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Лабораторна робота №3 

 

Тема: Вибіркове спостереження  

Задача 1. З допомогою вибіркового обстеження визначити: 

1. Середню вагу мобільного телефону, при умові, щоб гранична похибка вибірки 

не перевищувала Δ = 30 – k г з ймовірністю (1-0,01* k)*100%, де  k – порядковий 

номер варіанту; 

2. Середнє значення тривалості роботи в режимі очікування, при умові, щоб 

гранична похибка вибірки не перевищувала Δ = 10 + k год з ймовірністю (1-0,01* 

k)*100%, де  k – порядковий номер варіанту; 

3. Середню вартість мобільного телефону при умові, щоб гранична похибка 

вибірки не перевищувала Δ = 50 + k грн з ймовірністю (1-0,01* k)*100%, де  k – 

порядковий номер варіанту. 

Визначити граничну та відносну похибки вибірок. Записати довірчий інтервал для 

відповідного середнього значення. Порівняти отримані результати з відповідним 

показником генеральної сукупності. Зробити висновки 

 

Задача 2.  З допомогою вибіркового спостереження визначити: 

1. Частку мобільних телефонів вагою до 90 -  k г, при умові, щоб відносна 

похибка вибірки не перевищувала k% з ймовірністю (1-0,01* k)*100%, де  k – 

порядковий номер варіанту; 

2. Частку мобільних телефонів, тривалість роботи яких в режимі очікування не 

перевищує 100 +  k год, при умові, щоб відносна похибка вибірки не 

перевищувала (30 – k)% з ймовірністю (1-0,01* k)*100%, де  k – порядковий 

номер варіанту; 

3. Частку мобільних телефонів вартість яких перевищує 1000 +  k*270 грн, при 

умові, щоб відносна похибка вибірки не перевищувала k% з ймовірністю (1-

0,01* k)*100%, де  k – порядковий номер варіанту. 

Визначити граничну та відносну похибки вибірок. Записати довірчий інтервал для 

відповідної частки. Порівняти отримані результати з відповідним показником 

генеральної сукупності. Зробити висновки 
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1. Формування вибірки.Оцінка середнього значення 

Умова. З допомогою вибіркового обстеження визначити середню вагу мобільного 

телефону, при умові, щоб гранична похибка вибірки не перевищувала 7 г з 

ймовірністю 95% 

Розв’язання. За умовою задачі нам відома ймовірність Р=95%, з якою ми маємо 

визначити середню вагу телефону, із граничною похибкою ∆≤7. Дані для розрахунку 

знаходяться в діапазоні С2:С947 (див дод.1). Найперше ми повинні визначити 

кількість елементів n, з яких ми маємо формувати вибірку. Оскільки, метод відбору 

простий безповторний, то обсяг вибірки будемо розраховувати за допомогою формули 

: 

n=
222

22





tN

Nt

+
,  

де N – обсяг генеральної сукупності, t –коефіцієнт довіри, дисперсія 2  -. 

Невідомими є t та 2 . Коефіцієнт довіри можемо визначити із таблиць (додаток 2) чи 

за допомогою функції NORMSINV/НОРМСТОБР(імовірність) як це показано на рис.1. 

Тут потрібно зауважити, що аргумент „імовірність”=(р+1)/2 . 

Найважче визначити дисперсію ознаки в генеральній сукупності. Оскільки ми не 

маємо даних ні про попередні дослідження, ні про коефіцієнт варіації, то, 

припустивши, що розподіл близький до нормального, оцінити дисперсію можна за 

допомогою розмаху варіації: 

σ=
66

minmax xxR −
= . 

 Розрахунок обсягу вибірки показано на рис. 1. 

 

Рис. 1 Опис формул для розрахунку обсягу вибірки 
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Рис. 2 Результат застосування формул для розрахунку обсягу вибірки 

Якщо в меню Сервис відсутня позиція Анализ данных, то щоб її активувати, необхідно 

в меню Сервис вибрати Настройки (рис.3.а)) у наступному діалоговому вікні 

поставити „прапорець” навпроти закладки Пакет анализа (рис.3 б)) та натиснути ОК. 

 

а)     б) 

Рис. 3. Діалогове вікно Надстройки 

Для безпосереднього формування вибірки скористаємось меню Tools(Сервис) 

закладкою Data Analysis. У вікні вибираємо Sampling (Выборка) рис.4. та клікнути ОК.  

 

 

Рис. 4. Діалогове вікно Data Analysis (Анализ данных) 

 У вікні Sampling (Выборка) встановлюємо необхідні параметри: Input Range 

(Входной диапазон) – вводимо діапазон з якого вибиратимуться елементи; якщо він 

містить заголовки, то потрібно відмітити Labels (Заголовки); оскільки вибірка 

проводиться методом випадкового відбору, то активуємо Random (Случайный) і  в 

Number of amples  (Число выборок) вписуємо розраховану кількість елементів вибірки; 
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Output Range (Выходной диапазон) – вписуємо першу комірку діапазону, в якому 

хочемо вивести відібрані значення або переключаємо на  New Worksheet Ply (Hовий 

лист) чи New Workbook ( Hовa книгa) (рис.5.) та клікаємо ОК. У стовбці  виведено 

згенеровану вибірку. 

 

Рис. 5. Діалогове вікно Sampling (Выборка) 

 

Розрахунки для побудови довірчого інтервалу середнього значення відібраної вибірки 

наведено на рис. 6, 7. 

 

Рис. 6. Опис формул для побудови довірчого інтервалу 
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Рис. 7. Результат побудови довірчого інтервалу 

Довідка про використані формули 

NORMSINV/ НОРМСТОБР(імовірність) 

Повертає обернене значення стандартного нормального розподілу. Розподіл має 

середнє, рівне нулю, і стандартне відхилення, рівне одиниці. 

Імовірність    — це ймовірність, яка відповідає нормальному розподілу. 
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2. Формування вибірки. Оцінка частки у генеральній сукупності 

Умова. З допомогою вибіркового обстеження визначити частку телефонів, вага яких 

не перевищує 90г, при умові, щоб відносна похибка вибірки не перевищувала 4% з 

ймовірністю 0,89. 

Розв’язання. За умовою задачі нам відома ймовірність Р=89%, з якою ми маємо 

визначити частку телефонів, вага яких не перевищує 90 г із відносною похибкою 

∆в≤0,04. Дані для розрахунку знаходяться в діапазоні С2:С947. Найперше ми повинні 

визначити кількість елементів n, з яких ми маємо формувати вибірку. Оскільки, метод 

відбору простий безповторний, то обсяг вибірки будемо розраховувати за допомогою 

формули : 

n=
222

22





tN

Nt

+
,  

де N – обсяг генеральної сукупності, t –коефіцієнт довіри, 2  - дисперсія. 

Невідомими є ∆, t та 2 . Коефіцієнт довіри можемо визначити із таблиць (додаток 2) 

чи за допомогою функції NORMSINV/НОРМСТОБР(імовірність) аналогічно до 

випадку із коефіцієнтом довіри для задачі про оцінку середнього значення, граничну 

похибку визначаємо із відомої відносної похибки. Оскільки в нас нема ніяких 

попередніх даних про частку працівників із вказаною ознакою, то в такому випадку 

прийнято покладати p=0,5. Тоді q=0,5 і дисперсію розраховуємо за правилом 

розрахунку дисперсії для альтернативної ознаки.  

Аналогічно як і у попередній задачі формуємо вибірку, за якою нам потрібно 

обчислити частку мобільних телефонів, вага яких не перевищує 90 г. Для розрахунку 

частки потрібно підрахувати кількість мобільних телефонів у вибірці, вага яких 

 <=90 г. За розрахованою часткою обчислюємо дисперсію  і формуємо довірчий 

інтервал. Розрахунки не містять нових формул. Тому на рис.8,9 подано тільки їх 

результат. 

 

Рис. 8.Формули для розрахунку обсягу вибірки та побудови довірчого інтервалу. 
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Рис. 9. Результат побудови довірчого інтервалу для частки. 
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Додаток 1 
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Додаток 2 

Найчастіше вживані значення довірчого числа t та відповідні їм імовірності розподілу 

похибок вибірки. 

 

Значення 

t 

Розподіл 

Нормальн

ий 

Стьюдента для n 

8-10 11-15 

1,0 0,683 0,828 0,832 

1,1 0,729 0,850 0,854 

1,2 0,770 0,870 0,874 

1,3 0,806 0,887 0,892 

1,4 0,838 0,902 0,907 

1,5 0,866 0,916 0,921 

1,6 0,890 0,928 0,933 

1,7 0,911 0,938 0,943 

1,8 0,928 0,947 0,952 

1,9 0,942 0,955 0,960 

2,0 0,954 0,962 0,969 

2,1 0,964 0,967 0,972 

2,2 0,972 0,972 0,977 

2,3 0,979 0,977 0,981 

2,4 0,983 0,980 0,984 

2,5 0,987 0,983 0,987 

3,0 0,997 0,993 0,995 
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