідрометеорологічних спостережень. 

 

4.1. Метод поліноміальної інтерполяції 
Метод заснований на описі ділянки поля будь-якої гідрометеорологічної величини в 

околиці точки регулярної сітки поліномом (многочленом). Ці поліноми можуть бути 
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алгебраїчними, тригонометричними, сферичними і т. д. і можуть мати різні порядки. 
Наприклад, у разі площині (один рівень) алгебраїчні поліноми першого, другого і третього 
порядку мають відповідно вигляд: 

 

 

 

де ,  – координати,   – невідомі коефіцієнти. 

Максимальна степінь визначає порядок полінома. Застосування поліноміальної 
регресії до гідрометеорологічних процесів не дає відповідь на питання про те, як 

інтерпретувати -у степінь гідрометеорологічних змінних. Відомо, що для деяких 

гідрометеорологічних змінних існують фізично з'ясовні апроксимуючі поліноми третього 
степеня. 

Основи методу розглянемо на прикладі поля одного рівня будь-якої метеорологічної 

величини  при використанні полінома першого порядку: 

  

Визначимо коефіцієнти  методом найменших квадратів за значеннями  

в декількох пунктах (станціях), розташованих в околиці вузла, що розглядається. 

 

 

Кількість пунктів  може бути невелика, проте в будь-якому випадку вона має 

дорівнювати або перевищувати кількість членів взятого полінома. 

Диференціюючи останній вираз послідовно по , отримаємо систему 

алгебраїчних рівнянь: 

 

 

 
Після тотожних перетворень маємо: 

 

 



658 

 

 

Розв’язавши отриману систему рівнянь, знайдемо шукані коефіцієнти  в 

(4.1.1). Якщо помістити початок координат у аналізований вузол сітки, то  і 

. Це значення можна прийняти в якості шуканого значення метеорологічної 

величини  у вузлі сітки . Проробивши таку операцію для всіх вузлів 

регулярної сітки, що розглядаються, отримаємо в них значення , які далі можна 

використовувати для чисельного прогнозу або діагностичних полів. 
Викладена схема інтерполяції дає хороші результати у разі однакової достовірності 

даних у всіх врахованих пунктах. Реальна ж гідрометеорологічна інформація має різну 
достовірність в різних пунктах, що може бути пов'язано з використанням приладів різних 
конструкцій, помилками вимірювань, різними відстанями станцій впливу і пр. У цьому 
випадку інтерполяція за наведеною схемою може дати незадовільні результати. Тому 
необхідно враховувати відмінності в достовірності даних шляхом введення в систему 

(4.1.2) додаткових ваг : 

 

 
Треба зауважити, що будь-якої універсальної методики для вибору ваг не існує, тому 

підбір їх здійснюється, як правило, на основі емпіричних даних і чисельних експериментів 
(наприклад, пропорційно середньої квадратичної помилки даних, пропорційно відстані 
впливових станцій та ін.) 

Аналогічним чином може бути отримана система для інших видів інтерполяційних 
поліномів. 

Як окремий випадок поліноміальну інтерполяцію можна використовувати для 
визначення деяких гідрометеорологічних характеристик методом аналогій, коли дані 
спостережень по необхідному об'єкту відсутні. 

Приклад 4.1. Необхідно визначити норму стоку річки В, для якої в якості аналога 
взята річка А. Для річки А є регулярні багаторічні спостереження, на основі яких знайдена 

норма стоку  л/(с·км2). Для річки В проведені спостереження тільки за шість років, 

які є паралельними зі спостереженнями за річкою А. Результати цих спостережень 
відображені в табл. 4.1 і на рис. 4.1. 

Таблиця 4.1 
 

Модуль стоку q л /(с·км2) річок А і В 
 

Річки 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

А 1,10 1,18 2,09 1,65 2,58 0,78 

В 1,38 0,99 2,28 2,08 3,30 0,65 

 
Графік зв'язку між значеннями модулів стоку річок А і В, представлений на рис. 4.1, 

наводить на думку про їх лінійну залежність, тобто 
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Коефіцієнти  визначаємо методом найменших квадратів з умов вимоги 

найкращою лінійного зв'язку так, щоб 

 
Після диференціювання останнього виразу по  система нормальних рівнянь 

приймає вид: 

 

 
 

 
 

Рис. 4.1. Зв'язок річного стоку річок А і В 
 
Використовуючи дані таблиці, знаходимо: 

 
Підставивши знайдені значення в систему нормальних рівнянь, отримаємо систему 

рівнянь: 

 

 
яка має наступний розв’язок: ; . 

 Тоді вихідне рівняння лінійної залежності прийме вигляд: 

 
звідкіля 

  л/(с·км2). 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Чому кількість пунктів спостереження має дорівнювати або перевищувати 
кількість членів взятого полінома? 
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2. За допомогою якого методу визначаються коефіцієнти полінома, коли кількість 
пунктів спостереження дорівнює кількості членів взятого полінома? 

3. За допомогою якого методу визначаються коефіцієнти полінома, коли кількість 
пунктів спостереження перевищує кількість членів взятого полінома? 

4. З якою метою у схему інтерполяції вводяться додаткові ваги? 

 
4.2. Метод оптимальної інтерполяції 

Розглянемо метод лінійної оптимальної інтерполяції випадкової функції , 

заданої дискретно для  на кінцевому інтервалі, причому . 

Вважаючи, що ці значення є результатами вимірювань і містять помилки, можна записати 

 

де  – істинне значення реалізації в , а  – помилка вимірювання. 

Випадкові процеси  і  будемо вважати стаціонарними і стаціонарно 

пов'язаними, а їх характеристики – математичне сподівання, кореляційні функції і 
кореляційні функції зв'язку – відомими. Без порушення спільності висновків будемо 
вважати, що математичне сподівання дорівнює нулю, тобто розглядаються відповідні 
центровані випадкові функції. В іншому випадку (якщо математичне сподівання не 
дорівнює нулю), необхідно випадкові функції центрувати. 

Шукане значення , що є результатом застосування лінійного оператора  до 

всіх значень , можна записати у вигляді лінійної комбінації 

 

де  – постійні коефіцієнти, які треба визначити. 

Завдання зводиться, таким чином, до відшукання таких значень коефіцієнтів 

, при яких величина 

 
перетворюється в мінімум. 
Зауважимо, що в теперішній час практично прийнятний розв’язок поставленої задачі 

отримано при припущеннях про лінійність і стаціонарність оператора , а також і 

стаціонарної зв'язності випадкових процесів  і . 

Відомо, що необхідною умовою мінімуму функції  змінних є рівність нулю всіх її 

частинних похідних по кожній змінній, тобто  повинні бути розв’язком системи 

рівнянь: 

 
Перетворимо вираз (4.2.3) 

 
У нього підставимо (4.2.1) 
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Скориставшись властивостями математичного сподівання, перетворимо отриманий 

вираз, особливо звернувши увагу на правильність операції зведення в степінь останнього 
доданка. 

 

 

 

 
Згадаймо, що центральні моменти другого порядку можна представити, по-перше, 

для одного і того ж перетину випадкової функції: 

 
і, по-друге, для двох різних перетинів випадкової функції: 

 

де ,   – центровані перетини. 

Момент  для кожної пари  є моментом зв'язку або кореляційним 

моментом між відповідними перерізами випадкової функції. Його зазвичай позначають 

 і називають кореляційною (автокореляційною), або 

коваріаційною функцією випадкового процесу, яка володіє всіма властивостями, 
розглянутими в класичній теорії ймовірностей для кореляційних моментів. Очевидно, що 

при  кореляційна функція перетворюється на дисперсію. З визначення 

кореляційної функції витікає її симетричність щодо аргументів, тобто 

. 

Врахувавши все це в (4.2.4), отримаємо: 

 

 

 

Диференціювання лівої та правої частин  за всіма  дає: 
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Скориставшись необхідною умовою мінімуму функції  змінних, прирівняємо похідні 

нулю. Отримаємо 

 

 

 

Розв'язавши отриману систему лінійних алгебраїчних рівнянь щодо , 

можна переконатися безпосередньо, що виконано і достатню умову, тобто вираз (4.2.3) 
перетворюється в мінімум (згадаймо одне з правил, відомих з математичного аналізу, 
наприклад, зміна знака першої похідної в околиці шуканої точки). 

Коефіцієнти  називаються інтерполяційними «вагами», з якими 

враховуються значення  в сумі (4.2.2), причому 

 
Зауважимо, що на практиці остання рівність виконується наближено через помилки 

округлення, що неминуче виникають при розрахунках. 
Аналогічно виведенню формули оптимальної інтерполяції здійснюється виведення 

формул для оптимальної екстраполяції і оптимального згладжування. 
Розглянемо окремі випадки (4.2.6). 
1. Помилки вимірювання відсутні, тобто маємо випадок чистої інтерполяції або 

екстраполяції. У цьому випадку у формулі (4.2.1) , а . Отже 

,  та , і формула (4.2.6) приймає вигляд: 

 
Так як кореляційна функція позитивно визначена, то визначник лінійної системи 

(4.2.7) відмінний від нуля і, отже, система має єдиний розв’язок. При цьому коефіцієнти 

 залежать від ступеня пов'язаності перетинів  як між собою, так і з 

апроксимованим перетином . 

Якщо перетини  не пов'язані між собою, але пов'язані з апроксимованим 

перетином , то всі  при . Тому маємо: 

 
або 

 



663 

 

тобто коефіцієнти  визначаються через коефіцієнти кореляції між перетинами 

випадкової функції  і , . 

Якщо перетин  практично не пов'язаний з перетинами , що буде мати 

місце при екстраполяції, коли величина упередження  буде вибрана дуже 

великою, то в рівності (4.2.7)  і 

 
Визначник цієї системи алгебраїчних рівнянь не дорівнює нулю (кореляційна функція 

позитивно визначена), а тому виконання останньої рівності можливо тільки тоді, коли всі 

коефіцієнти . Відповідно до рівності (4.2.2) в цьому випадку 

метод оптимальної екстраполяції дає апроксимоване значення, яке дорівнює 
математичному очікуванню випадкової функції. 

2. Помилки вимірювань існують, але вони не корелюють між собою в різних 
перетинах і не корелюють з істинними значеннями випадкової функції, тобто: 

  при ; , .    (4.2.8) 

Тоді формула (4.2.6) приймає вигляд: 

 

Так як  тільки при , то 

 

 
Оцінимо помилку оптимальної інтерполяції зі згладжуванням. У нашому випадку 

рівність (4.2.5) з урахуванням (4.2.8) приймає вигляд: 

 

 

Помноживши кожну з  рівностей (4.2.9) на відповідне  і склавши результати, 

отримаємо: 

 
З урахуванням цієї рівності вираз (4.2.10) приймає наступний вигляд: 
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Тут остання сума не невід'ємна (кореляційна функція позитивно визначена) і 

. Тому помилка оптимальної інтерполяції (екстраполяції) не 

перевершує дисперсії випадкової функції: 

 
тобто відносна помилка не перевищує одиниці. Остаточно маємо: 

 
де 

 
Повернемося до рівності (4.2.9), обидві частини якого розділимо на дисперсію 

випадкової функції (нагадаємо, що в силу стаціонарності дисперсія для всіх перерізів 
випадкового процесу постійна). 

 

де  – дисперсія помилки;  – дисперсія істинної реалізації,  – 

відносна помилка виміру. 
За допомогою нормованих кореляційних функцій остання рівність запишеться у 

вигляді: 

 
Для стислості подальших записів позначимо: 

 
Тоді система рівнянь оптимальної інтерполяції (екстраполяції) зі згладжуванням 

прийме остаточний вигляд в компактній формі: 

 
і в розгорнутій формі: 
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Систему лінійних алгебраїчних рівнянь можна переписати і для випадку вимірювань 

без помилок, коли . 

Знайдені значення  ( ) підставимо у формулу (4.2.2), записану для 

центрованих величин (нагадаємо, що, не порушуючи спільності міркувань, математичне 
сподівання було покладено рівним нулю). Переходячи до нецентрованих величин, 
отримаємо справжнє значення випадкової функції при заданому значенні аргументу. 

Очевидно, що методика, викладена стосовно до стаціонарних процесів однієї змінної 

, повністю може бути застосовна і для просторової інтерполяції (екстраполяції) 

ізотропних і однорідних полів. Відповідні формули легко отримуються заміною скалярного 

аргументу  векторним аргументом . 

Метод оптимальної інтерполяції, заснований на ймовірнісній моделі узгодження 
гідрометеорологічних спостережень, як показав досвід, забезпечує в порівнянні з іншими 
методами максимальну точність відновлення полів у вузлах регулярної сітки. 

У разі розрахунку одного великомасштабного поля (за вимірюваннями цього ж поля) 
для оптимальної інтерполяції необхідна попередня оцінка кореляційної функції поля. Ця 
функція служить природною характеристикою його просторової мінливості. Однак при 
практичній оцінці кореляційної функції доводиться накладати статистичні обмеження на 
мінливість поля, вводячи припущення про однорідність і ізотропність його по відношенню 
до кореляційної функції і про сталість його середнього значення. У цьому випадку 
кореляційна функція залежить не від координат точок, а тільки від скалярної відстані між 
цими точками. 

Для великомасштабної структури, яка характеризується горизонтальними 
відстанями порядку сотень кілометрів, можна говорити про однорідність і ізотропність 
тільки в горизонтальному напрямку або уздовж ізобаричної поверхні. З цієї точки зору при 
аналізі великомасштабної структури доцільно розглядати значення якої-небудь однієї 
метеорологічної величини на двох рівнях (або на двох ізобаричних поверхнях) ніби для 
двох різних метеорологічних змінних. 

Властивості ізотропності і однорідності виконуються наближено, і при відстанях, 
порівнянних з радіусом Землі, вони, мажуть, порушуватися. Практично, як показують 
численні розрахунки, кореляційні функції висот ізобаричних поверхонь можна вважати 
функціями тільки відстані до тих пір, поки ця відстань не перевищує приблизно 3 000 км. 

Хоча гіпотези однорідності і ізотропності не є настільки вже принциповими для ряду 
застосувань кореляційних функцій, в тому числі і для оптимальної інтерполяції, однак 
прийняття цих гіпотез дозволяє значно полегшити використання кореляційних функцій. 
Визначення макромасштабних кореляційних функцій проводиться шляхом обробки 
масового матеріалу звичайних аерологічних спостережень. При виборі вихідного 
матеріалу необхідно дотримуватися ряду вимог, спрямованих на забезпечення 
однорідності та репрезентативності даних: дані слід брати в межах одного сезону або його 
частини; не слід використовувати дані за сусідні терміни спостережень через їх зв'язність 
(досить брати дані, віддалені одно від одного на дві-три доби); в якості норм слід 
приймати середні значення по тому ж матеріалу, який використовується для визначення 
кореляційних функцій (те ж відноситься і до дисперсій). 

Значення нормованої автокореляційної функції інтерпольованого поля, яка 

вважається залежною тільки від відстані  між точками, може бути визначено, наприклад, 

за формулами: 

 

 

де  – параметр, що визначає швидкість убування кореляційної функції 

аналізованого метеорологічного поля. 
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Метеорологічні поля не відповідають повною мірою тим припущеннями, при яких 
помилка оптимальної інтерполяції досягає мінімальних теоретичних значень, що 

визначаються формулою . Ці поля можуть містити значну невипадкову 

детерміністичну компоненту, за рахунок якої може порушуватися припущення про 
нормальний характер розподілу, про стаціонарність і ізотропність характеристик 
нормального розподілу. У результаті для кожного окремого випадку помилка оптимальної 
інтерполяції може виявитися істотно більше, ніж теоретична. 

За допомогою статистичного аналізу були досліджені кореляційні великомасштабні 
функції різних метеорологічних величин. Ці кореляційні функції для різних 
метеорологічних величин (приземного тиску, висоти ізобаричної поверхні, швидкості вітру 
на ізобаричній поверхні і т.д.), у якості робочих формул в метеорологічних рекомендаціях 

бувшого СРСР, представлені у формі аналітичних залежностей, подібних . Так, 

наприклад, кореляційна функція апроксимується виразами: 

 нормована для висоти поверхні 500 гПа (АТ500) 

 
 просторова для швидкості вітру на поверхні 500 гПа 

 
 часова нормована для приземного тиску 

 

У цих формулах  – відстань у тисячах кілометрів;  – час у годинах. 

Приклад 4.2. Нехай у вузлах сітки  задані результати 

спостереження за полем висот ізобарічеськой поверхні 500 гПа:  

  . Відносна 

помилка вимірювання . Відстані (км) між вузлом  і оточуючими його вузлами 

 наведені на схемі: 

 

 
 
Потрібно, використовуючи дані спостережень у чотирьох найближчих вузлах сітки 

, розрахувати методом оптимальної інтерполяції висоту даної 

ізобаричної поверхні  у вузлі сітки , якщо в якості норми прийнята середня 

арифметична (100 гп.м), розрахована по всьому полю. Нормовану кореляційну функцію 
апроксимувати формулою (4.2.13). 

Так як норма відмінна від нуля, то формула оптимальної інтерполяції (4.2.2) в даній 
постановці задачі і прийнятих позначеннях буде мати вигляд: 



667 

 

 
де   – норма. 

Коефіцієнти ,   знайдемо з розв’язку наступної системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь: 

 

 

 
   

Підставивши в формулу (4.2.13) відповідні задані відстані, отримаємо нормовані 
кореляційні функції: 

 

 

 

 

 
При цих значеннях нормованих кореляційних функцій системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь прийме вигляд: 

 

 

 
   

розв'язок якої наступний: . 

Формула оптимальної інтерполяції дає: 

 

 

 
За допомогою формули (4.2.11) оцінимо помилку інтерполяції 

 
 

Питання для самоконтролю: 
1. У чому полягає основна відмінність між методами поліноміальної та оптимальної 

інтерполяції? 
2. Як визначаються коефіцієнти оптимальної інтерполяції, коли помилки 

вимірювання відсутні? 
3. Як визначаються коефіцієнти оптимальної інтерполяції, коли помилки вимірювань 

не корелюють між собою і з істинними значеннями випадкової функції? 
4. З якою метою при оцінці кореляційної функції накладають статистичні обмеження 

на мінливість поля, вводячи припущення про однорідність і ізотропність? 
 

4.3. Чотиривимірний чисельний аналіз 
Методи, які дозволяють за даними метеорологічних вимірювань на станціях 

гідрометеорологічної мережі відновити поля значень метеорологічних величин у вузлах 
деякої регулярної сітки, прийнято називати об'єктивним аналізом. Найважливішим 
чинником у процедурі об’єктивного аналізу – первинна обробка, попередня валідація, 
послідовна корекція та оптимальна інтерполяція – є його логічною основою. Вона дає 
змогу врахувати такі фактори: просторове розподілення пунктів спостереження відносно 
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один одного та вузлів сітки; характеристики помилок різноманітних систем спостережень; 
дані за попередні терміни і кліматичну інформацію; узгодженість полів тиску та швидкості 
вітру. До позитивів цього аналізу відносяться також контроль даних та оцінки помилок. Він 
є оптимальним, коли прийняті в інтерполяції коваріації помилок спостережень, адекватні 
реальним коваріаціям цих помилок. Проте на практиці виявляється, що застосована 
оптимальна інтерполяція недостатньо чутлива до невеликих змін у прийнятій структурі 
коваріації. Ще більш ускладнили задачу об’єктивного аналізу асиноптичні дані вимірювань 
з нових джерел інформації – полярно-орбітальних супутників. 

Для засвоєння супутникових спостережень, а також несинхронних експедиційних 
даних у процесі чисельного аналізу необхідно, щоб аналіз допускав можливість 
використання даних, які відносяться не тільки до різних точок простору, а й до різних 
моментів часу, або інакше кажучи, перейти до просторово-часового аналізу 
гідрометеорологічних полів. 

Такий просторово-часовий аналіз називається чотиривимірним аналізом 
гідрометеорологічних полів або чотиривимірним засвоєнням (асиміляцією) 
гідрометеорологічної інформації. 

У чотиривимірному аналізі просторова модель даних спостереження доповнюється 
рівноправним часовим виміром. Завдяки цьому створюється теоретика-фізична 
конструкція, яка називається просторово-часовим континуумом. Іншими словами, в 

чотиривимірному аналізі координатна сітка, яка простирається в  вимірах, локалізує 

події (замість просто точки в просторі), тобто час додається як ще один вимір в 
координатній сітці. Таким чином, координати визначають, де і коли відбуваються події. 
Відповідно до чотиривимірного аналізу три просторових виміри і один часовий вимір 
органічно пов'язані в єдине ціле, будучи майже рівноправними. 

Існує дві принципово різні схеми чотиривимірного аналізу. 
 1. Дискретна, що передбачає побудову діагностичних полів лише для синоптичних 

термінів спостережень. У цьому відношенні вона не відрізняється від існуючих методик 
об'єктивного аналізу. Різниця ж полягає в тому, що при побудові кожного діагностичного 
поля, поряд з даними спостережень, що відносяться до даного терміну, використовується 
також асиноптична інформація, яка відноситься до інших, більш ранніх моментів часу. 

2. Безперервна схема чотиривимірного аналізу, в рамках якої кожне спостережуване 
значення (синоптичне або асиноптичне) засвоюється відповідно тому часу, до якого це 
спостереження належить. Це засвоєння полягає у зміні результатів чисельного прогнозу 
відповідно моменту часу, для якового надійшли данні спостереження. Інакше кажучи, 
кожен результат спостереження вводиться в чисельну прогностичну модель, яка діє 
безперервно. 

Якщо в якості основи задачі чотиривимірного аналізу прийняти метод поліноміальної 
інтерполяції, то у найзагальнішому вигляді степеневий поліном від декількох змінних 
можна записати формулою 

 
Тобто в поліном входять всі одночлени, в яких сума степенів змінних не перевищує 

порядку полінома . Час  розглядається в якості незалежної змінної . 

У конкретному випадку полінома другого порядку на площині формула (4.3.1) 
приймає вид: 

 

 
де індекс  показує положення точки на площині, а індекс  – момент часу, 

тобто формула  поширюється на всі точки на площині і на всі моменти часу. 
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Коефіцієнти  ( ), як і в , знаходяться з умови мінімуму: 

 

 
Значення ваговій функції  може бути вибрано з будь-яких додаткових міркувань (у 

простому випадку ). Далі, згідно з методом найменших квадратів, складається 

нормальна система рівнянь для визначення коефіцієнтів  ( ). 

Аналогічно можна розглядати і метод оптимальної інтерполяції. 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Перелічите найважливіші чинники які реалізуються у процедурі об’єктивного 
аналізу.  

2.  Які фактори дає змогу врахувати об’єктивний аналіз? 
3.  Як називається просторово-часовий аналіз гідрометеорологічних полів? 
4.  На який строк передбачає побудову діагностичних полів дискретна схема 

чотиривимірного аналізу? 
5.  На який строк передбачає побудову діагностичних полів безперервна схема 

чотиривимірного аналізу? 
 

4.4. Узгодження полів вітру, температури та геопотенціалу на основі 
геострофічних співвідношень і рівняння статики 

Деякі аспекти проблеми ініціалізації даних дозволяють зрозуміти результати 
дослідження задачі Россбі про пристосування. Виявляється, що  наявність в атмосфері 
процесів, що швидко адаптуються, вона завжди прагне до «збалансованому» стану, який 
називається геострофічною рівновагою. 

Метеорологічні дані, отримані на мережі спостережень, не є збалансованими 
внаслідок інструментальних помилок і того факту, що окремі вимірювання включають 
дрібномасштабні і високочастотні компоненти атмосферних процесів. Разом з тим 
термогідродинамічна модель циркуляції атмосфери не може бути чисельно реалізована 
на сітці, геометричні розміри осередків і часові інтервали якої більше масштабу цих 
високочастотних збурень. Якщо це має місце, то високочастотні зміни даних 
спостережень необхідно прибрати шляхом деякого осереднення. При цьому необхідно 
прагнути, щоб згладжені дані, пов'язані з атмосферними процесами, були узгоджені і 
близькі до збалансованого стану. 

У вільній атмосфері (вище пограничного шару) дійсний вітер наближений до 
геострофічного вітру, і рівняння статики виконується з достатньою точністю. Отже, 

виміряні значення температури , горизонтальних компонент вектора швидкості вітру , 

 та їх значення, що обчислені у сферичній системі координат на основі полів 

геопотенціалу  : 

 
мають відрізнятися на порівняно незначну величину . У 

формулах (4.4.1) показники, що помічені зверху хвилястою лінією, відповідають 
величинам після коригування (модельним величинам). Очевидно, 
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й існує об’єктивна функція: 

 
яка є інтегральною сумою квадратів різниць між спостереженнями та відповідними 

модельними величинами. У (4.4.3) ваги  та  обираються різними задля того, 

щоб, по-перше, врахувати ймовірну близькість виміряних та обчислених за формулами 
(4.4.1) значень відповідних величин, і по-друге, відобразити відмінність у похибках 
вимірювання вітру й температури.   

Для того, щоб мінімізувати об’єктивну функцію (4.4.3), прирівняємо її першу варіацію 

 до нуля: 

 

Використовуючи довільність об’єму  та прирівнюючи до нуля підінтегральний 

вираз, отримуємо: 

 

За змістом задачі функції  ,  та  задані у співвідношеннях (4.4.2), за якими 

розраховується . Обирати та, отже, й варіювати може лише поле 

. На цій основі: 

 
і рівність (4.4.4) набуває вигляду: 

 
Рівняння (4.4.5) разом з трьома останніми рівняннями у (4.4.2) складають систему із 

чотирьох рівнянь для чотирьох функцій  . Розв’язання цієї системи не є 

складним. 
 

4.5. Динамічне узгодження 
Природним узагальненням розглянутого вище підходу є використання у якості 

моделі циркуляції атмосфери системи повних рівнянь гідротермодинаміки, які  мають 
наступну векторну форму [34 – 36]: 

 

 

де ,  – різницевий оператор, апроксимуючий диференційний 

оператор відповідного рівняння моделі циркуляції атмосфери. 
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Найпростішою реалізацією задачі (4.5.1) є «човниковий» метод розв’язання задачі 

Коші. Він зводиться до обчислення функції  спочатку для часу , а потім для 

часу . При цьому нелінійні доданки правої частини  на часі  

обчислюються не за вихідними даними задачі , а за результатами, отриманими 

для часу . Природно, що обчислені початкові поля при цьому відрізнятимуться від 

вихідних полів. Багаторазове повторення такої процедури приводить, врешті-решт, до 

взаємного узгодження полів, виміряних і розрахованих за допомогою рівнянь . Цей 

алгоритм, як правило, є швидко збіжним – зміни вітру і геопотенциала ізобаричних 
поверхонь не більше, ніж на десятій ітерації стають малі в порівнянні з першою ітерацією. 

Ініціалізація дозволяє уникнути помилкових коливань у часових змінах 
метеорологічних полів з періодом близько 6 г, особливо помітних у перші 12 г прогнозу. 
Наприклад, геопотенциал на рівні 500 гПа в одній з розглянутих точок розрахункової 
області без ініціалізації початкових даних може мати амплітуду помилкових коливань 
близько 4-6 дам при характерної мінливості 4 дам/добу. Після ініціалізації такі коливання 
практично зникають. Плавність розрахункових тенденцій дозволяє більш ефективно 
підійти до проблеми засвоєння. 

Як найефективніший алгоритм розв’язання задачі  можна запропонувати 

організацію обчислення методом встановлення на нерівномірних сітках. Для його 

реалізації в області  будується послідовність нерівномірних сіток. На найгрубішій 

сітці задаються початкові умови . Оскільки кількість вузлів на ній є невеликою, то 

об’єм обчислень при розв’язанні задачі  на одному часовому кроці теж є 

незначним. Легко показати, що встановлення стаціонарного розв’язку задачі  

відбувається досить швидко завдяки експоненціальному характеру зменшення значень 
початкових даних. Після встановлення отриманий розв’язок інтерполюється на дрібнішій 
сітці й обирається як початкова умова. Повторюючи описану процедуру на ще дрібніших 

сітках, можна потім отримати уточнений розв’язок задачі  за способом Рунге з 

використанням усіх сіток. 
 

Питання для самоконтролю: 
1. В наслідок чого метеорологічні дані, отримані на мережі спостережень, не є 

збалансованими? 
2. Які процеси не апроксимуються чисельними методами? 
3. При яких процесах в атмосфері виконується рівняння гідростатики? 
4. При яких процесах в атмосфері виконуються геострофічні співвідношення? 
5. Які доданки утворюють об’єктивну функцію? 
6. З якою метою в об’єктивну функцію вводяться ваги і для чого вони  обираються 

різними? 
7.  За рахунок варіювання якої функції реалізується узгодження полів 

метеорологічних величин? 
8. Яка мета переслідується при ініціалізації даних вимірювань з урахуванням 

часової мінливості полів? 
9. В чому полягає основна сутність «човникового» методу розв’язання задачі 

динамічного узгодження даних вимірювань? 
10. Як підвищити ефективність алгоритму розв’язання задачі динамічного 

узгодження? 
 

4.6. Варіаційне та послідовне засвоєння 
даних у геофізичних моделях 

У більшості систем моніторингу довкілля функціонують автоматизовані системи 
збору даних в режимі реального часу, що дозволяє використовувати ці дані для вирішення 
таких завдань, як прогноз стану, аналіз і оцінка поточного стану довкілля. В даний час 
обробка даних спостережень для отримання просторово-часового розподілу 
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метеорологічних полів і навпаки здійснення корекції розрахунків математичної моделі 
даними вимірювань в більшості гідрометеорологічних центрів світу здійснюється на основі 
процедури спільного розрахунку даних спостережень і прогностичної моделі. Завдання 
найкращим чином поєднати результати чисельного моделювання та отримані незалежно 
від моделі дані спостережень отримала в літературі назву задачі оптимального 
засвоєння даних або просто завдання засвоєння. Засвоєння даних є невід'ємним 
елементом побудови прогностичних моделей атмосферних циркуляції для різних 
застосувань – від оперативної метеорології до завдань прогнозування клімату. Крім того, 
засвоєння даних – необхідний елемент модельних експериментів зі створення 
довгострокових реконструкцій атмосферної циркуляції. При сучасному рівні розвитку 
гідродинамічного моделювання достовірність відтворення циркуляції атмосфери (як 
регіональної, так і глобальної) істотно залежить як від особливостей формулювання самої 
моделі, так і від алгоритмів засвоєння. У метеорології завдання засвоєння стали активно 
розглядатися з кінця 1960-их років, а з кінця 1990-их років і по теперішній час цей напрям 
переживає справжній сплеск. Сучасні технології, що лежать в основі прогнозу погоди, 
просто неможливі без оперативних методів засвоєння даних.  

У цілому методи засвоєння можна розділити на дві великі групи. Одна група методів 
заснована на варіаційних принципах (пошук мінімуму деякого функціоналу, що описує 
"близькість" модельного розв’язку і даних вимірювань в деякій заданій метриці), і що 
отримала назву в літературі як "варіаційний метод" розв’язання задач засвоєння (в 
англомовній літературі використовується термін "a joint method "). Цей метод (група 
методів) порівняно добре теоретично розроблений [50, 52] і успішно застосовується на 
практиці, наприклад у версії 4D-var в метеобюро Франції, хоча він вимагає дуже значних 
технічних засобів (час рахунку, оперативної пам'яті і т.п.) для своєї реалізації. Крім того, 
даний підхід, взагалі кажучи, не стійкий з точки зору малих збурень в даних вимірювань – 
малі похибки можуть призвести з часом до значних відхилень побудованого розв’язання. 
Щоб зробити розв’язок стійким, проводиться контроль якості вимірювань [46], вбудований 
в схему варіаційного засвоєння. Завдяки цьому контроль якості вимірювань працює як 
частина розв’язання варіаційної задачі. Він враховує наявність великих помилок завдяки 
використанню негаусової статистики вимірювань шляхом викривлення класичного 
штрафного функціоналу. Це призводить до того, що дані вимірювань враховуються при 
засвоєнні з вагами, які зменшуються при зростанні нев’язкі. Дані з великими нев’язками по 
відношенню до поточного стану не відкидаються повністю і продовжують впливати на 
засвоєння при подальших ітераціях мінімізації. Перевагою цього методу є одночасне 
використання всіх доступних вимірів і першого наближення для вирішення завдання 
контролю якості даних. 

Іншим альтернативним підходом до вирішення завдань засвоєння є схема, 
заснована на статистичній теорії оцінювання та фільтрації процесів на тлі "шуму" з 
відомими статистичними властивостями. Цей підхід, що отримав назву "фільтрації 
Калмана" (Kalman filtering) реалізується значно простіше, і він стійкий до малих збурень 
спостережуваних даних [7,58]. Тим не менш, його коректне обґрунтування проведено в 
даний момент тільки для лінійних моделей, у випадку ж сильною нелінійності моделі 
проходиться використовувати додаткові, у більшості евристичні доповнення. Дана схема, 
що отримала в літературі назву "узагальненого фільтра Калмана" (Extended Kalman 
filtering), з успіхом застосовується в цілому ряді інститутів і метеорологічних центрів 
(наприклад, в Королівському інституті метеорології Нідерландів (KNMI) або метеобюро 
Австралії (BMA)). 

 

4.6.1. Засвоєння даних у випадку однієї метеорологічної величини 
Припустимо, є два спостереження поточного значення деякої метеорологічної 

величини  на двох сусідніх метеостанціях: 

   - спостереження на 1-ій метеостанції; 

  - спостереження на 2-ій метеостанції, 
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де ,  – незалежні величини похибки вимірювань з відомими дисперсіями ,  

і нульовими математичними очікуваннями (середніми значеннями). На основі цих двох 

спостережень потрібно обчислити значення метеорологічної величини . Точно дізнатися 

значення , як правило, неможливо. Можна лише уточнити значення спостережень  і 

, намагаючись максимально наблизитися до істинного значення метеорологічної 

величини, тобто позбавитися від складових  і  похибки вимірювань. 

Якщо випадкові величини  і  підкоряються нормальному закону розподілу, то 

найкраще наближення  (найкращу оцінку) можна побудувати за правилом лінійної 

комбінації двох спостережень  і : 

 

де  і  – деякі (на перших порах невідомі) вагові коефіцієнти, які впливають на 

якість оцінки . Можна помітити, якщо виконується 

  

то, оцінка, побудована за лінійним алгоритмом (4.6.1), в середньому, буде 

дорівнювати істинному значенню , тобто буде незміщеною: 

 

де  – оператор математичного сподівання. 

Для розв'язання поставленої задачі необхідно виконання умови (4.6.2), інакше оцінка 

буде «відхилятися» або вниз, або вгору від істинного значення . Враховуючи умову 

(4.6.2), алгоритм (4.6.1) можна переписати у вигляді: 

 

або, замінюючи  

 
Алгоритм (4.6.3) описує принцип побудови оцінок за допомогою фільтра Калмана, а 

невідомий коефіцієнт  вибирається так, щоб мінімізувати критерій якості для оцінки . 

Очевидно, що при побудові оцінки  буде виникати помилка 

 
і бажано, щоб ця помилка була якомога менше. Щоб оцінювати якість роботи 

алгоритму (4.6.3) виберемо функцію втрат (штрафу) у вигляді 

 
яка буде зростати при зростанні помилки і спадати при її зменшенні. Перевага такого 

вибору функції втрат в тому, що вона має один глобальний мінімум і в цій точці існує 
похідна. Це означає, що на її основі можна аналітично побудувати алгоритм обчислення 

оцінки . Функція (4.6.4) є випадковою величиною, тому що від вимірювання до 

вимірювання змінюються похибки  і , що призводить і до зміни значення оцінки , при 

одному і тому ж алгоритмі обробки спостережень. Тому критерій якості слід вибрати таким 

чином, щоб алгоритм давав в середньому мінімум функції , тобто 

 
Вираз (4.6.5) можна інтерпретувати як мінімум дисперсії помилки оцінювання, тому 

що випадкова величина  має нульове математичне сподівання, то її зведення в квадрат 

 дає дисперсію помилки оцінювання: 
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Отриманий вираз показує, що дисперсія  залежить від коефіцієнта , оптимальне 

значення якого знаходиться в точці мінімуму дисперсії . Враховуючи, що в точці 

мінімуму похідна дорівнює нулю, отримуємо рівняння для обчислення коефіцієнта : 

 
 
Звідки маємо 

 
 

Вираз (4.6.7) визначає оптимальне значення коефіцієнта . Для побудови оцінки  

алгоритм (4.6.3) приймає вигляд: 

 
Рівняння (4.6.9) є прикладом реалізації фільтра Калмана для задачі побудови оцінки 

значення метеорологічної величини  за двома спостереженнями  і  з незалежною 

гаусовою похибкою спостережень. З (4.6.8) видно, що якщо  (друга метеостанція 

дає більш точні значення, ніж перша), то більше інформації буде вилучатись з 

спостереження  і менше з . Якщо ж , то вираз (4.6.8) набуває вигляду 

, тобто відбувається усереднення спостережень. При цьому, в 

кожному конкретному випадку можна обчислити значення дисперсії помилки оцінювання 

, тобто дізнатися наскільки покращилася оцінка  у порівнянні з вихідними 

спостереженнями  і . Для цього достатньо підставити оптимальне значення 

коефіцієнта  в вираз (4.6.6) і зробити нескладні математичні перетворення: 

 
Отже, 

 

тобто оптимальне значення коефіцієнта  також дорівнює дисперсії помилки 

оцінювання поділеній на дисперсію  похибки другого спостереження. 

Зазвичай фільтр Калмана записують у вигляді: 

 

і, підставляючи замість  значення (4.6.9), отримують відомий запис алгоритму 

калмановської фільтрації: 

 

де ясно видно, що спостереження  уточнюється спостереженням  та 

коригується за допомогою коефіцієнта . 

Для будь-якої величини , "відстань" між  і спостереженнями може бути виміряна 

через наступну квадратичну величину 
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де дисперсії помилок спостережень  і  враховують точність спостережень. 

Тепер, величина , яка мінімізує  є точно оцінкою , яка отримана за допомогою 

рівняння (4.6.8). Отже, мінімізація (4.6.11) забезпечує шлях визначення оцінки , 

заснований на варіаційному принципі. 
Тепер припустимо, що в рамках розв'язуваної задачі з'явилося ще одне 

спостереження: 

 

тієї ж метеорологічної величини  від незалежного джерела інформації. Тоді для 

уточнення поточної оцінки  представимо її як перше спостереження: 

 

з відомою величиною дисперсії похибки . В результаті отримаємо наступний 

алгоритм обробки спостережень: 

 

де  у відповідності з виразом (4.6.9) обчислюється як 

 
Формули (4.6.12) і (4.6.13) показують принцип рекурентного обчислення оцінок 

(уточнення оцінки) у фільтрі Калмана за серією спостережень  

. Таке узагальнення перебуває поза сумнівом, якщо похибки 

спостережень не корелюють.  
Рекурентне обчислення оцінок, коли на кожному кроці використовуються тільки два 

спостереження, є головною перевагою фільтра Калмана перед іншими способами 
фільтрації. Разом з тим, модель, в якій поточне спостереження коригується лише 
попереднім, відповідає марковській моделі, де поточний стан дає повну інформацію для 
статистичного опису поведінки процесу в «майбутньому». 

 

4.6.2. Засвоєння даних стану атмосфери 
Всі сучасні системи чисельного прогнозу погоди складаються не тільки з 

прогностичної моделі, відповідальної за відтворення динаміки атмосферної циркуляції, а й 
з системи засвоєння даних реальних спостережень,  застосовуваної для оцінки поточного 
стану атмосфери. Основна мета засвоєння даних в метеорології – визначення стану 
атмосфери, який є початковою умовою, необхідною для старту прогностичної моделі. 
Визначення початкового стану прогностичної моделі є досить трудомістким завданням з 
точки зору обчислювальних витрат. 

У результаті виконання завдання засвоєння даних отримують вектор так званого 

об'єктивного аналізу  розмірності , яка дорівнює добутку 

кількості модельних змінних на кількість точок модельного простору (близько 106 – 108 в 
сучасних моделях прогнозу погоди). 

Спостереження складають вектор  розмірності . Кількість 

доступних на сьогоднішній день спостережень може мати порядок 105 без використання 
супутникових спостережень і 107 при використанні даних спостережень із супутників. 
Також передбачається наявність вектора апріорної оцінки, який називається вектором 

першого наближення  і є короткостроковим модельним прогнозом 

на заданий термін. У цьому випадку маємо 

 
де  – оператор моделі. 
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Зауваження. Всі зазначені величини мають помилки, які покладаються гаусовими, 
незміщеними, взаємно некорельованими і такими, що не містять часової кореляції. 

У найзагальнішому вигляді об'єктивний аналіз є розв’язанням задачі мінімізації 
функціонала такого вигляду: 

 

 

Тут  – матриця коваріацій помилок першого наближення;  – матриця коваріацій 

помилок спостережень;  – оператор спостережень (у загальному випадку нелінійний), 

який проектує вектор з простору моделі в простір спостережень. 
Зауваження. Класичний алгоритм фільтра Калмана формулюється для лінійних 

систем. 
  У цьому випадку оператор спостережень і оператор моделі представляються у 

вигляді матриць  і  відповідно. Тоді за умови гаусових помилок алгоритм 

дозволяє отримати на кроці часу  оптимальну в сенсі максимальної апостеріорної і 

мінімальної дисперсії оцінку  у вигляді: 

 
де вагова матриця  визначається як 

 
Фільтр Калмана крім оцінки середнього також обчислює матрицю коваріацій помилок 

аналізу: 

 

тут   – одинична матриця розмірності . 

На кожному кроці засвоєння коваріаційна матриця помилок першого наближення 
обчислюється за формулою: 

 
де  – матриця коваріацій помилок моделі. 

Для випадку нелінійних оператора спостережень і оператора моделі можна 
використовувати алгоритм, що отримав назву розширений фільтр Калмана. Для 
обчислення вагової матриці в цьому випадку використовуються лінеаризації операторів 

спостережень і моделі, тобто такі матриці  і , для яких виконується 

 

 
Застосування алгоритму розширеного фільтра Калмана в задачах засвоєння 

метеорологічних даних утруднено з кількох причин: 
1. Необхідність побудови лінеаризації оператора моделі, що у разі великої 

розмірності задачі є трудомісткою проблемою; 
2. Необхідність побудови лінеаризації оператора спостережень; 

3. Необхідність прогнозування матриці коваріацій помилок першого наближення  

дуже великої розмірності  (при розмірності сучасних моделей прогнозу погоди 

 обчислювальні витрати стають неприйнятно високими для оперативного 

застосування). 
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Ансамблеві фільтри Калмана. Зазначені недоліки вдається обійти, застосовуючи 
алгоритм ансамблевого фільтра Калмана. У схемах засвоєння даних, заснованих на 
ансамблевому підході, ансамбль полів першого наближення генерується з ансамблю 
початкових умов, розподілених згідно з результатами попереднього аналізу. Перевагою 
даного підходу перед чотиривимірним варіаційним засвоєнням і розширеним фільтром 
Калмана є те, що немає необхідності в трудомісткої розробці і підтримці лінеаризованої 
прогностичної моделі. Крім того, використання даного підходу дозволяє з мінімальними 
витратами провести розпаралелювання обчислень на багатопроцесорної обчислювальної 
техніки. Особливістю даного методу є апроксимація матриці коваріацій помилок першого 
наближення в просторі значно меншої розмірності, ніж простір моделі. 

При засвоєнні ансамблевими фільтрами Калмана замість одного вектора першого 

наближення використовується ансамбль перших наближень , де  – 

розмірність ансамблю (на практиці використовуються ансамблі з кількістю учасників 
близько декількох десятків або сотень). 

На кроці аналізу по ансамблю перших наближень та вектору спостережень , 

враховуючи коваріації помилок спостережень і першого наближення, обчислюється 

ансамбль аналізів . 

Матриця коваріацій першого наближення при цьому обчислюється як статистика 

ансамблю (тут і далі індекс  опущений, якщо всі величини в виразі відносяться до одного 

і того ж моменту часу ): 

 

Тут  – матриця відхилень від середнього; 

 
Вектор середнього аналізу обчислюється аналогічно (4.6.15): 

 
Матрицю коваріацій помилок аналізу можна обчислити за формулою (4.6.18). З 

іншого боку, так як 

 
то 

 
Тоді, знаючи вектор середнього аналізу (4.6.23) і матрицю коваріацій помилок 

аналізу (4.6.24), можна обчислити вектори учасників нового ансамблю аналізів як: 

 
На кроці прогнозу ансамбль перших наближень для наступного кроку засвоєння 

обчислюється з ансамблю аналізів прогнозуванням моделі з заданою завчасністю: 

 
Розрізняють два основні класи ансамблевих фільтрів: стохастичні і детерміновані. 

Основна відмінність між існуючими схемами, заснованими на ансамблевому підході, 
полягає в генерації ансамблю аналізів. 

Одне сімейство схем (стохастичні ансамблеві фільтри Калмана) засновано на 
збуренні спостережень [55]. Різні набори даних спостережень виходять за допомогою 
додавання випадкового шуму до реальних даних спостережень, де компоненти 
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випадкового шуму генеруються згідно коваріаційної матриці помилок спостережень. Одна 
з таких стохастичних схем є оперативною схемою засвоєння для ансамблевого прогнозу в 
метеослужбі Канади. 

Інше сімейство схем – детерміновані ансамблеві фільтри Калмана. При цьому 
підході аналіз проводиться тільки один раз для отримання середнього аналізу та 
коваріаційної матриці помилок аналізу, а потім генеруються ансамблеві обурення аналізу 
(для середнього аналізу) з використанням коваріаційної матриці помилок аналізу. 

Оскільки існує нескінченна безліч методів завдання збурень за матрицею коваріацій 
помилок аналізу, то згідно даному підходу може бути отримано багато різних схем: 
ансамблевий трансформований фільтр Калмана ETKF [48]; ансамблевий коригувальний 
фільтр EAKF [47]; ансамблевий фільтр квадратного кореня EnSRF [62]; локальний 
ансамблевий трансформований фільтр Калмана LETKF [56]. Огляд ансамблевих фільтрів 
Калмана наведено у [51]. 

Зупинимося докладніше на схемі ансамблевого засвоєння LETKF. 
Нехай 

  

де  – деякий вектор в просторі ансамблю (розмірності ); матриця  є лінійним 

оператором проекції з простору ансамблю в модельний простір. 

Якщо  є випадковим вектором з гаусовим законом розподілу, нульовим 

математичним сподіванням і матрицею коваріацій  (тобто   

), то  – випадковий вектор з математичним сподіванням  і матрицею 

коваріацій   (тобто    ). 

Введемо наступні позначення: 

 

 

   ‒ матриця відхилень від середнього. 

При засвоєнні методом LETKF в кожній точці сітки вектор середнього аналізу 
розраховується наступним чином: 

 

де   – вектор середнього аналізу в просторі ансамблю 

 

Матриця коваріацій помилок аналізу у просторі ансамблю  

 
Таким чином,  

 

 

Для обчислення ансамблю аналізів  необхідно знайти вагові 

коефіцієнти  

 

Замість обчислення середнього  і відхилень від середнього  можна обчислити 

безпосередньо значення учасників ансамблю  
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Крок прогнозу, аналогічно всім ансамблевим фільтрам, є кроком ансамблевого 

прогнозу. 
Особливістю даного ансамблевого фільтра є те, що допускається використання 

локалізації спостережень: для аналізу в кожній точці модельної сітки використовуються 
тільки спостереження, розташовані в локальній області. Для цього матриця, зворотна 
матриці коваріацій помилок спостережень, множиться поелементно на матрицю 
локалізації: 

 

Тут  – матриця локалізації, ∘ – поелементне множення матриць. 

Елементи матриці локалізації  дорівнюють нулю у випадку, коли 

спостереження не є локальним і, відповідно, не використовуються для обчислення аналізу 
в даній точці. 

Локалізація коваріацій обмежує використання коваріаційної інформації ансамблю 
для невеликої підмножини змінних, визначених у точках модельної сітки в межах деякого 
локального регіону, набагато меншого, ніж увесь фізичний простір моделі. Вона дозволяє 
частково вирішити проблему фіктивних коваріацій – великих коваріацій між далеко 
розташованими точками, яка виникає через оцінки матриці коваріацій помилок у просторі 
істотно меншої розмірності. При локалізації явним чином приймається до уваги локальна 
природа спостережень. Крім того, локалізація дозволяє ефективно зменшити розмірність 
задачі. Додатковим плюсом є можливість розпаралелювання аналізу, тому що аналіз в 
кожній точці сітки може бути отриманий, незалежно від інших точок. 

При використанні локалізації зазначені вище обчислення проводяться незалежно в 
кожній точці модельної сітки з використанням «локальних» для точки аналізу 
спостережень (спостережень, розташованих на відстані не більше заданої від точки 

аналізу). Матриця  має істотно меншу розмірність, ніж матриця  при видаленні 

нульових рядків і стовпців (що відносяться до нелокальних спостережень). 
Так як при локалізації таким методом для різних точок розрахункової сітки 

використовуються різні множини локальних спостережень, то може виникнути проблема, 
що виникає і в методі оптимальної інтерполяції: через використання в сусідніх точках сітки 
різних спостережень інкремент аналізу може бать негладким. Для вирішення цієї 

проблеми використовується матриця , відмінна від бінарного класифікатора: кожному 

спостереженню присвоюється вага в залежності від віддаленості від точки аналізу. 
Для локальних спостережень (радіозонди, наземні станції, супутникові 

спостереження вітру по руху хмар), на відміну від інтегральних спостережень (таких, 
наприклад, як супутникові спостереження відбитої радіації) можлива вертикальна 
локалізація. Для вертикальної локалізації може бути застосований той же підхід, що і для 
горизонтальної. При цьому локалізацію можна проводити по логарифму тиску. Зазвичай 
передбачається можливість завдання різних радіусів локалізації для різних спостережень і 
змінних, крім того, радіус локалізації може змінюватись в залежності від вертикального 
рівня і широти. Необхідно задавати радіуси локалізації на опорних точках (по висоті і 
широті). При цьому радіус локалізації між опорними точками може бути обчислений за 
допомогою одного з методів інтерполяції. 

Типовою проблемою ансамблевих фільтрів Калмана є недооцінка коваріацій 
помилок аналізу. Це пов'язано з особливостями алгоритму, з оцінкою матриці коваріації 
помилок у просторі істотно меншої розмірності, ніж простір моделі. Підходи до вирішення 
цієї проблеми можна умовно розділити на дві групи: статистичні, що застосовуються на 
кроці аналізу, і фізичні, що застосовуються на кроці прогнозу. 

На кроці аналізу можливе використання мультиплікативної або адитивної інфляції 
коваріацій помилок аналізу. 
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 При використанні мультиплікативної інфляції коваріації помилок аналізу множаться 
на коефіцієнт, більший одиниці, і вираз (4.6.30) для обчислення матриці коваріацій 
помилок аналізу в просторі спостережень приймає наступний вигляд: 

 

де   – коефіцієнт мультиплікативної інфляції. 

При реалізації мультиплікативної інфляції коваріації помилок аналізу  може мати 

різне значення для різних рівнів по вертикалі і широт. Для цього необхідне завдання 
значень в опорних точках, аналогічно радіусу локалізації. 

При використанні адитивної інфляції до отриманих членів ансамблю аналізів на 

кожному кроці додається випадковий шум із заданими параметрами , на 

кроці прогнозу . Цей підхід може моделювати помилку моделі (з 

матрицею коваріацій помилки ) – невідомий стохастичний шум з нульовим 

математичним сподіванням. 
У [56] запропоновано розширений ансамблевий фільтр Калмана до 4-мірного 

випадку (4-D EnKF), який враховує додатково ще й час. Даний метод дозволив 
засвоювати асинхронні дані (час надходження даних спостережень і час виходу даних 
першого наближення не співпадає). У методі 4-D EnKF дані спостережень 
представляються як лінійна комбінація ансамблевих збурень у момент часу проведення 
спостереження. Подібна лінійна комбінація членів ансамблю може бути використана для 
переміщення спостереження вперед (або назад) у часі до моменту проведення аналізу. 
Цей простий метод дає ансамблевому фільтру Калмана можливості методу 4D-Var для 
засвоєння спостережень в момент часу, коли вони були зроблені, і дозволяє 
використовувати спостереження з майбутнього, коли вони стають доступні (наприклад, в 
задачах реаналізу). 

 

4.6.3. Методика спільного використання 
математичних моделей і даних спостережень 

Незважаючи на широке використання традиційного прямого методу розв'язання 
задач моделювання циркуляції атмосфери, суть якого полягає в проведенні розрахунків 
при різних способах завдання вхідних даних і зовнішніх впливів, він не забезпечує 
вирішення всього комплексу проблем, що виникають на сучасному рівні. Багато завдань 
вимагають комбінованого використання методів прямого і зворотного моделювання, тому 
що методи зворотного моделювання реалізують більш високі системні рівні проблеми в 
цілому, в яких моделі процесів виступають в якості зв'язків між функціями стану, вхідними 
параметрами і джерелами зовнішніх впливів. Організація такої технології моделювання 
будується на базі варіаційних принципів у поєднанні з методами декомпозиції, 
розщеплення і комплексування. 

Для формулювання варіаційних принципів моделі процесів доповнюються моделями 
спостережень, котрі представляють опис образів спостережуваних величин в термінах 
функцій стану і параметрів моделей процесів. Дані спостережень включаються в 
технологію моделювання за допомогою функціоналів, що виражають ступінь близькості 
вимірюваних величин та їх образів, обчислюваних за моделями процесів і вимірювань. 
Причому є можливість враховувати в комплексі результати спостережень різних типів: 
прямі, непрямі, контактні, дистанційні, наземні, космічного базування та ін. 

Об'єднання моделей процесів і моделей спостережень робить процедури засвоєння 
даних коректними з математичної точки зору. Крім того, їх спільне використання по суті 
підвищує інформативність спостережень. Дійсно, самі по собі дані вимірювань мають 
зовсім конкретну область значущості, тому що характеризують функції стану в тому місці і 
в той час, коли і де проводяться спостереження. Якщо ж вони використовуються спільно з 
моделями процесів у режимі прямого і зворотного моделювання, інформативність 
спостережень значно зростає, оскільки за допомогою моделей стають «видимими» 
масштаби просторово-часових областей «впливу» спостережень для розв’язання 
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обернених задач. Особливо великі масштаби областей спостереження виходять при 
«розгортці» інтегральних по товщі атмосфери дистанційних спостережень. Міра 
просторово-часових областей інформативності даних спостережень кількісно виражається 
через функції чутливості цільових функціоналів до варіацій вхідних даних, параметрів і 
джерел. 

Моделі записуються в варіаційної формі за допомогою інтегральних тотожностей 
[32]. Вибір метрики і функціоналів для визначення цих тотожностей здійснюється таким 
чином, щоб узгодити опис процесів різних просторово-часових масштабів і об'єднати різні 
за змістом моделі (наприклад, гідродинамічні, фізичні, хімічні) в єдиний комплекс. 
Конструктивно варіаційні принципи визначаються з використанням адитивного подання 
операторів моделі та декомпозиції функціоналів. В результаті можлива побудова 
паралельної структури чисельних схем і алгоритмів реалізації. 

Для слабкого формулювання задач у варіаційні принципи та моделі процесів явно 
вводяться функції невизначеностей (самих моделей, вхідних параметрів, початкових 
даних), які розглядаються як елементи детермінованого управління для досягнення 
мінімуму цільових функціоналів. Останні будуються таким чином, щоб вони виражали 
сумарну оцінку величини всіх невизначеностей моделей і даних. Врахування 
невизначеностей в такій ролі вносить ефект регуляризації в процес розв’язання 
обернених задач і засвоєння даних. 

Варіаційні принципи породжують універсальний алгоритм прямого – зворотного 
моделювання [60]. Його основні елементи – розв’язання прямих і спряжених задач, 
розрахунок функцій чутливості для функціоналів загального вигляду, включаючи 
функціонали спостережень і обмежень, розрахунок функцій невизначеностей за заданим 
цільовим функціоналом і розв’язання системи рівнянь зворотних зв'язків між варіаціями 
параметрів і функціями чутливості – невизначеності. Структура універсального алгоритму 
аналізується з позицій передбачуваності, спостереження та управління систем. 

Зворотні зв'язки будуються у вигляді системи диференціальних рівнянь, що 
описують тенденції зміни параметрів залежно від змін цільових функціоналів і обмежень. 
Ця система розв’язується в циклі алгоритму прямого – зворотного моделювання, як в 
режимі реального часу – на кожному часовому кроці, так і в традиційній ітераційній 
реалізації методами градієнтного спуску. По суті це є розв’язання обернених задач. 

Основна ідея алгоритму процедури засвоєння даних полягає в наступних етапах: 

 мінімізації функціоналу сумарної міри невизначеностей моделі процесів і моделей 
спостережень; 

 декомпозиції областей та функціоналів; 

 введенні локальних спряжених задач у вікнах засвоєння даних. 
Інтервал часу, що представляє вікно засвоєння даних, є вхідним параметром. 

Декомпозиція з використанням прямих і спряжених задач надає великі можливості для 
побудови ефективних процедур засвоєння даних послідовних спостережень, що 
надходять від різних спостережних систем. Функції чутливості і невизначеностей, що 
оцінюються в алгоритмах, дають додаткову інформацію про поведінку системи і можуть 
використовуватися для планування спостережень і розв'язання обернених задач. 

Прямі та зворотні зв'язки між моделями та даними спостережень і системна 
організація обчислювальних технологій будується, як правило, за допомогою варіаційних 
принципів. Метод варіаційного засвоєнняі даних [33], дозволяє використовувати в 
комплексі дані моніторингу в режимі реального часу і математичні моделі гідро-, 
термодинаміки атмосфери різних просторово-часових масштабів. В основі моделі 
використовується система диференціальних рівнянь у частинних похідних другого 
порядку, що описують процеси типу конвекції-дифузії-реакції, яка в операторній формі має 
вигляд:  
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Тут  – вектор-функція стану, її компоненти  

метеорологічні величини: атмосферний тиск, температура, швидкість і напрям вітру, 

вологість і т.д.;  – функції джерел, стоків;  

 – функції, що описують невизначеності та помилки моделей;  

– функція, що залежить від вибору системи координат;  – вектор 

швидкості;  –коефіцієнти турбулентного обміну для 

метеорологічних величин  в напрямку координат ; 

;  – нелінійні матричні оператори, які описують локальні процеси 

трансформації відповідних метеорологічних величин;  – область зміни просторових 

координат, яка може бути глобальною на сферичній Землі, або обмеженою частиною 
глобальної системи. 

Варіаційне формулювання моделі (4.6.33), виглядає наступним чином: 

 
де  – допоміжні функції, зумовлені специфікою варіаційного принципу і 

належать простору, спряженому стосовно простору функцій стану. 

  Функціонал являє собою інтегральну тотожність для опису моделей  у 

варіаційному формулюванні. 
Перетворивши (4.6.34) для моделі (4.6.33) отримаємо інтегральну тотожність такого 

вигляду: 

 
де 

 

 

 

 

 – нормальна до межі складова вектора швидкості. 

Поряд з моделями процесів існує ще один суттєвий елемент досліджень 
навколишнього середовища – дані спостережень. Щоб включити їх у систему 
моделювання, необхідно сформулювати функціональну залежність між даними 
вимірювань і функціями стану в режимі прямих і обернених зв'язків. Ця залежність 
записується у вигляді: 
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де  – набір спостережуваних величин;  – сукупність моделей 

спостережень;  – помилки і невизначеності цих моделей і даних. Значення  

визначаються на множині точок . Символ  означає операцію переносу 

інформації з  на , наприклад, за допомогою операторів проектування або 

інтерполяції. 
Дані спостережень (4.6.36) для засвоєння та ідентифікації параметрів включаються в 

систему моделювання за допомогою функціоналу «якості»: 

 

де  – вагова матриця для формування скалярного добутку на множині даних 

спостережень;  – вагова функція, що визначає конфігурацію просторово-часового 

спостереження  в  і міру для представлення (4.6.37) у вигляді відповідних інтегралів 

по області . 

На додаток до функціонала (4.6.37) необхідно розглянути послідовність 
функціоналів, кожен з яких описує індивідуальні спостереження у складі (4.6.36). 

Основний функціонал для організації системи засвоєння формулюється таким 
чином, щоб врахувати в ньому модель і доступні фактичні дані, а також мінімізувати вплив 
невизначеностей, які в них є: 

 

 

 
Тут в правій частині рівності перший доданок представляє собою цільовий 

функціонал, члени у фігурних дужках сумарно виражають міру невизначеностей моделей 
спостережень, моделей процесів, початкових даних і параметрів відповідно, які будуються 
за аналогією з (4.6.37); останній доданок містить опис чисельної моделі у формулюванні 

(4.6.35); , , ,  – вагові матриці; ,  – апріорні оцінки. 

Остаточно дискретні апроксимації моделей та алгоритми моделювання отримуються 

з умов стаціонарності функціоналів . У результаті виходить наступна система 

операторних рівнянь: 
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Тут  – оператор похідних за часом або їх дискретних апроксимацій;  – 

просторовий оператор спряженої задачі;  – функція чутливості моделей до варіацій 

параметрів;  – дійсний параметр;  – варіації стану. Операції диференціювання 

в , , , ,  здійснюються для всіх сіткових 

компонентів функції стану, спряженої функції і параметрів. 
Так як функції стану входять практично в усі доданки (4.6.38), пов'язані завдання за 

структурою і функціональним змістом замикають на себе всі внутрішні зв'язки між різними 
елементами системи моделювання, які враховуються в основному функціоналі. За цих 
умов оцінки варіацій цільових функціоналів отримуються оптимальними в тому сенсі, що 

вони мають точність другого порядку малості щодо варіацій , , . Система рівнянь 

 –  розв’язується відносно , , , ,  ітераційними процедурами, 

починаючи з , , . Ця система являє собою центральне ядро 

обчислювальної технології прямого і зворотного моделювання для вирішення завдань 
засвоєння. 

Якщо в алгоритмі (4.6.39) – (4.6.47) виключити функцію , то отримуємо схеми 

засвоєння типу фільтрації Калмана: 

 

 

 

 

Рівняння (4.6.48) являє собою модифікацію рівняння (4.6.39). Тут  – 

вагова матриця фільтра Калмана. Її розмірність дорівнює квадрату розмірності векторів   

у дискретному поданні на сітці . Вона вводиться для включення нев'язкі  з (4.6.36) 

безпосередньо в рівняння прямої моделі (4.6.39) замість функції , яка враховує ці 

нев’язкі за допомогою виключення функції  за допомогою (4.6.43), (4.6.44). Рівняння 

(4.6.50), (4.6.51) для знаходження матриць  якраз і виходить з вимог виключення функції 

 з (4.6.39), (4.6.43), (4.6.44). 

Алгоритм реалізується в два етапи: 

На кожному часовому інтервалі  розв’язується пряма задача (4.6.39) з 

 при умовах . У результаті виходить 

розв’язок ; 

Здійснюється коригування розв’язку з урахуванням даних спостережень. Для цього 
визначається цільовий функціонал методом зважених найменших квадратів з 
використанням позначень (4.6.38): 



685 

 

 

де  – шукана функція стану; ,  – задані позитивно визначені вагові матриці. 

Індекс  вказує на те, що всі об'єкти розглядаються на кроці . Шуканий розв'язок 

 виходить з умови стаціонарності (4.6.52) до варіацій вектора . Опускаючи 

проміжні перетворення, запишемо остаточну схему реалізації: 

 

 

де матриці  і  обчислюються при . 

Для нелінійних моделей процесів і моделей спостережень схема (4.6.48) – (4.6.51) 

має точність , де , по відношенню до схеми (4.6.39) – (4.6.47). А це 

означає, що обидві схеми еквівалентні по точності. У разі лінійних операторів моделей 
обидві схеми повністю еквівалентні і система (4.6.48) – (4.6.51) є класичною схемою типу 
Калмана. 

При засвоєнні даних спостережень у разі нелінійних динамічних систем оперативно 
використовуються два типи інформації. Один з них представлений базою даних, що 
містять регулярні відомості про поведінку процесів на етапі аналізу, а інший містить 
різнорідну, нерегулярну і неповну інформацію, що отримується від різних систем 
моніторингу для цілей прогнозу. Ці два типи даних використовуються спільно для 
відновлення регулярної просторово-часової структури полів функцій стану, що описують 
досліджувані процеси. Оперативність забезпечує метод ортогональної декомпозиції 
багатовимірних просторів функцій стану і функцій чутливості, що описують поведінку 
нелінійних динамічних систем [61]. В результаті декомпозиції виходять інформативні 
базисні підпростори, які використовуються для аналізу прогностичних сценарних 
ансамблів і відновлення структури полів за даними вимірювань у процедурах засвоєння 
даних. Таким способом можна істотно підвищити ефективність варіаційного засвоєння 
даних. Метод ортогональної декомпозиції не має обмежень на розмірність і структуру 
досліджуваних функцій і не вимагає формування лінеаризованих версій моделей 
процесів, звичайно використовуваних для формування інформативних базисів, 
наприклад, сингулярних векторів та ін. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Яке основне завдання оптимального засвоєння?  
2. Які основі процедури здійснюються при реалізації оптимального засвоєння? 
3. Які проблеми виникають при застосуванні варіаційного методу розв’язання 

задач засвоєння? 
4. Які обмеження характерні для методу фільтрації Калмана? 
5. У чому полягає принцип рекурентного обчислення оцінок  у фільтрі Калмана? 
6. Якими властивостями повинні володіти помилки вимірювань? 
7. В яких випадках використовується алгоритм, що отримав назву розширений 

фільтр Калмана? 
8. Які основні недоліки розширеного фільтра Калмана? 
9. В чому полягає сутність ансамблевих фільтрів Калмана? 
10. Які переваги ансамблевих фільтрів Калмана перед розширеним фільтром 

Калмана? 
11. Які існують основні класи ансамблевих фільтрів? 
12. Яку проблему дозволяє вирішити локалізації спостережень у разі застосування 

ансамблевого фільтру? 
13. Які існують шляхи вирішення проблеми ансамблевих фільтрів Калмана, що 

стосується недооцінки коваріацій помилок аналізу? 
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14. У чому полягають принципи універсального алгоритму варіаційного засвоєнняі 
даних у реальному часі? 

15. За допомогою якого функціоналу дані спостережень  включаються в систему 
моделювання засвоєння та ідентифікації параметрів? 

16. Які типи інформації використовуються при засвоєнні даних спостережень у разі 
нелінійних динамічних систем? 
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Таблиця значень функції Лапласа   

            

0,00 0,00000 0,50 0,19146 1,00 0,34134 1,50 0,43319 2,00 0,47725 3,00 0,49865 

0,01 0,00399 0,51 0,19497 1,01 0,34375 1,51 0,43448 2,02 0,47831 3,05 0,49886 

0,02 0,00798 0,52 0,19847 1,02 0,34614 1,52 0,43574 2,04 0,47932 3,10 0,49903 

0,03 0,01197 0,53 0,20194 1,03 0,34849 1,53 0,43699 2,06 0,48030 3,15 0,49918 

0,04 0,01595 0,54 0,20540 1,04 0,35083 1,54 0,43822 2,08 0,48124 3,20 0,49931 

0,05 0,01994 0,55 0,20884 1,05 0,35314 1,55 0,43943 2,10 0,48214 3,25 0,49942 

0,06 0,02392 0,56 0,21226 1,06 0,35543 1,56 0,44062 2,12 0,48300 3,30 0,49952 

0,07 0,02790 0,57 0,21566 1,07 0,35769 1,57 0,44179 2,14 0,48382 3,35 0,49960 

0,08 0,03188 0,58 0,21904 1,08 0,35993 1,58 0,44295 2,16 0,48461 3,40 0,49966 

0,09 0,03586 0,59 0,22240 1,09 0,36214 1,59 0,44408 2,18 0,48537 3,45 0,49972 

0,10 0,03983 0,60 0,22575 1,10 0,36433 1,60 0,44520 2,20 0,48610 3,50 0,49977 

0,11 0,04380 0,61 0,22907 1,11 0,36650 1,61 0,44630 2,22 0,48679 3,55 0,49981 

0,12 0,04776 0,62 0,23237 1,12 0,36864 1,62 0,44738 2,24 0,48745 3,60 0,49984 

0,13 0,05172 0,63 0,23565 1,13 0,37076 1,63 0,44845 2,26 0,48809 3,65 0,49987 

0,14 0,05567 0,64 0,23891 1,14 0,37286 1,64 0,44950 2,28 0,48870 3,70 0,49989 

0,15 0,05962 0,65 0,24215 1,15 0,37493 1,65 0,45053 2,30 0,48928 3,75 0,49991 

0,16 0,06356 0,66 0,24537 1,16 0,37698 1,66 0,45154 2,32 0,48983 3,80 0,49993 

0,17 0,06749 0,67 0,24857 1,17 0,37900 1,67 0,45254 2,34 0,49036 3,85 0,49994 

0,18 0,07142 0,68 0,25175 1,18 0,38100 1,68 0,45352 2,36 0,49086 3,90 0,49995 

0,19 0,07535 0,69 0,25490 1,19 0,38298 1,69 0,45449 2,38 0,49134 3,95 0,49996 

0,20 0,07926 0,70 0,25804 1,20 0,38493 1,70 0,45543 2,40 0,49180 4,00 0,49997 

0,21 0,08317 0,71 0,26115 1,21 0,38686 1,71 0,45637 2,42 0,49224 4,05 0,49997 

0,22 0,08706 0,72 0,26424 1,22 0,38877 1,72 0,45728 2,44 0,49266 4,10 0,49998 

0,23 0,09095 0,73 0,26730 1,23 0,39065 1,73 0,45818 2,46 0,49305 4,15 0,49998 

0,24 0,09483 0,74 0,27035 1,24 0,39251 1,74 0,45907 2,48 0,49343 4,20 0,49999 

0,25 0,09871 0,75 0,27337 1,25 0,39435 1,75 0,45994 2,50 0,49379 4,25 0,49999 

0,26 0,10257 0,76 0,27637 1,26 0,39617 1,76 0,46080 2,52 0,49413 4,30 0,49999 

0,27 0,10642 0,77 0,27935 1,27 0,39796 1,77 0,46164 2,54 0,49446 4,35 0,49999 

0,28 0,11026 0,78 0,28230 1,28 0,39973 1,78 0,46246 2,56 0,49477 4,40 0,49999 

0,29 0,11409 0,79 0,28524 1,29 0,40147 1,79 0,46327 2,58 0,49506 4,45 0,50000 

0,30 0,11791 0,80 0,28814 1,30 0,40320 1,80 0,46407 2,60 0,49534 4,50 0,50000 

0,31 0,12172 0,81 0,29103 1,31 0,40490 1,81 0,46485 2,62 0,49560 4,55 0,50000 

0,32 0,12552 0,82 0,29389 1,32 0,40658 1,82 0,46562 2,64 0,49585 4,60 0,50000 

0,33 0,12930 0,83 0,29673 1,33 0,40824 1,83 0,46638 2,66 0,49609 4,65 0,50000 

0,34 0,13307 0,84 0,29955 1,34 0,40988 1,84 0,46712 2,68 0,49632 4,70 0,50000 

0,35 0,13683 0,85 0,30234 1,35 0,41149 1,85 0,46784 2,70 0,49653 4,75 0,50000 

0,36 0,14058 0,86 0,30511 1,36 0,41309 1,86 0,46856 2,72 0,49674 4,80 0,50000 

0,37 0,14431 0,87 0,30785 1,37 0,41466 1,87 0,46926 2,74 0,49693 4,85 0,50000 

0,38 0,14803 0,88 0,31057 1,38 0,41621 1,88 0,46995 2,76 0,49711 4,90 0,50000 

0,39 0,15173 0,89 0,31327 1,39 0,41774 1,89 0,47062 2,78 0,49728 4,95 0,50000 

0,40 0,15542 0,90 0,31594 1,40 0,41924 1,90 0,47128 2,80 0,49744 5,00 0,50000 
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Продовження таблиці 

 

            

0,41 0,15910 0,91 0,31859 1,41 0,42073 1,91 0,47193 2,82 0,49760   

0,42 0,16276 0,92 0,32121 1,42 0,42220 1,92 0,47257 2,84 0,49774     

0,43 0,16640 0,93 0,32381 1,43 0,42364 1,93 0,47320 2,86 0,49788     

0,44 0,17003 0,94 0,32639 1,44 0,42507 1,94 0,47381 2,88 0,49801    

0,45 0,17364 0,95 0,32894 1,45 0,42647 1,95 0,47441 2,90 0,49813    

0,46 0,17724 0,96 0,33147 1,46 0,42785 1,96 0,47500 2,92 0,49825    

0,47 0,18082 0,97 0,33398 1,47 0,42922 1,97 0,47558 2,94 0,49836    

0,48 0,18439 0,98 0,33646 1,48 0,43056 1,98 0,47615 2,96 0,49846    

0,49 0,18793 0,99 0,33891 1,49 0,43189 1,99 0,47670 2,98 0,49856    
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Таблиця розподілу Пуассона   

 

k\λ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,5 2 

0 0,904837 0,818731 0,740818 0,670320 0,606531 0,548812 0,449329 0,367879 0,22313 0,135335 

1 0,090484 0,163746 0,222245 0,268128 0,303265 0,329287 0,359463 0,367879 0,334695 0,270671 

2 0,004524 0,016375 0,033337 0,053626 0,075816 0,098786 0,143785 0,18394 0,251021 0,270671 

3 0,000151 0,001092 0,003334 0,007150 0,012636 0,019757 0,038343 0,061313 0,125511 0,180447 

4 0,000004 0,000055 0,000250 0,000715 0,001580 0,002964 0,007669 0,015328 0,047067 0,090224 

5 0 0,000002 0,000015 0,000057 0,000158 0,000356 0,001227 0,003066 0,014120 0,036089 

6 0 0 0,000001 0,000004 0,000013 0,000036 0,000164 0,000511 0,003530 0,012030 

7 0 0 0 0 0,000001 0,000003 0,000019 0,000073 0,000756 0,003437 

8 0 0 0 0 0 0 0,000002 0,000009 0,000142 0,000859 

9 0 0 0 0 0 0 0 0,000001 0,000024 0,000191 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000004 0,000038 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000007 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000001 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

k\λ 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

0 0,082085 0,049787 0,030197 0,018316 0,011109 0,006738 0,004087 0,002479 0,001503 0,000912 

1 0,205212 0,149361 0,105691 0,073263 0,04999 0,033690 0,022477 0,014873 0,009772 0,006383 

2 0,256516 0,224042 0,184959 0,146525 0,112479 0,084224 0,061812 0,044618 0,03176 0,022341 

3 0,213763 0,224042 0,215785 0,195367 0,168718 0,140374 0,113323 0,089235 0,068814 0,052129 

4 0,133602 0,168031 0,188812 0,195367 0,189808 0,175467 0,155819 0,133853 0,111822 0,091226 

5 0,066801 0,100819 0,132169 0,156293 0,170827 0,175467 0,171401 0,160623 0,145369 0,127717 

6 0,027834 0,050409 0,077098 0,104196 0,12812 0,146223 0,157117 0,160623 0,157483 0,149003 

7 0,009941 0,021604 0,038549 0,059540 0,082363 0,104445 0,123449 0,137677 0,146234 0,149003 

8 0,003106 0,008102 0,016865 0,029770 0,046329 0,065278 0,084871 0,103258 0,118815 0,130377 

9 0,000863 0,002701 0,006559 0,013231 0,023165 0,036266 0,051866 0,068838 0,085811 0,101405 

10 0,000216 0,00081 0,002296 0,005292 0,010424 0,018133 0,028526 0,041303 0,055777 0,070983 

11 0,000049 0,000221 0,000730 0,001925 0,004264 0,008242 0,014263 0,022529 0,032959 0,045171 

12 0,000010 0,000055 0,000213 0,000642 0,001599 0,003434 0,006537 0,011264 0,017853 0,026350 

13 0,000002 0,000013 0,000057 0,000197 0,000554 0,001321 0,002766 0,005199 0,008926 0,014188 

14 0 0,000003 0,000014 0,000056 0,000178 0,000472 0,001087 0,002228 0,004144 0,007094 

15 0 0,000001 0,000003 0,000015 0,000053 0,000157 0,000398 0,000891 0,001796 0,003311 

16 0 0 0,000001 0,000004 0,000015 0,000049 0,000137 0,000334 0,00073 0,001448 

17 0 0 0 0,000001 0,000004 0,000014 0,000044 0,000118 0,000279 0,000596 

18 0 0 0 0 0,000001 0,000004 0,000014 0,000039 0,000101 0,000232 

19 0 0 0 0 0 0,000001 0,000004 0,000012 0,000034 0,000085 

20 0 0 0 0 0 0 0,000001 0,000004 0,000011 0,00003 

21 0 0 0 0 0 0 0 0,000001 0,000003 0,000010 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000001 0,000003 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000001 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблиця значень щільності стандартного нормального розподілу 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 0,398942 0,398922 0,398862 0,398763 0,398623 0,398444 0,398225 0,397966 0,397668 0,397330 

0,1 0,396953 0,396536 0,396080 0,395585 0,395052 0,394479 0,393868 0,393219 0,392531 0,391806 

0,2 0,391043 0,390242 0,389404 0,388529 0,387617 0,386668 0,385683 0,384663 0,383606 0,382515 

0,3 0,381388 0,380226 0,379031 0,377801 0,376537 0,375240 0,373911 0,372548 0,371154 0,369728 

0,4 0,36827 0,366782 0,365263 0,363714 0,362135 0,360527 0,358890 0,357225 0,355533 0,353812 

0,5 0,352065 0,350292 0,348493 0,346668 0,344818 0,342944 0,341046 0,339124 0,337180 0,335213 

0,6 0,333225 0,331215 0,329184 0,327133 0,325062 0,322972 0,320864 0,318737 0,316593 0,314432 

0,7 0,312254 0,310060 0,307851 0,305627 0,303389 0,301137 0,298872 0,296595 0,294305 0,292004 

0,8 0,289692 0,287369 0,285036 0,282694 0,280344 0,277985 0,275618 0,273244 0,270864 0,268477 

0,9 0,266085 0,263688 0,261286 0,258881 0,256471 0,254059 0,251644 0,249228 0,246809 0,24439 

1,0 0,241971 0,239551 0,237132 0,234714 0,232297 0,229882 0,227470 0,22506 0,222653 0,220251 

1,1 0,217852 0,215458 0,213069 0,210686 0,208308 0,205936 0,203571 0,201214 0,198863 0,196520 

1,2 0,194186 0,19186 0,189543 0,187235 0,184937 0,182649 0,180371 0,178104 0,175847 0,173602 

1,3 0,171369 0,169147 0,166937 0,164740 0,162555 0,160383 0,158225 0,15608 0,153948 0,151831 

1,4 0,149727 0,147639 0,145564 0,143505 0,14146 0,139431 0,137417 0,135418 0,133435 0,131468 

1,5 0,129518 0,127583 0,125665 0,123763 0,121878 0,120009 0,118157 0,116323 0,114505 0,112704 

1,6 0,110921 0,109155 0,107406 0,105675 0,103961 0,102265 0,100586 0,098925 0,097282 0,095657 

1,7 0,094049 0,092459 0,090887 0,089333 0,087796 0,086277 0,084776 0,083293 0,081828 0,08038 

1,8 0,07895 0,077538 0,076143 0,074766 0,073407 0,072065 0,070740 0,069433 0,068144 0,066871 

1,9 0,065616 0,064378 0,063157 0,061952 0,060765 0,059595 0,058441 0,057304 0,056183 0,055079 

2,0 0,053991 0,052919 0,051864 0,050824 0,04980 0,048792 0,047800 0,046823 0,045861 0,044915 

2,1 0,043984 0,043067 0,042166 0,041280 0,040408 0,039550 0,038707 0,037878 0,037063 0,036262 

2,2 0,035475 0,034701 0,033941 0,033194 0,03246 0,031740 0,031032 0,030337 0,029655 0,028985 

2,3 0,028327 0,027682 0,027048 0,026426 0,025817 0,025218 0,024631 0,024056 0,023491 0,022937 

2,4 0,022395 0,021862 0,021341 0,020829 0,020328 0,019837 0,019356 0,018885 0,018423 0,017971 

2,5 0,017528 0,017095 0,016670 0,016254 0,015848 0,015449 0,015060 0,014678 0,014305 0,01394 

2,6 0,013583 0,013234 0,012892 0,012558 0,012232 0,011912 0,011600 0,011295 0,010997 0,010706 

2,7 0,010421 0,010143 0,009871 0,009606 0,009347 0,009094 0,008846 0,008605 0,00837 0,00814 

2,8 0,007915 0,007697 0,007483 0,007274 0,007071 0,006873 0,006679 0,006491 0,006307 0,006127 

2,9 0,005953 0,005782 0,005616 0,005454 0,005296 0,005143 0,004993 0,004847 0,004705 0,004567 

3,0 0,004432 0,004301 0,004173 0,004049 0,003928 0,003810 0,003695 0,003584 0,003475 0,00337 

3,1 0,003267 0,003167 0,00307 0,002975 0,002884 0,002794 0,002707 0,002623 0,002541 0,002461 

3,2 0,002384 0,002309 0,002236 0,002165 0,002096 0,002029 0,001964 0,001901 0,001840 0,001780 

3,3 0,001723 0,001667 0,001612 0,001560 0,001508 0,001459 0,001411 0,001364 0,001319 0,001275 

3,4 0,001232 0,001191 0,001151 0,001112 0,001075 0,001038 0,001003 0,000969 0,000936 0,000904 

3,5 0,000873 0,000843 0,000814 0,000785 0,000758 0,000732 0,000706 0,000681 0,000657 0,000634 

3,6 0,000612 0,00059 0,000569 0,000549 0,000529 0,000510 0,000492 0,000474 0,000457 0,000441 

3,7 0,000425 0,000409 0,000394 0,000380 0,000366 0,000353 0,000340 0,000327 0,000315 0,000303 

3,8 0,000292 0,000281 0,000271 0,000260 0,000251 0,000241 0,000232 0,000223 0,000215 0,000207 

3,9 0,000199 0,000191 0,000184 0,000177 0,000170 0,000163 0,000157 0,000151 0,000145 0,000139 

4,0 0,000134 0,000129 0,000124 0,000119 0,000114 0,000109 0,000105 0,000101 0,000097 0,000093 
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Критичні області для -розподілу (розподілу Стьюдента) 

 

\p 0.40  0.25  0.10  0.05  0.025  0.01  0.005  0.0005  

1  0.324920 1.000000 3.077684 6.313752 12.70620 31.82052 63.65674 636.6192 

2  0.288675 0.816497 1.885618 2.919986 4.30265 6.96456 9.92484 31.5991 

3  0.276671 0.764892 1.637744 2.353363 3.18245 4.54070 5.84091 12.9240 

4  0.270722 0.740697 1.533206 2.131847 2.77645 3.74695 4.60409 8.6103 

5  0.267181 0.726687 1.475884 2.015048 2.57058 3.36493 4.03214 6.8688 

6  0.264835 0.717558 1.439756 1.943180 2.44691 3.14267 3.70743 5.9588 

7  0.263167 0.711142 1.414924 1.894579 2.36462 2.99795 3.49948 5.4079 

8  0.261921 0.706387 1.396815 1.859548 2.30600 2.89646 3.35539 5.0413 

9  0.260955 0.702722 1.383029 1.833113 2.26216 2.82144 3.24984 4.7809 

10  0.260185 0.699812 1.372184 1.812461 2.22814 2.76377 3.16927 4.5869 

11  0.259556 0.697445 1.363430 1.795885 2.20099 2.71808 3.10581 4.4370 

12  0.259033 0.695483 1.356217 1.782288 2.17881 2.68100 3.05454 4.3178 

13  0.258591 0.693829 1.350171 1.770933 2.16037 2.65031 3.01228 4.2208 

14  0.258213 0.692417 1.345030 1.761310 2.14479 2.62449 2.97684 4.1405 

15  0.257885 0.691197 1.340606 1.753050 2.13145 2.60248 2.94671 4.0728 

16  0.257599 0.690132 1.336757 1.745884 2.11991 2.58349 2.92078 4.0150 

17  0.257347 0.689195 1.333379 1.739607 2.10982 2.56693 2.89823 3.9651 

18  0.257123 0.688364 1.330391 1.734064 2.10092 2.55238 2.87844 3.9216 

19  0.256923 0.687621 1.327728 1.729133 2.09302 2.53948 2.86093 3.8834 

20  0.256743 0.686954 1.325341 1.724718 2.08596 2.52798 2.84534 3.8495 

21  0.256580 0.686352 1.323188 1.720743 2.07961 2.51765 2.83136 3.8193 

22  0.256432 0.685805 1.321237 1.717144 2.07387 2.50832 2.81876 3.7921 

23  0.256297 0.685306 1.319460 1.713872 2.06866 2.49987 2.80734 3.7676 

24  0.256173 0.684850 1.317836 1.710882 2.06390 2.49216 2.79694 3.7454 

25  0.256060 0.684430 1.316345 1.708141 2.05954 2.48511 2.78744 3.7251 

26  0.255955 0.684043 1.314972 1.705618 2.05553 2.47863 2.77871 3.7066 

27  0.255858 0.683685 1.313703 1.703288 2.05183 2.47266 2.77068 3.6896 

28  0.255768 0.683353 1.312527 1.701131 2.04841 2.46714 2.76326 3.6739 

29  0.255684 0.683044 1.311434 1.699127 2.04523 2.46202 2.75639 3.6594 

30  0.255605 0.682756 1.310415 1.697261 2.04227 2.45726 2.75000 3.6460 

 0.253347 0.674490 1.281552 1.644854 1.95996 2.32635 2.57583 3.2905 
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Критичні області для -розподілу 

 

\  .995 .990 .975 .950 .900 .750 .500 .250 .100 .050 .025 .010 .005 

1 0.00004 0.00016 0.00098 0.00393 0.01579 0.10153 0.45494 1.32330 2.70554 3.84146 5.02389 6.6349 7.8794 
2 0.01003 0.02010 0.05064 0.10259 0.21072 0.57536 1.38629 2.77259 4.60517 5.99146 7.37776 9.2103 10.597 
3 0.07172 0.11483 0.21580 0.35185 0.58437 1.21253 2.36597 4.10834 6.25139 7.81473 9.34840 11.345 12.838 
4 0.20699 0.29711 0.48442 0.71072 1.06362 1.92256 3.35669 5.38527 7.77944 9.48773 11.1433 13.277 14.860 
5 0.41174 0.55430 0.83121 1.14548 1.61031 2.67460 4.35146 6.62568 9.23636 11.0705 12.8325 15.086 16.750 
6 0.67573 0.87209 1.23734 1.63538 2.20413 3.45460 5.34812 7.84080 10.6446 12.5916 14.4494 16.812 18.548 
7 0.98926 1.23904 1.68987 2.16735 2.83311 4.25485 6.34581 9.03715 12.0170 14.0671 16.0128 18.475 20.278 
8 1.34441 1.64650 2.17973 2.73264 3.48954 5.07064 7.34412 10.2188 13.3616 15.5073 17.5345 20.090 21.955 
9 1.73493 2.08790 2.70039 3.32511 4.16816 5.89883 8.34283 11.3887 14.6837 16.9190 19.0228 21.666 23.589 

10 2.15586 2.55821 3.24697 3.94030 4.86518 6.73720 9.34182 12.5489 15.9872 18.3070 20.4832 23.209 25.188 
11 2.60322 3.05348 3.81575 4.57481 5.57778 7.58414 10.3410 13.7007 17.2750 19.6751 21.9200 24.725 26.757 
12 3.07382 3.57057 4.40379 5.22603 6.30380 8.43842 11.3403 14.8454 18.5493 21.0261 23.3367 26.217 28.299 
13 3.56503 4.10692 5.00875 5.89186 7.04150 9.29907 12.3398 15.9839 19.8119 22.3620 24.7356 27.688 29.819 
14 4.07467 4.66043 5.62873 6.57063 7.78953 10.1653 13.3393 17.1169 21.0641 23.6848 26.1189 29.141 31.319 
15 4.60092 5.22935 6.26214 7.26094 8.54676 11.0365 14.3389 18.2451 22.3071 24.9958 27.4884 30.578 32.801 
16 5.14221 5.81221 6.90766 7.96165 9.31224 11.9122 15.3385 19.3689 23.5418 26.2962 28.8453 32.000 34.267 
17 5.69722 6.40776 7.56419 8.67176 10.0852 12.7919 16.3382 20.4887 24.7690 27.5871 30.1910 33.409 35.718 
18 6.26480 7.01491 8.23075 9.39046 10.8649 13.6753 17.3379 21.6049 25.9894 28.8693 31.5264 34.805 37.156 
19 6.84397 7.63273 8.90652 10.1170 11.6509 14.5620 18.3376 22.7178 27.2036 30.1435 32.8523 36.191 38.582 
20 7.43384 8.26040 9.59078 10.8508 12.4426 15.4518 19.3374 23.8277 28.4120 31.4104 34.1696 37.566 39.997 
21 8.03365 8.89720 10.2829 11.5913 13.2396 16.3444 20.3372 24.9348 29.6151 32.6706 35.4789 38.930 41.401 
22 8.64272 9.54249 10.9823 12.3380 14.0415 17.2396 21.3370 26.0393 30.8133 33.9244 36.7807 40.290 42.796 
23 9.26042 10.1957 11.6885 13.0905 14.8480 18.1373 22.3369 27.1413 32.0069 35.1725 38.0756 41.638 44.181 
24 9.88623 10.8564 12.4011 13.8484 15.6587 19.0372 23.3367 28.2411 33.1962 36.4150 39.3641 42.980 45.558 
25 10.5196 11.5240 13.1197 14.6114 16.4734 19.9393 24.3366 29.3388 34.3816 37.6525 40.6465 44.314 46.928 
26 11.1602 12.1981 13.8439 15.3792 17.2919 20.8434 25.3365 30.4346 35.5632 38.8851 41.9232 45.642 48.290 
27 11.8076 12.8785 14.5734 16.1514 18.1139 21.7494 26.3363 31.5284 36.7412 40.1133 43.1945 46.963 49.645 
28 12.4613 13.5647 15.3079 16.9279 18.9392 22.6572 27.3362 32.6205 37.9159 41.3371 44.4608 48.278 50.993 
29 13.1211 14.2564 16.0471 17.7084 19.7677 23.5666 28.3361 33.7109 39.0875 42.5570 45.7223 49.588 52.336 
30 13.7867 14.9535 16.7908 18.4927 20.5992 24.4776 29.3360 34.7997 40.2560 43.7730 46.9792 50.892 53.672 
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-розподіл 

Позначення:  – кількість степенів вільності для чисельника;  – кількість степенів 

вільності для знаменника;  –  значення ймовірності 

 

-розподіл для   

 

 /  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 30 120 
 

1  39.86 49.50 53.59 55.83 57.24 58.20 58.90 59.44 59.86 60.19 60.70 61.22 62.26 63.06 63.33 
2  8.526 9.000 9.162 9.243 9.293 9.325 9.349 9.367 9.380 9.392 9.408 9.425 9.458 9.483 9.491 
3  5.538 5.462 5.391 5.343 5.309 5.285 5.266 5.252 5.240 5.230 5.216 5.200 5.168 5.142 5.134 
4  4.545 4.325 4.191 4.107 4.051 4.010 3.979 3.955 3.936 3.920 3.895 3.870 3.817 3.775 3.761 
5  4.060 3.780 3.619 3.520 3.453 3.405 3.368 3.339 3.316 3.297 3.268 3.238 3.174 3.123 3.105 
6  3.776 3.463 3.289 3.181 3.108 3.055 3.014 2.983 2.958 2.937 2.905 2.871 2.800 2.742 2.722 
7  3.589 3.257 3.074 2.961 2.883 2.827 2.785 2.752 2.725 2.703 2.668 2.632 2.555 2.493 2.471 
8  3.458 3.113 2.924 2.806 2.726 2.668 2.624 2.589 2.561 2.538 2.502 2.464 2.383 2.316 2.293 
9  3.360 3.006 2.813 2.693 2.611 2.551 2.505 2.469 2.440 2.416 2.379 2.340 2.255 2.184 2.159 

10  3.285 2.924 2.728 2.605 2.522 2.461 2.414 2.377 2.347 2.323 2.284 2.244 2.155 2.082 2.055 
11  3.225 2.859 2.660 2.536 2.451 2.389 2.342 2.304 2.273 2.248 2.209 2.167 2.076 2.000 1.972 
12  3.177 2.807 2.606 2.480 2.394 2.331 2.283 2.245 2.214 2.188 2.147 2.105 2.011 1.932 1.904 
13  3.136 2.763 2.560 2.434 2.347 2.283 2.234 2.195 2.164 2.138 2.097 2.053 1.958 1.876 1.846 
14  3.102 2.726 2.522 2.395 2.307 2.243 2.193 2.154 2.122 2.095 2.054 2.009 1.912 1.828 1.797 
15  3.073 2.695 2.490 2.361 2.273 2.208 2.158 2.118 2.086 2.059 2.017 1.972 1.873 1.787 1.755 
16  3.048 2.668 2.462 2.333 2.244 2.178 2.128 2.088 2.055 2.028 1.985 1.940 1.839 1.751 1.718 
17  3.026 2.645 2.437 2.308 2.218 2.152 2.102 2.061 2.028 2.001 1.958 1.912 1.809 1.719 1.686 
18  3.007 2.624 2.416 2.286 2.196 2.130 2.078 2.038 2.005 1.977 1.933 1.887 1.783 1.691 1.657 
19  2.990 2.606 2.397 2.266 2.176 2.109 2.058 2.017 1.984 1.956 1.912 1.865 1.759 1.666 1.631 
20  2.975 2.589 2.380 2.249 2.158 2.091 2.040 1.998 1.965 1.937 1.892 1.845 1.738 1.643 1.607 
21  2.961 2.575 2.365 2.233 2.142 2.075 2.023 1.982 1.948 1.920 1.875 1.827 1.719 1.623 1.586 
22  2.949 2.561 2.351 2.219 2.128 2.060 2.008 1.967 1.933 1.904 1.859 1.811 1.702 1.604 1.567 
23  2.937 2.549 2.339 2.206 2.115 2.047 1.995 1.953 1.919 1.890 1.845 1.796 1.686 1.587 1.549 
24  2.927 2.538 2.327 2.195 2.103 2.035 1.983 1.941 1.906 1.877 1.832 1.783 1.672 1.571 1.533 
25  2.918 2.528 2.317 2.184 2.092 2.024 1.971 1.929 1.895 1.866 1.820 1.771 1.659 1.557 1.518 
26  2.909 2.519 2.307 2.174 2.082 2.014 1.961 1.919 1.884 1.855 1.809 1.760 1.647 1.544 1.504 
27  2.901 2.511 2.299 2.165 2.073 2.004 1.951 1.909 1.874 1.845 1.799 1.749 1.636 1.531 1.491 
28  2.894 2.503 2.291 2.157 2.064 1.996 1.943 1.900 1.865 1.836 1.789 1.739 1.625 1.520 1.478 
29  2.887 2.495 2.283 2.149 2.057 1.988 1.934 1.892 1.857 1.827 1.781 1.731 1.615 1.509 1.467 
30  2.881 2.489 2.276 2.142 2.049 1.980 1.927 1.884 1.849 1.819 1.773 1.722 1.606 1.499 1.456 
40  2.835 2.440 2.226 2.091 1.997 1.927 1.872 1.829 1.793 1.763 1.715 1.662 1.541 1.425 1.377 
60  2.791 2.393 2.177 2.041 1.946 1.875 1.819 1.775 1.738 1.707 1.657 1.603 1.475 1.348 1.291 

120 2.748 2.347 2.130 1.992 1.896 1.824 1.767 1.722 1.684 1.652 1.601 1.545 1.409 1.265 1.193 

 

2.705 2.303 2.084 1.945 1.847 1.774 1.717 1.670 1.631 1.599 1.546 1.487 1.342 1.169 1.000 

 

 

 

 

 



698 

 

-розподіл для   

 

 /  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 120 
 

1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.1 234.0 236.8 238.9 240.5 241.9 243.9 245.9 248.0 250.1 253.2 254.3 
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.41 19.43 19.45 19.46 19.49 19.50 
3 10.13 9.551 9.277 9.117 9.013 8.941 8.887 8.845 8.812 8.785 8.745 8.703 8.660 8.617 8.549 8.526 
4 7.709 6.944 6.591 6.388 6.256 6.163 6.094 6.041 5.999 5.964 5.912 5.858 5.802 5.746 5.658 5.628 
5 6.608 5.786 5.409 5.192 5.050 4.950 4.876 4.818 4.772 4.735 4.678 4.619 4.558 4.496 4.398 4.365 
6 5.987 5.143 4.757 4.534 4.387 4.284 4.207 4.147 4.099 4.060 4.000 3.938 3.874 3.808 3.705 3.669 
7 5.591 4.737 4.347 4.120 3.971 3.866 3.787 3.726 3.677 3.636 3.575 3.511 3.444 3.376 3.267 3.230 
8 5.318 4.459 4.066 3.838 3.687 3.581 3.500 3.438 3.388 3.347 3.284 3.218 3.150 3.079 2.967 2.928 
9 5.117 4.256 3.862 3.633 3.482 3.374 3.293 3.230 3.179 3.137 3.073 3.006 2.936 2.864 2.747 2.707 

10 4.965 4.103 3.708 3.478 3.326 3.217 3.135 3.072 3.020 2.978 2.913 2.845 2.774 2.700 2.580 2.538 
11 4.844 3.982 3.587 3.357 3.204 3.095 3.012 2.948 2.896 2.854 2.788 2.719 2.646 2.570 2.448 2.404 
12 4.747 3.885 3.490 3.259 3.106 2.996 2.913 2.849 2.796 2.753 2.687 2.617 2.544 2.466 2.341 2.296 
13 4.667 3.806 3.410 3.179 3.025 2.915 2.832 2.767 2.714 2.671 2.604 2.533 2.459 2.380 2.252 2.206 
14 4.600 3.739 3.344 3.112 2.958 2.848 2.764 2.699 2.646 2.602 2.534 2.463 2.388 2.308 2.178 2.131 
15 4.543 3.682 3.287 3.056 2.901 2.790 2.707 2.641 2.588 2.544 2.475 2.403 2.327 2.247 2.114 2.066 
16 4.494 3.634 3.239 3.007 2.852 2.741 2.657 2.591 2.538 2.493 2.425 2.352 2.276 2.194 2.059 2.010 
17 4.451 3.591 3.197 2.965 2.810 2.699 2.614 2.548 2.494 2.450 2.381 2.308 2.230 2.148 2.011 1.960 
18 4.414 3.555 3.160 2.928 2.773 2.661 2.577 2.510 2.456 2.412 2.342 2.269 2.191 2.107 1.968 1.917 
19 4.381 3.522 3.127 2.895 2.740 2.628 2.543 2.477 2.423 2.378 2.308 2.234 2.155 2.071 1.930 1.878 
20 4.351 3.493 3.098 2.866 2.711 2.599 2.514 2.447 2.393 2.348 2.278 2.203 2.124 2.039 1.896 1.843 
21 4.325 3.467 3.072 2.840 2.685 2.573 2.488 2.420 2.366 2.321 2.250 2.176 2.096 2.010 1.866 1.812 
22 4.301 3.443 3.049 2.817 2.661 2.549 2.464 2.396 2.342 2.297 2.226 2.151 2.071 1.984 1.838 1.783 
23 4.279 3.422 3.028 2.795 2.640 2.528 2.442 2.375 2.320 2.275 2.204 2.128 2.048 1.960 1.813 1.757 
24 4.260 3.403 3.009 2.776 2.621 2.508 2.423 2.355 2.300 2.255 2.183 2.108 2.027 1.939 1.790 1.733 
25 4.242 3.385 2.991 2.759 2.603 2.490 2.405 2.337 2.282 2.236 2.165 2.089 2.007 1.919 1.768 1.711 
26 4.225 3.369 2.975 2.743 2.587 2.474 2.388 2.320 2.265 2.220 2.148 2.072 1.990 1.901 1.749 1.691 
27 4.210 3.354 2.960 2.728 2.572 2.459 2.373 2.305 2.250 2.204 2.132 2.056 1.974 1.884 1.731 1.672 
28 4.196 3.340 2.947 2.714 2.558 2.445 2.359 2.291 2.236 2.190 2.118 2.041 1.959 1.869 1.714 1.654 
29 4.183 3.328 2.934 2.701 2.545 2.432 2.346 2.278 2.223 2.177 2.104 2.027 1.945 1.854 1.698 1.638 
30 4.171 3.316 2.922 2.690 2.534 2.420 2.334 2.266 2.211 2.165 2.092 2.015 1.932 1.841 1.683 1.622 
40 4.085 3.232 2.839 2.606 2.449 2.336 2.249 2.180 2.124 2.077 2.003 1.924 1.839 1.744 1.577 1.509 
60 4.001 3.150 2.758 2.525 2.368 2.254 2.166 2.097 2.040 1.993 1.917 1.836 1.748 1.649 1.467 1.389 
120 3.920 3.072 2.680 2.447 2.290 2.175 2.087 2.016 1.959 1.910 1.834 1.750 1.659 1.554 1.352 1.254 

 

3.841 2.996 2.605 2.372 2.214 2.099 2.010 1.938 1.880 1.831 1.752 1.666 1.570 1.459 1.221 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



699 

 

-розподіл для   

 

 /  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 120 
 

1 647.8 799.5 864.2 899.6 921.8 937.1 948.2 956.7 963.3 968.6 976.7 984.9 993.1 1001. 1014. 1018. 
2 38.51 39.00 39.16 39.25 39.30 39.33 39.35 39.37 39.39 39.40 39.41 39.43 39.45 39.46 39.49 39.50 
3 17.44 16.04 15.44 15.10 14.88 14.73 14.62 14.54 14.47 14.42 14.34 14.25 14.17 14.08 13.95 13.90 
4 12.22 10.65 9.979 9.604 9.364 9.197 9.074 8.980 8.905 8.844 8.751 8.656 8.560 8.461 8.309 8.257 
5 10.01 8.434 7.764 7.388 7.146 6.978 6.853 6.757 6.681 6.619 6.524 6.428 6.329 6.227 6.069 6.015 
6 8.813 7.260 6.599 6.227 5.988 5.820 5.695 5.600 5.523 5.461 5.366 5.269 5.168 5.06 4.904 4.849 
7 8.073 6.541 5.890 5.523 5.285 5.119 4.995 4.899 4.823 4.761 4.666 4.568 4.467 4.362 4.199 4.142 
8 7.571 6.059 5.416 5.053 4.817 4.652 4.529 4.433 4.357 4.295 4.200 4.101 3.999 3.894 3.728 3.670 
9 7.209 5.715 5.078 4.718 4.484 4.320 4.197 4.102 4.026 3.964 3.868 3.769 3.667 3.560 3.392 3.333 

10 6.937 5.456 4.826 4.468 4.236 4.072 3.950 3.855 3.779 3.717 3.621 3.522 3.418 3.311 3.140 3.080 
11 6.724 5.256 4.630 4.275 4.044 3.881 3.759 3.664 3.588 3.526 3.430 3.330 3.226 3.118 2.944 2.883 
12 6.554 5.096 4.474 4.121 3.891 3.728 3.606 3.512 3.436 3.374 3.277 3.177 3.073 2.963 2.787 2.725 
13 6.414 4.965 4.347 3.996 3.767 3.604 3.483 3.388 3.312 3.250 3.153 3.053 2.948 2.837 2.659 2.595 
14 6.298 4.857 4.242 3.892 3.663 3.501 3.380 3.285 3.209 3.147 3.050 2.949 2.844 2.732 2.552 2.487 
15 6.199 4.765 4.153 3.804 3.576 3.415 3.293 3.199 3.123 3.060 2.963 2.862 2.756 2.644 2.461 2.395 
16 6.115 4.687 4.077 3.729 3.502 3.341 3.219 3.125 3.049 2.986 2.889 2.787 2.681 2.568 2.383 2.316 
17 6.042 4.619 4.011 3.665 3.438 3.277 3.156 3.061 2.985 2.922 2.825 2.723 2.616 2.502 2.315 2.247 
18 5.978 4.560 3.954 3.608 3.382 3.221 3.100 3.005 2.929 2.866 2.769 2.667 2.559 2.445 2.256 2.187 
19 5.922 4.507 3.903 3.559 3.333 3.172 3.051 2.956 2.880 2.817 2.720 2.617 2.509 2.394 2.203 2.133 
20 5.871 4.461 3.859 3.515 3.289 3.128 3.007 2.913 2.836 2.774 2.676 2.573 2.464 2.349 2.156 2.085 
21 5.827 4.420 3.819 3.475 3.250 3.089 2.9686 2.8740 2.7977 2.735 2.637 2.534 2.425 2.308 2.114 2.042 
22 5.786 4.383 3.783 3.440 3.215 3.055 2.934 2.839 2.763 2.700 2.602 2.498 2.389 2.272 2.076 2.003 
23 5.750 4.349 3.750 3.408 3.183 3.023 2.902 2.808 2.731 2.668 2.570 2.466 2.357 2.239 2.041 1.968 
24 5.717 4.319 3.721 3.379 3.155 2.995 2.874 2.779 2.703 2.640 2.541 2.437 2.327 2.209 2.010 1.935 
25 5.686 4.291 3.694 3.353 3.129 2.968 2.848 2.753 2.677 2.613 2.515 2.411 2.300 2.182 1.981 1.906 
26 5.659 4.265 3.670 3.329 3.105 2.945 2.824 2.729 2.653 2.590 2.490 2.387 2.276 2.157 1.954 1.878 
27 5.633 4.242 3.647 3.307 3.083 2.923 2.802 2.707 2.631 2.568 2.469 2.364 2.253 2.133 1.930 1.853 
28 5.610 4.220 3.626 3.286 3.063 2.903 2.782 2.687 2.611 2.547 2.448 2.344 2.232 2.112 1.907 1.829 
29 5.588 4.201 3.607 3.267 3.044 2.884 2.763 2.669 2.592 2.529 2.429 2.325 2.213 2.092 1.886 1.807 
30 5.567 4.182 3.589 3.250 3.026 2.867 2.746 2.651 2.575 2.511 2.412 2.307 2.195 2.074 1.866 1.787 
40 5.424 4.051 3.463 3.126 2.904 2.744 2.624 2.529 2.452 2.388 2.288 2.182 2.068 1.943 1.724 1.637 
60 5.286 3.925 3.342 3.008 2.786 2.627 2.507 2.412 2.334 2.270 2.169 2.061 1.944 1.815 1.581 1.482 

120 5.152 3.805 3.227 2.894 2.674 2.515 2.395 2.299 2.222 2.157 2.055 1.945 1.825 1.690 1.433 1.310 

 
5.024 3.689 3.116 2.786 2.566 2.408 2.287 2.192 2.114 2.048 1.945 1.833 1.708 1.566 1.268 1.000 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



700 

 

-розподіл для   

 

 /  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 120 
 

1 4052. 4999. 5403. 5624. 5763. 5859. 5928. 5981. 6022. 6056. 6106. 6157. 6209. 6261. 6339. 6366. 
2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40 99.42 99.43 99.45 99.47 99.49 99.50 
3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.34 27.23 27.05 26.87 26.69 26.50 26.22 26.12 
4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.37 14.20 14.02 13.84 13.56 13.46 
5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.888 9.722 9.553 9.379 9.112 9.020 
6 13.74 10.92 9.780 9.148 8.746 8.466 8.260 8.102 7.976 7.874 7.718 7.559 7.396 7.229 6.969 6.880 
7 12.246 9.547 8.451 7.847 7.460 7.191 6.993 6.840 6.719 6.620 6.469 6.314 6.155 5.992 5.737 5.650 
8 11.26 8.649 7.591 7.006 6.632 6.371 6.178 6.029 5.911 5.814 5.667 5.515 5.359 5.198 4.946 4.859 
9 10.56 8.022 6.992 6.422 6.057 5.802 5.613 5.467 5.351 5.257 5.111 4.962 4.808 4.649 4.398 4.311 

10 10.04 7.559 6.552 5.994 5.636 5.386 5.200 5.057 4.942 4.849 4.706 4.558 4.405 4.247 3.996 3.909 
11 9.646 7.206 6.217 5.668 5.316 5.069 4.886 4.744 4.632 4.539 4.397 4.251 4.099 3.941 3.690 3.602 
12 9.330 6.927 5.953 5.412 5.064 4.821 4.640 4.499 4.388 4.296 4.155 4.010 3.858 3.701 3.449 3.361 
13 9.074 6.701 5.739 5.205 4.862 4.620 4.441 4.302 4.191 4.100 3.960 3.815 3.665 3.507 3.255 3.165 
14 8.862 6.515 5.564 5.035 4.695 4.456 4.278 4.140 4.030 3.939 3.800 3.656 3.505 3.348 3.094 3.004 
15 8.683 6.359 5.417 4.893 4.556 4.318 4.142 4.004 3.895 3.805 3.666 3.522 3.372 3.214 2.959 2.868 
16 8.531 6.226 5.292 4.773 4.437 4.202 4.026 3.890 3.780 3.691 3.553 3.409 3.259 3.101 2.845 2.753 
17 8.400 6.112 5.185 4.669 4.336 4.102 3.927 3.791 3.682 3.593 3.455 3.312 3.162 3.003 2.746 2.653 
18 8.285 6.013 5.092 4.579 4.248 4.015 3.841 3.705 3.597 3.508 3.371 3.227 3.077 2.919 2.660 2.566 
19 8.185 5.926 5.010 4.500 4.171 3.939 3.765 3.631 3.523 3.434 3.297 3.153 3.003 2.844 2.584 2.489 
20 8.096 5.849 4.938 4.431 4.103 3.871 3.699 3.564 3.457 3.368 3.231 3.088 2.938 2.778 2.517 2.421 
21 8.017 5.780 4.874 4.369 4.042 3.812 3.640 3.506 3.398 3.310 3.173 3.030 2.880 2.720 2.457 2.360 
22 7.945 5.719 4.817 4.313 3.988 3.758 3.587 3.453 3.346 3.258 3.121 2.978 2.827 2.667 2.403 2.305 
23 7.881 5.664 4.765 4.264 3.939 3.710 3.539 3.406 3.299 3.211 3.074 2.931 2.781 2.620 2.354 2.256 
24 7.823 5.614 4.718 4.218 3.895 3.667 3.496 3.363 3.256 3.168 3.032 2.889 2.738 2.577 2.310 2.211 
25 7.770 5.568 4.675 4.177 3.855 3.627 3.457 3.324 3.217 3.129 2.993 2.850 2.699 2.538 2.270 2.169 
26 7.721 5.526 4.637 4.140 3.818 3.591 3.421 3.288 3.182 3.094 2.958 2.815 2.664 2.503 2.233 2.131 
27 7.677 5.488 4.601 4.106 3.785 3.558 3.388 3.256 3.149 3.062 2.926 2.783 2.632 2.470 2.198 2.097 
28 7.636 5.453 4.568 4.074 3.754 3.528 3.358 3.226 3.120 3.032 2.896 2.753 2.602 2.440 2.167 2.064 
29 7.598 5.420 4.538 4.045 3.725 3.499 3.330 3.198 3.092 3.005 2.868 2.726 2.574 2.412 2.138 2.034 
30 7.562 5.390 4.510 4.018 3.699 3.473 3.304 3.173 3.067 2.979 2.843 2.700 2.549 2.386 2.111 2.006 
40 7.314 5.179 4.313 3.828 3.514 3.291 3.124 2.993 2.888 2.801 2.665 2.522 2.369 2.203 1.917 1.805 
60 7.077 4.977 4.126 3.649 3.339 3.119 2.953 2.823 2.718 2.632 2.496 2.352 2.198 2.028 1.726 1.601 

120 6.851 4.787 3.949 3.480 3.174 2.956 2.792 2.663 2.559 2.472 2.336 2.192 2.035 1.860 1.533 1.381 

 6.635 4.605 3.782 3.319 3.017 2.802 2.639 2.511 2.407 2.321 2.185 2.039 1.878 1.696 1.325 1.000 
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