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Лабораторна робота №2. 

 

Тема. Аналіз рядів динаміки.(4год) 

 

Задача 1. На основі даних ряду динаміки розрахувати: 

 

1. Середній рівень ряду. 

2. Базові та ланцюгові абсолютні прирости, темпи зростання і приросту 

Абсолютне значення 1% приросту (ланцюгового). 

3. Середній абсолютний приріст (двома способами). 

4. Середній темп зростання і приросту. 

5. Визначити трендові рівняння за рівнянням прямої лінії та здійснити точковий 

та інтервальний прогноз на наступний рік з ймовірністю 0,95 (Для виконання 

завдання ймовірність р=1 - 0,01*k). 

6. Визначити трендові рівняння за рівнянням параболи другого порядку, 

експоненти. 

 

 

Задача 2. На основі квартальних даних за три роки розрахувати індекси сезонності 

методом аналітичного вирівнювання за рівнянням прямої лінії та оцінити 

інтенсивність сезонності. 

 

1.1.Розрахунок середнього рівня ряду, абсолютних приростів, темпів зростання та 

приростів,середніх величин (п.1-4). 

 

Вихідні дані до задачі показано на рис.1 

 

Рис. 1. Приклад робочого вікна з вихідними даними для виконання роботи 
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Оскільки, рівні даного ряду є абсолютними аддитивними величинами, то:  

1. Середньорічний рівень ряду розраховуємо за формулою середньої 

арифметичної простої: 

n

y

y

n

i
= 1 , 

де yi- рівні інтервального ряду динаміки, n – кількість рівнів ряду. 

 

2. Абсолютні прирости обчислюємо як різницю двох рівнів ряду: 

 

базисні абсолютні прирости: 
1ууі

б

і −=  

ланцюгові абсолютні прирости: 
1−−= іі

л

і уу , 

де і – порядковий номер рівня ряду, уі – поточний рівень ряду, уі-1, рівень ряду, який 

передує уі, у1 – базисний рівень (і є [1,n]). 

3. Середній абсолютний приріст можемо розраховувати як: 

— відношення суми абсолютних приростів до їхньої кількості: 
1−


=

n

; 

— різниці поточного та початкового рівнів ряду до їхньої кількості зменшеної на 1: 

1

0

−

−
=

n

yyn . 

 

4. Коефіцієнти зростання обчислюємо як відношення відповідних рівнів ряду: 

базисний коефіцієнт зростання 
1у

у
k із

б =  

ланцюговий коефіцієнт зростання 
1−

=
і

із

л
у

у
k  

Темпи зростання – як добуток відповідних коефіцієнтів зростання на 100%: 

базисний темп зростаня 100= з

б

з

б kТ  

ланцюговий темп зростання 100= з

л

з

л kТ  

Темпи приросту – як різницю відповідного темпу зростання і 100%: 

базисний темп приросту %1003 −= б

ПР

б ТТ  

ланцюговий темп приросту %1003 −= л

ПР

л ТТ  

Середньорічний темп зростання та приростту розраховуємо за середньою 

геометричною:   

Tз= 1
11 ...−
−n З

n

З ТT  або Tз= 1

1

−n
n

y

y
. 

Вихідні дані в нас містять показники за відповідні місяці та за роки. При 

розв’язанні першої задачі використовуємо дані за відповідні роки. Для полегшення 
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розрахунків їх можна представити у зручнішому вигляді (роки і відповідні їм дані у 

стовбцях). зручно це зробити наступним способом: скопіювати відповідні дані і 

вставити через закладку Специальная вставка —> Значения +Транспонировать. 

Практична реалізація даного моменту зображена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Порядок застосування опції „Специальная вставка” 

 

 

Застосувавши описані вище формули та команди обчислюємо потрібні показники. 

Відповідні команди, формули та результати їх застосування показано на рис. 3, рис. 4. 

 

Рис. 3. Опис формул для обчислення показників динаміки. 
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Рис. 4. Результат застосування формул для обчислення показників динаміки 

 

 

1.2. Визначити параметри лінійного рівняння та оцінити якість тренду. Зробити 

точковий та інтервальний прогнози на найближчі роки (п.5). 

 

Вихідні дані до задачі містяться на рис.1. Представимо даний динамічний ряд 

графічно (рис. 5).  
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Рис. 5. Динаміка випікання хліба корпорацією 2002-2008 рр. 

Нагадаємо, що суть аналітичного вирівнювання динамічних рядів полягає в тому, 

що фактичні рівні ряду замінюють плавними рівнями, які обчислюють на основі 

певної прямої чи кривої, обраної з припущення, що вона найточніше відображає 

загальну тенденцію явища. 

 

1. Вирівнювання за прямою. 
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Щоб спростити розрахунки перенесемо початок відліку часу в середину ряду. Для 

непарної кількості рівнів динамічного ряду це роблять так, як показано в 

розрахунковій таблиці: 

Роки уі tі уі tі 

2002 220,1 -3 -660,3 

2003 254,8 -2 -509,6 

2004 244,4 -1 -244,4 

2005 218,2 0 0 

2006 206,8 1 206,8 

2007 244,3 2 488,6 

2008 226,5 3 679,5 

Всього 1615,1 0 -718,9 

 

Для визначення параметрів лінійної функції скористаємося відповідною системою 

рівнянь: 

;73,230
7

1,1615
==


=

n

y
a i  

.-1,407
2
=




=

i

ii

t

ty
b  

Модель трендового рівняння: y(t) = 230,73 – 1,407∙t.  

 

Для точкового прогнозу на найближчі роки (за умови, що така тенденція розвитку 

явища збережеться в майбутньому) необхідно у рівняння тренду підставити відповідне 

значення параметра t. Наприклад, для 2009 року 

2009 рік: y(4) = 230,73 – 1,407∙t = 230,73 – 1,407 · 4 = 225,1. 

 

Для інтервального прогнозу будуємо довірчий інтервал, для якого необхідно 

розрахувати стандартну похибку апроксимації:  

( )
.7,18

)(
1

2

=
−

−

=

=

ln

tyy

S

n

і

i

t
 

Для визначення критерію Стьюдента з таблиць треба визначити рівень істотності та 

кількість ступенів довіри: 

рівень істотності: α = 0,05; 

кількість ступенів довіри: df = 7 – 1 = 6; 

tα = 2,447; 

tα ∙ St = 2,447 ∙ 18,7 = 45,9. 

Інтервальний прогноз: 

2009 рік: 225,1 ± 45,9. 
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Отже, якщо дана тенденція збережеться, з імовірністю 95% у 2009 р. корпорація 

може випустити від 179,2 до 271,0 т хліба. 

 

У програмі Microsoft Excel прогнозування можна здійснювати без перетворення 

параметра часу. Ми розглянемо два способи для побудови лінійного тренду. 

Найпоширенішим способом прогнозування на основі лінійного тренду та оцінки 

його якості за допомогою програми Microsoft Excel є використання функції TREND / 

ТЕНДЕНЦИЯ (відомі_значення_y; відомі_значення_x; нові_ _значення_x; конст). 

Побудову лінійного тренду, точковий, інтервальний прогнози та розрахунок 

показників оцінки якості обчислених показників показано на рис.  

 

Рис. 6. Застосування функції TREND / ТЕНДЕНЦИЯ до побудови лінійного тренду 

 

Результат застосування функції TREND / ТЕНДЕНЦИЯ (відомі_значення_y; 

відомі_значення_x; нові_значення_x; конст) показано на Рис. 7. Як видно з порівняння 

результатів розрахунків здійснених класичним способом та за допомогою програми 

Microsoft Excel з використанням функції TREND / ТЕНДЕНЦИЯ  практично не 

відрізняються. 
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Рис. 7. Результат застосування функції TREND / ТЕНДЕНЦИЯ до побудови 

лінійного тренду. 

 

Також для побудови лінійного тренду за допомогою програми Microsoft Excel 

можна використовувати функцію LINEST /ЛИНЕЙН (відомі_значення_y; 

відомі_значення_x; конст; статистика). Потрібно зауважити, що LINEST /ЛИНЕЙН – 

функція масиву, і для того щоб її правильно ввести, спочатку потрібно виділити 

діапазон в якому хочемо мати виведені обчислені результати, викликати функцію 

(заповнення відповідних полів показано на Рис. 8) та ввести натисненням комбінації 

клавіш CTRL+SHIFT+ENTER. 

 

 

Рис. 8. Діалогове вікно функції LINEST /ЛИНЕЙН 



 11 

Результат застосування функції LINEST /ЛИНЕЙН показано на Рис. 9. Ми отримали 

рівняння: y(t) = 236,4 – 1,407t; похибка параметра b: 3,54; похибка параметра а: 15,84; 

стандартна похибка: 18,74; коефіцієнт детермінації: 0,0306. 

 

Рис. 9. Результат застосування функції LINEST /ЛИНЕЙН 

Як видно з Рис. 9 та Рис. 7, основні характеристики, розраховані за допомогою 

функції LINEST /ЛИНЕЙН  практично не відрізняються від попередніх способів. 

Алгоритм графічного представлення показано на Рис. 10, Рис. 11, Рис. 12, Рис. 13. 

Практична реалізація: за допомогою  Мастер диаграмм побудувати графік ––> 

виділити лінію динамічного ряду і в меню правої клавіші миші вибрати Додати лінію 

тренду ––> у вкладці Тип вибираємо Лінійна ––> у вкладці параметри вибираємо 

показувати рівняння на діаграмі і показувати величину вірогідності апроксимації. 

 

Рис. 10 

 

Рис. 11 
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Рис. 12 

 

Рис. 13 

 

1.3.   Здійснити аналітичне вирівнювання за рівнянням гіперболи,  параболи другого 

порядку, експоненти (п.6). 

 

У випадку аналітичного вирівнювання ряду динаміки за допомогою гіперболи, 

потрібно звести нелінійне рівняння гіперболи до лінійного вигляду, тобто рівняння 

гіперболи 
t

b
aty +=)(  шляхом заміни змінних 

t
z

1
=  перетворюється у рівняння 

вигляду: bzaty +=)(* . Всі подальші розрахунки проводимо як для лінійного випадку.  

 

Аналітичне вирівнювання за допомогою параболи другого порядку проводимо 

аналогічно до рівняння прямої, за допомогою функції LINEST /ЛИНЕЙН 
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(відомі_значення_y; відомі_значення_x; конст; статистика), з відмінністю, що в полі 

відомі_значення_x вводимо діапазон , де розміщені значення t та t2. Практична 

реалізація зображена на рис.14 

 

 

Рис. 14. Діалогове вікно функції LINEST /ЛИНЕЙН для побудови параболи другого 

порядку 

 

Шукане рівняння параболи та оцінка його параметрів показані на Рис. 15. 

Аналогічно як і у випадку прямої лінії в клітинках G40:I40  виведені похибки 

вдповідних параметрів, G41 – коефіцієнт детермінації, H41 – стандартна похибка. 

 

 

Рис. 15. Рівняння параболи та оцінка його параметрів. 

Графічне представлення здійснюється за тим же алгоритмом, що у випадку прямої 

лінії, з відмінністю, що у вкладці Тип вибираємо Полиномиальная (у полі для 

встановлення кількості змінних – 2).(Рис. 16) 
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Рис. 16. Результат графічного представлення аналітичного вирівнювання за 

параболою другого порядку 

 

Розрахунок параметрів показникового рівняння у програмі Microsoft Excel 

проводимо за допомогою функції LOGEST / ЛГРФПРИБЛ (відомі_значення_y; 

відомі_значення_x; конст; статистика). LOGEST / ЛГРФПРИБЛ – функція массиву. 

Для виведення її результатів виділяємо діапазон, і заповнюємо відповідні поля в 

діалоговому вікні (Рис. 17) та вводимо натисненням комбінації клавіш 

CTRL+SHIFT+ENTER.  

 

Шукане рівняння параболи та оцінка його параметрів показані на Рис. 18. 

Аналогічно як і у випадку прямої лінії в клітинках G52: H 52  виведені похибки 

відповідних параметрів, G53 – коефіцієнт детермінації, H53 – стандартна похибка.  

 

Рис. 17. Діалогове вікно функції LOGEST / ЛГРФПРИБЛ 
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Рис. 18.  Результат застосування функції LOGEST / ЛГРФПРИБЛ 

Висновок. Якщо рівняння тренду підібрано вдало, то йому мають бути притаманними 

близькі до нуля похибки (параметрів і рівняння загалом) та коефіцієнт детермінації, 

близький до 1. 

 

 

2. Розрахунок індексів сезонності. 

 

На основі місячних даних розрахувати індекси сезонності методом аналітичного 

вирівнювання за рівнянням прямої лінії та оцінити інтенсивність сезонності. 

Ряди динаміки можуть бути представлені у вигляді суми компонент: основної 

тенденції розвитку – тренду, сезонної (періодичної складової та випадкової 

компоненти. приклади побудови тренду наведені в задачі 1. Тут ми зупинимось на 

сезонній складовій, котра має важливе практичне значення. 

В статистиці існує ряд методів  вивчення та виміру сезонних коливань: 

— метод абсолютних різниць; 

— метод відносних різниць; 

— побудова індексів сезонності; 

— побудова аналітичної моделі. 

 

Наше завдання побудувати індекси сезонності та оцінити інтенсивність сезонності. 

Вихідні дані до задачі та розрахунок індексів сезонності показано на Рис. 19 та Рис. 21 

 

Рис. 19. Вихідні дані до задачі 
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Рис. 20. Розрахунок індексів сезонності (формули) 

 

Рис. 21 Розрахунок індексів сезонності (результат). 

Лінія тренду, яка описує щомісячну динаміку обсягів випікання хліба протягом 

семи років має вигляд y(t)=-0,018∙t +20,2. На Рис. 22 наведені теоретичні рівні ряду 

динаміки, розраховані на підставі побудованої лінії тренду, а також показники тренду, 

скоригованого на сезонність. 
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Рис. 22. Тренд і сезонні коливання виробництва хліба. 
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Рис. 23. Динаміка вирибництва хліба корпорацією за 2002-2008рр. та 

скоригований на сезонність лінійний тренд динаміки 

Загальним показником сили коливання динамічного ряду сезонності за рік є 

середнє квадратичне відхилення індексів сезонності представлене у відсотках: 

%100
12

)1( 2 −
= i

i

s

s

I
 =7,57 

Чим меншим буде обчислений показник, тим меншою буде сезонність явища, котре 

досліджуємо. В нашому вападку можна стрерджувати, щщо сезонність у динаміці 

випікання хліба є дуже малою.  
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Додаток 1. 

Функції Microsoft Excel, використані для розв’язання задач 

AVERAGE(число1;число2;...) 

СРЗНАЧ 

Повертає середнє арифметичне аргументів. 

 

CORREL(масив1;масив2) 

КОРРЕЛ 

Повертає коефіцієнт кореляції між діапазонами клітинок масив1 та масив2. 

 

DEVSQ(число1;число2;...) 

КВАДРОТКЛ 

Повертає суму квадратів відхилень точок даних від їх середнього. 

Число1, число2, ...    — це від 1 до 30 аргументів, для яких обчислюють сума квадратів 

відхилень. Можна також використовувати масив або посилання на масив замість 

аргументів, які розділяються крапкою з комою. 

 

FDIST(x;ступені_свободи1; ступені_свободи2) 

FРАСП 

Повертає F-розподіл імовірностей. Цю функцію можна використовувати для 

визначення того, чи мають дві множини даних різні ступені розкиду результатів.  

x    — це значення, для якого обчислюють функція. 

ступені_свободи1    — це чисельник ступенів свободи. 

ступені_свободи2    — це знаменник ступенів свободи. 

 

FINV(імовірність;ступені_вільності1;ступені_вільності2) 

FРАСПОБР 

Повертає обернене значення для F-розподілу ймовірностей. F-розподіл можна 

використовувати у F-тесті, який порівнює варіацію двох множин даних.  

Імовірність    — це ймовірність, зв'язана з F-розподілом. 

ступені_свободи1    — це чисельник ступенів свободи. 

ступені_свободи2    — це знаменник ступенів свободи. 

 

FISHER(x) 

ФИШЕР 

Повертає перетворення Фішера для аргументу x. Це перетворення будує функцію, яка 

має нормальний, а не асиметричний розподіл. Цю функцію використовують для 

тестування гіпотез за допомогою коефіцієнта кореляції. 
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FISHERINV(y) 

ФИШЕРОБР 

Повертає обернене перетворення Фішера. Це перетворення використовують  під час 

аналізу кореляції між діапазонами або масивами даних. Якщо y = FISHER(x), то 

FISHERINV(y) = x. 

 

FORECAST(x; відомі_значення_y; відомі_значення_x) 

ПРЕДСКАЗ 

Обчислює або прогнозує майбутнє значення, використовуючи існуючі поля. 

Прогнозоване значення — це значення y, яке відповідає вказаному значенню x. Відомі 

значення — це значення x і y, а нове значення прогнозують з використанням лінійної 

регресії. 

x – це точка даних, для якої прогнозують значення. 

Відомі_значення_y – це залежний масив або інтервал даних. 

Відомі_значення_x – це незалежний масив або інтервал даних 

 

GROWTH(відомі_значення_y;відомі_значення_x;нові_значення_x;конст) 

РОСТ 

Обчислює прогнозоване експоненційне зростання з використанням наявних даних. 

Функція GROWTH повертає значення у для послідовності нових значень х, які 

вказуються за допомогою наявних значень х і у. Функція аркуша GROWTH також 

може використовуватися для апроксимації наявних значень х і y експоненційної 

кривої. 

Відомі_значення_y    — це множина значень у, які вже відомі у співвідношенні y = 

b*m^x. 

Відомі_значення_x    — це необов'язкова множина значень х, які вже відомі у 

співвідношенні y = b*m^x. 

Нові_значення_x    — це нові значення х, для яких GROWTH повертає відповідні 

значення y. 

Конст    — це логічне значення, яке вказує, чи потрібно, щоб константа b дорівнювала 

1. 

 

INTERCEPT(відомі_значення_y;відомі_значення_x) 

ОТРЕЗОК 

Обчислює точку перетину лінії з віссю у, використовуючи відомі_значення_x і 

відомі_значення_y. Точка перетину міститься на оптимальній лінії регресії, проведеній 

через відомі_значення_x і відомі_значення_y. Функцію INTERCEPT використовують , 
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коли потрібно визначити значення залежної змінної, якщо незалежна змінна дорівнює 

0 (нулю) 

 

LINEST(відомі_значення_y;відомі_значення_x;конст;статистика) 

ЛИНЕЙН 

Обчислює статистику для лінії із застосуванням методу найменших квадратів, щоб 

побудувати пряму лінію, яка найкраще апроксимує наявні дані, і повертає масив, який 

описує отриману пряму. Оскільки ця функція повертає масив значень, її слід вводити 

як формулу масиву. 

Рівняння для прямої лінії має такий вигляд: 

y = mx + b або 

y = m1x1 + m2x2 + ... + b (якщо є декілька діапазонів значень х) 

де залежне значення y є функцією незалежного значення х. Значення m — це 

коефіцієнти, які відповідають кожному незалежному значенню х, а b — стале 

значення. Зауважимо, що y, x і m можуть бути векторами. Функція LINEST повертає 

масив {mn;mn-1;...;m1;b}. LINEST може також повертати додаткову регресійну 

статистику. 

Відомі_значення_y    — це множина значень у, які вже відомі у співвідношенні y = mx 

+ b. 

Відомі_значення_x    — це необов'язкова множина значень х, які вже відомі у 

співвідношенні y = mx + b. 

Конст    — це логічне значення, яке вказує, чи потрібно, щоб константа b дорівнювала 

0. 

Статистика    — це логічне значення, яке вказує, чи потрібно повернути додаткову 

регресійну статистику. 

Додаткова регресійна статистика має такий вигляд: 

Величина Опис 

se1,se2,...,sen Стандартні значення помилок для коефіцієнтів m1,m2,...,mn. 

seb Стандартне значення помилки для константи b (seb = #N/A, 

якщо константа має значення FALSE). 

r2 Коефіцієнт детермінації. Порівнюються фактичні значення y та 

значення, які отримуються з рівняння прямої; за результатами 

порівняння обчислюється коефіцієнт детермінації, нормований 

від 0 до 1. Якщо він дорівнює 1, то має місце повна кореляція з 

моделлю, тобто немає різниці між фактичними та оцінюваними 

значеннями у. У протилежному випадку, якщо коефіцієнт 

детермінації дорівнює 0, то рівняння регресії невдале для 

прогнозування значень у. Для одержання відомостей про 
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Величина Опис 

обчислення r2 див. «Зауваження» в кінці цього розділу. 

sey Стандартне значення помилки для оцінки у. 

F F-статистика або F-спостережуване значення. F-статистику 

використовують  для визначення того, чи є взаємозв'язок, який 

спостерігається між залежною та незалежною змінними, 

випадковим. 

df Ступені вільності. Ступені вільності зручно використовувати 

для пошуку F-критичних значень у статистичній таблиці. Для 

визначення рівня надійності моделі потрібно порівняти 

значення в таблиці з F-статистикою, яка повертається функцією 

LINEST. Для одержання відомостей про обчислення df див. 

«Зауваження» нижче в цьому розділі. Далі у прикладі 4 

показано використання величин F і df. 

ssreg Регресійна сума квадратів. 

ssresid Залишкова сума квадратів. Для одержання відомостей про 

обчислення ssreg і ssresid див. «Зауваження» нижче в цьому 

розділі. 

 

Додаткова регресійна статистика повертається в такому порядку: 

mn mn-1 … m2 m1 b 

sen sen-1 … se2 se1 seb 

r2 sey     

F Df     

ssper ssзал.     

 

LOGEST(відомі_значення_y;відомі_значення_x;конст;статистика) 

ЛГРФПРИБЛ 

У регресійному аналізі обчислює експоненційну криву, яка апроксимує дані, і 

повертає масив значень, які описують криву. Оскільки ця функція повертає масив 

значень, її слід вводити як формулу масиву. 

Рівняння для кривої має такий вигляд: 

y = b*m^x або 

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_) (якщо є декілька значень х) 

де залежне значення y є функцією незалежного значення х. Значення m — це основи, 

які підносяться до степеня х, а b — стале значення. Зауважимо, що y, x і m можуть 

бути векторами. Функція LOGEST повертає масив {mn;mn-1;...;m1;b}. 



 22 

Відомі_значення_y    — це множина значень у, які вже відомі у співвідношенні y = 

b*m^x. 

Відомі_значення_x    — це необов'язкова множина значень х, які вже відомі у 

співвідношенні y = b*m^x. 

Конст    — це логічне значення, яке вказує, чи потрібно, щоб константа b дорівнювала 

1. 

Статистика    — це логічне значення, яке вказує, чи потрібно повернути додаткову 

регресійну статистику. 

 

PEARSON(масив1;масив2) 

ПИРСОН 

Повертає коефіцієнт кореляції Пірсона, r, безрозмірний індекс в інтервалі від -1,0 до 

1,0 включно 

 

SLOPE(відомі_значення_y;відомі_значення_x) 

НАКЛОН 

Повертає нахил лінії лінійної регресії для точок даних в аргументах відомі_значення_y 

та відомі_значення_x. Нахил визначається як частка від ділення відстані по вертикалі 

на відстань по горизонталі між двома будь-якими точками прямої, тобто нахил — це 

швидкість зміни значень уздовж прямої. 

Відомі_значення_y    — це масив або діапазон клітинок, які містять числові залежні 

точки даних. 

Відомі_значення_x    — це множина незалежних точок даних. 

 

STEYX(відомі_значення_y;відомі_значення_x) 

СТОШУХ 

Повертає стандартну помилку прогнозованих значень у для кожного х у регресії. 

Стандартна помилка — це міра помилки прогнозованого значення у для окремого 

значення х. 

 

SUMXMY2(масив_x;масив_y) 

СУММКВРАЗН 

Повертає суму квадратів різниць відповідних значень двох масивів. 

Масив_х    — це перший масив або інтервал значень. 

Масив_у    — це другий масив або інтервал значень. 

Рівняння для суми квадратів різниць має таких вигляд: 

Σ (x – y)2 
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TINV(імовірність;ступені_свободи) 

СТЬЮДРАСПОБР 

Повертає значення t розподілу Стюдента як функцію ймовірності та ступенів свободи.  

імовірність – це ймовірність, пов'язана із двобічним t-розподілом Стюдента. 

ступені_свободи – це кількість степенів свободи, яка характеризує розподіл. 

 

TREND(відомі_значення_y;відомі_значення_x;нові_значення_x;конст) 

ТЕНДЕНЦИЯ 

Повертає значення за лінійним трендом. Апроксимує прямою лінією (за методом 

найменших квадратів) масиви відомі_значення_y і відомі_значення_x. Повертає 

значення у, відповідно до цієї прямої для вказаного масиву нові_значення_x. 

Відомі_значення_y    — це множина значень у, які вже відомі у співвідношенні y = mx 

+ b. 

Відомі_значення_x    — це необов'язкова множина значень х, які вже відомі у 

співвідношенні y = mx + b. 

Нові_значення_x    — це нові значення х, для яких функція TREND повертає 

відповідні значення y. 

Конст    — це логічне значення, яке вказує, чи потрібно, щоб константа b дорівнювала 

0. 
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