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4.1.5. Помилка середньої арифметичної 

Середнє значення, визначене з урахуванням всіх варіант генеральної 
сукупності, помилки не має. Однак, коли середнє вираховується лише за 
певною кількістю вибіркових варіант, то можливе відповідне відхилення 
одержаного значення середнього для даної виборки від середнього для 
генеральної сукупності. Це зветься помилкою репрезентативності.  

Вона визначається за формулою 
 
    (4.2) 
 

 

Приклад: 
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Із збільшенням кількості варіант (n), які залучені у частковій виборці для 

визначення середнього, помилки зменшуються. Наявність помилки 
середнього значення вносить певну долю умовності щодо безапеляційного 
застосування її як об’єктивної характеристики. Характер помилки означає, 
що справжнє (об’єктивно існуюче) значення середньої знаходиться в 
діапазоні між додатнім і від’ємним значеннями середнього. Ці значення 
звуться довірчими межами середнього значення.  

Довірчі межі одержаного середнього значення знаходяться від M + m або 
M − m, тобто M + m > M > M − m. Іноді довірчі межі стають орієнтирами не 
тільки для попереднього аналізу явища, але й в практичній діяльності. 

 Наприклад. За даними обрахувань бригада рибалок за 
черговий вихід на рибалку може добути 3,5 ± 0,8 т риби. За 
цими даними бригадир мусить забезпечити умови 
зберігання 3,5 + 0,8 = 4,3 т риби (холодильники, цехи 
переробки), але контракти на збут риби він має право 
заключити лише на 3,5 − 0,8 = 2,7 т, інакше він ризикує 
можливими штрафними санкціями. 

Значення помилки репрезентативності можна пояснити на такому 
прикладі. 

Приклад. Необхідно визначити середню довжину колоса на 
дослідній ділянці пшениці, на якій є 10 тис. рослин. Ці 10 
тисяч колосків в даному випадку складають генеральну 
сукупність їх на даній ділянці (N).  

Для того, щоб визначити їх середню величину, необхідно заміряти 
довжину кожного колоска, знайти суму довжин і поділити цю суму на 10 
тис.: 
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Але в проведенні такої величезної роботи немає необхідності. Їх можна 

спростити, якщо застосувати метод визначення середньої довжини колоска 
не шляхом вимірювання довжини кожного колоска, що входять в генеральну 
сукупність, а лише вимірюючи її у частини колосків. Ця частина колосків, що 
відбирається для цього формує вибіркову або часткову сукупність (n). 
Припустимо, що ця часткова сукупність складається з 50 колосків. У кожного 
колоска замірюється довжина і їх сума ділиться на 50: 

 
 
 
 
Це буде середня довжина колосків, які були відібрані в часткову 

сукупність. Зрозуміло, що x ніколи не буде дорівнювати X, оскільки тут для 
замірів взято лише частину колосків (рис. 4). 
При цьому, якщо взяти інші 50 колосків, то їх 
середня довжина (x2) буде на якусь міру 

відрізнятись від результатів, одержаних по першій групі; якщо взяти ще одну 
виборку з 50 колосків, то буде одержано третій результат (x3) і так далі. 
Тобто, 

 
 
Але одночасно  і так далі.  
 
Звідси 
 
 
 

тобто кожне значення генеральної сукупності і будь-якого середнього 
значення вибіркової сукупності буде різним. Значення для вибіркових 
сукупностей можуть бути більшими або меншими у порівнянні із значеннями 
для генеральної сукупності. Але для однієї вибіркової сукупності ця різниця 
буде меншою, для другої − більшою. Конкретна величина різниці по кожній 
вибірковій сукупності залежить від того, наскільки представництво 
відібраних колосків відображає структуру даної генеральної сукупності за 
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обраною ознакою, тобто в даному прикладі за довжиною колосків. 
Ще однією, майже апріорною особливістю є те, що чим більша кількість 

варіант включена у вибіркову сукупність (скажімо не 50, а 100 або 150 
колосків), тим в більшій мірі середнє значення вибіркової сукупності буде 
наближатись до середнього значення генеральної сукупності. В математиці 
ця особливість відома як "закон великих чисел", сформульований Бернулі, 
Пуассоном, Чебишевим, Марковим, Ляпуновим. Згідно з цим законом 

помилка середнього значення вибіркової сукупності (± m) зменшується при 
збільшенні числа спостережень (n). Тобто, вибіркова середня (x) буде скільки 
завгодно наближатись до генеральної середньої  (M), якщо число 
спостережень (n) необмежено збільшується. 

У прикладі, який наведено на рис. 4, взято з однієї генеральної 
сукупності лише дві вибіркові сукупності і показано, що їх середні значення  
(x1 і x2) є різними. Можна провести такий дослід: взяти з цієї самої 
генеральної сукупності досить велику кількість вибіркових сукупностей і для 
одержання їх середніх значень провести статистичний аналіз. Одержані 
результати засвідчать наявність певних статистичних достовірних 
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Рис. 4. Середнє значення ознаки по генеральній (X) і кожній вибірковій сукупності 
(x1, x2 і т.д.) 
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закономірностей, притаманних особливостям репре-зентативності. Схема і 
принцип такого досліду зветься умовним експериментом. Вперше його 
здійснив Дж.У.Снедекор. З його результатами ознайомимося в розділі 9. 

Якщо у вибіркову сукупність включається відносно менша кількість 
варіант, помилка середнього значення збільшується. Як бачимо з формули (2) 
помилка репрезентативності залежить від величини середньоквадратичного 
(стандартного) відхилення (σ). З формули (1) бачимо, що величина 
середньоквадратичного відхилення залежить від значень кожної окремої 
варіанти, а коефіцієнт варіації, середньоквадратичне і середнє арифметичне 
значення знаходяться у взаємозв’язку. Отже, при тій же самій чисельності 
вибіркової сукупності і величині середньоарифметичного значення 
середньоквадратичне відхилення,  а звідси і помилка середнього, буде тим 
менша, чим менша варіабельність ознаки. Для нашого прикладу це означає, 
що чим більш близькі одне до одного довжини колосків на полі, тим помилка 
середнього для виборки з 50 колосків буде меншою, і навпаки, чим більшою 
буде різниця в довжині окремих колосків, тим більшою буде помилка 
середнього. За величиною помилки репрезентативності по відношенню до 
середнього значення визначається точність одержаних даних (точність 
досліду) (Т). Цей показник визначається як  

 
 
 
 
Вважається достатньою точність досліду, якщо Т ≤ 5 %. Для збільшення 

показника точності досліду (тобто для зменшення наведеного відношення) 
необхідно збільшувати представництво варіант у вибірковій сукупності. 

Точність визначення середнього значення вибіркової сукупності можна 
використовувати як показник ступеню наближення її середньої до середнього 
значення генеральної сукупності. 

Оцінка достовірності параметрів вибіркової сукупності. Нульова 

гіпотеза. Рівень значущості і довірчий інтервал. При проведенні вибіркових 
спостережень властивості генеральної сукупності оцінюються за даними для 
її вибіркової частини. При цьому залишається невідомим наскільки 
відрізняються значення, одержані при дослідженні вибіркової сукупності, від 
значень, притаманних генеральній сукупності. Отже, після 
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експериментальних досліджень вибіркової сукупності виникає необхідність 
визначити, в якій мірі вони наближаються до відповідних значень 
генеральної сукупності. Слід мати на увазі те, що для досліджень з 
генеральної сукупності можна обрати дуже велику кількість виборок, по 
кожній з них буде одержаний результат, який в тій  чи іншій мірі буде 
відрізнятися від результатів, одержаних по інших виборках. Отже, показники, 
які характеризують вибіркові сукупності є величинами випадковими, так 
само, як випадковими  є самі виборки. Дане положення вимагає застосування 
додаткового методу співставлення результатів по виборці з вірогідною 
гіпотетичною характеристикою генеральної сукупності. 

Для оцінки значень генеральних сукупностей за значеннями, 
одержаними для вибіркових сукупностей застосовується так звана "нульова" 
гіпотеза. Вона полягає в припущенні того, що значення генеральної 
сукупності, які хочуть визначити по значенням вибіркової сукупності, і 
значення, визначені для вибіркової сукупності, не відрізняються між собою. 
Тобто, наприклад, середнє значення, визначене для вибіркової сукупності 
дорівнює середньому значенню для генеральної сукупності. 

Далі здійснюється перевірка цієї гіпотези. Методологічною основою 
перевірки цієї гіпотези є теорія імовірностей в поєднанні із випадковістю 
характеру помилки репрезентативності. Як вже було відзначено, з 
генеральної сукупності можна відібрати для досліджень велику кількість 
вибіркових сукупностей, які є випадковими. Відповідно випадковими є 
результати, що характеризують ці виборки. Отже, якщо взяти велику 
кількість таких виборок з однієї генеральної сукупності (50-100-150 і т. д.), то 
одержимо відповідну кількість випадкових результатів, тобто випадкових 
величин (подій). А як нам вже відомо, така сукупність підлягає закону 
нормального розподілу (див. криву нормального розподілу). Випадкові 
результати, що характеризують виборки розмістяться так, що результати, які 
значно відхиляються від середніх значень, займуть незначну частку від усієї 
кількості  значень. Найбільша їх частина сконцентрується біля середнього 
значення М, яке є гіпотетичним середнім для генеральної сукупності. Тут їх 
буде 95 % від загальної кількості значень (тобто результати по 95 % 
експериментальних виборок). Отже, з імовірністю 95 % можна стверджувати, 
що результат, одержаний для даної конкретної виборки не буде відрізнятись 
від ознаки, що досліджується для генеральної сукупності. І лише в 5 % 
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випадків дані, одержані для виборок, будуть значно відхилятися від значення 
М для генеральної сукупності. Але кожне середнє значення вибірки 
знаходиться у межах її помилки репрезентативності (± m). Перед 
дослідником постає завдання визначити відповідність значень вибіркових до 
значення генеральної сукупності лише за результатам, однієї виборки. У 
вирішенні цього питання повинна бути врахована помилка 
репризентативності. 

Для того, щоб оцінити рівень достовірності (рівень довіри) відповідності 
вибірковій середній значенню середньої генеральної сукупності з 
урахуванням помилки репрезентативності використані експериментально 
одержані значення помилок репрезентативності для виборок різного об’єму, 
зроблених з однієї генеральної сукупності. На підставі цього був розроблений 
відповідний критерій такої оцінки. Він вперше був обгрунтований 
англійським вченим В.С.Госсетом (псевдонім Стьюдент) в 1908 році і 
увійшов у математику як "t−критерій Стьюдента".  

В 1925 році аналогічну роботу виконав Р.А.Фішер. 
Зробивши випадкові виборки з однієї тієї ж генеральної сукупності, вони 

одержали розподіл відхилень вибіркових середніх від гіпотетичної 
генеральної середньої. 

Ці відхилення були визначені Стьюдентом в одиницях стандартного 

відхилення (нормованого відхилення) виборок, тобто  
 
 
 
 
Вийшло, що внаслідок випадковості відхилення вибіркових середніх всі 

значення t вираховані по виборці, варіюють біля значення, рівного нулю, яке 
є центром розподілу значень t. 

 Р.А.Фішер визначив це відхилення в одиницях стандартної помилки:  
 
 
 
 
Наступні експериментальні перевірки, що виконані на біологічних 

об’єктах, показали, що при значній кількості виборок (> 500) лише 10 % всіх 
одержаних значень t мають рівень більше 1,83; рівень 2,26 перевищили 5 %, а 
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рівень 3,25 − лише 1 %. 
Ось чому тепер при проведенні біологічних досліджень вважається 

приймати за високий рівень зачущості (рівень імовірності р) результатів вже 
коли при показнику ступенів вільності (N − 1)  t > tSt. Це гарантує рівень 
значущості 1 % (0,01) при числі ступенів вільності 4. Найбільш вживані рівні 
імовірності (значущості) в залежності від цілей і об’єктів досліджень: р = 
0,95, р = 0,99, р = 0,999. За такими рівнями при відповідному числі ступенів 
вільності робляться безпомилкові заключення. 

Отже, рівень значущості − це процент малоімовірних випадків, які 

ставлять нульову гіпотезу під сумнів. В біологічних дослідженнях звичайно 
приймається 5%-й рівень значущості, чому відповідає імовірність Р = 0,05. В 
більш відповідальних дослідженнях приймається 1%-й рівень і навіть 0,01%-
й  рівень значущості (наприклад, при дослідженнях пов’язаних з токсичними 
речовинами). 

За допомогою критерію t з певним рівнем значущості встановлюється 
гіпотетичне значення відповідного параметра генеральної сукупності. Але 
об’єктивно існують межі, в яких цей параметр може знаходитись. 

Отже, 
• межі, в яких з тією чи іншою імовірністю знаходиться 

досліджуваний параметр генеральної сукупності, мають назву 

довірчих меж; 

• інтервал (тобто різниця між верхньою і нижньою довірчими 
межами), що заключений між цими межами, є довірчим 
інтервалом. 

Загальний вираз довірчого інтервалу такий: 
 
 
 тобто      
 

 
де t − tσ i t + tσ − довірчі межі; t − нормоване відхилення згідно з довірчою значущостю.  

Приклад. З імовірністю Р = 0,95, якій відповідає t = 1,96, 
можна стверджувати, що гіпотетичний параметр 
генеральної сукупності (М) знаходиться в інтервалі: 

х − 1,96σ ≤ М ≤ х + 1,96σ. 

Відомо, що вибіркові середні  варіюють навколо генеральної середньої М 

,t
Mx

t +≤
σ

−
≤−

,σσ +≤≤− txMtx

Розділ 4. Особливості середніх величин в біометрії 



66 Біометрія 

в √n разів менше, ніж окремі варіанти даної сукупності. Тому при визначенні 
довірчих меж інтервалу для генерального параметра по вибірковій середній 
(x) в наведеній формулі показник σ  слід зменшити в  √n разів, тобто 

 
 

  
 

а оскільки   
 
є помилка вибіркової середньої (± m), то в узагальненому вигляді 
довірчі інтервали будуть представлені так:  

 
 

 
Величина є tm x максимальною 

погрішністю (похибкою, помилкою) оцінки параметра М генеральної 
сукупності, вона позначається літерою грецького алфавіту ∆ (дельта). 

Приклад визначення довірчого інтервалу. Рибалки спіймали 
100 риб-тараньок, середня довжина яких склала x = 27,2 см, 
середнє квадратичне відхилення σ = 3,20 см, помилка 
середньої  m = 0,32. При 5%-ному рівні значущості t0,05 = 2,0 
(див. додаток 2) довірчий інтервал для x =27,2 см буде 
такий: 

27,2 − 2,0 • 0,32 ≤ М ≤ 27,2 + 2,0 • 0,32,  

тобто справжнє положення середнього значення 
генеральної сукупності риб (М) буде знаходитись між 26,56 
і 27,87 см. 

Але якщо у вибірковій сукупності буде не 100, а 50 риб, то цей довірчий 
інтервал буде знаходитись між 

 
  27,2 − 2,0 • 0,45 ≤ М ≤ 27,2 + 2,0 • 0,45,  

тобто між 26,30 і 28,1 см, в ширших межах, ніж при виборці в 100 риб. Якщо 
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виборку зменшити до 10 тараньок, то довірчий інтервал стане ще ширшим: 
від 25,2 см до 29,2 см. 

Якщо показники довірчого інтервалу відобразити графічно у вигляді 
ліній відносно лінії регресії, то буде одержана зона довірчого інтервалу, яка 
буде включати всі значення, які розміщені уздовж лінії регресії в межах 
знаходження верхньої і нижньої ліній довірчих інтервалів. 

Поняття про малі і великі виборки. Середні значення відповідних ознак 
визначаються з обмеженої кількості варіант, яка за принципом випадковості 
відібрана із генеральної сукупності. При цьому у виборку може бути 
включена більша або менша кількість варіант. Апріорі можна припускати, що 
чим більше варіант буде відібрано у випадкову сукупність, тим більша буде 
достовірність одержаних значень. 

Однак теоретичний доказ цього положення і деяке спростування його 
було одержано в дослідженнях Вільяма Госсета (Стьюдента) (1908). 
Досліджуючи закони розподілу малої виборки (n ≤ 30), він вперше відкрив, 
що вибіркова випадкова величина t (про це згадувалось вище), тобто  

 
 
 

має безперервну функцію розподілу для − ∞ < t < + ∞ з 
щільністю, яка дорівнює: 

 
 
 
 
 

де  cn-1− константа, яка залежить лише від кількості ступенів вільності k = n − 1. 

 
Особливості t-розподілу [f(t)] залежить лише від t, тобто нормованого 

розподілу і об’єму виборки − (n), яка застосовується числом ступенів 

вільності (n − 1). Аналіз одержаних даних показав, що характер t-розподілу, 
тобто f(t) залежить від величини виборки (n) лише в незначних межах. Це 
більш наочно видно, якщо значення  f(t) та параметри, які на нього 
впливають, представити у вигляді табл. 4 (в таблиці наведені значення 
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функцій трьома цифрами після коми). 
Дані табл. 4 свідчать про те, що доведення n до 30 і більше практично не 

впливає на показники функції в розподілі t-Cтьюдента. Це дало 
обгрунтування зробити градацію виборок за числом (n) на малі виборки (n < 
30) і великі виборки (n > 30). Правила обрахування експериментальних даних 
для малих виборок дещо відрізняється від правил, що застосовуються для 
великих виборок. Слід звернути увагу на те, що крім поділу виборок на малі і 
великі, існує поділ їх на обмежені і необмежені. Обмежені виборки − це такі, 

об’єм яких складає менше 20 % генеральної сукупності, необмежені − коли 
вони складають 20 і більше % генеральної сукупності. 

Отже, за цими ознаками виборки можуть бути: малі обмежені, малі 
необмежені, великі обмежені, великі необмежені. 

Визначення оптимального об’єму виборки. При плануванні досліду 
доцільно зорієнтуватись, який об’єм виборки слід прийняти. Це роблять 
керуючись наступними вимогами:  якщо взято невиправдано велику виборку, 
то буде витрачена зайва праця і час на проведення досліджень; в той же час 
занадто мала виборка може дати недостатньо достовірні результати. Отже, 
необхідно вирішити питання про число спостережень або об’єм виборки, 
достатні для того, щоб одержати оцінку середнього значення або будь-якого 

Нормоване  
відхилення, t 

Розподіл 

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

За 
 
 
 
 
 
(нормальний розподіл) 

383 683 866 955 988 997 9995 

t-Стьюдента при: 
n =3  

 
333 

 
577 

 
728 

 
816 

 
870 

 
905 

 
927 

n = 20 377 670 850 940 978 993 998 
n = 30 383 683 866 955 988 997 9995 

Таблиця 4. Розподіл f(t) в залежності від величини нормованого відхилення 

(t) і кількості варіант у виборці (n)  
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іншого статистичного показника із заданою точністю. 
Це вирішується на основі вже відомої формули:  
 

або   
 
 

Перетворюючи ці 
формули, одержимо 
 
 
 
 

За цією формулою одержимо кількість спостережень (N), яка необхідна 
для рівня значущості в 0,32. Але звичайно приймають рівень значущості 0,05 
або 0,01. Для визначення числа спостережень необхідно в наведену формулу 
ввести показник t, відповідний цим рівням значущості: 

 
 
 
 
Число N можна вирахувати із застосуванням коефіцієнта варіації С і 

планованого показника точності досліду:  
 
 
 
 
В такому разі попередньо п р о б н о ю  в и б о р к о ю 

орієнтовно визначають коефіцієнт С або приймають його на підставі 
попередніх досліджень. 

Наведене вище свідчить про те, що середнє значення ознаки варіаційного 
ряду є досить складним явищем. 

Наявність помилки репрезентативності ускладнює порівняння середніх 
даних, одержаних для двох різних генеральних сукупностей. Це має місце 
тому, що різниця між цими середніми може перекриватись помилками і бути 
недостовірною. 
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 Тому при вирішенні питання достовірності різниці між двома , тобто 
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