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3.1. Послідовність виконання біометричних 

досліджень 

Будь-яке біометричне дослідження починається з визначення і аналізу 

змісту завдання досліджень. При цьому встановлюється, що вирішення цього 

завдання іншими, більш простими методами, неможливо. Після цього, 

виходячи із специфіки біологічного об’єкту, що досліджується, і складності 

поставленого завдання, визначається об’єм вибіркової сукупності варіант, 

методика їх відбору і вимірів, порядок фіксації результатів вимірів 

(наприклад, в журналі обліку даних або на окремих картках). Дані обмірів 

відповідних ознак фіксуються у порядку їх одержання. Статистичний 

обробіток даних, що занесені в журнал або інший обліковий документ, 

починається з їх систематизації. Систематизація – це відповідне угрупування 

даних за обраним принципом. Найбільш проста форма статистичного 

угрупування – це складання рядів розподілу. Ряди розподілу формуються 

шляхом ранжирування даних, тобто розміщення їх у зростаючому або 

спадаючому порядку величин їх значень. Нагадаємо, що кожне значення є 

варіантою ряду розподілу. 

Наприклад. При вивченні особливостей будови крон дерев в 

журнал занесені такі дані щодо розмірів площ їх 

горизонтальних проекцій (в м2): 2, 8, 4, 2, 6, 8, 8, 7, 12, 10, 6, 

6. В представленому вигляді – це ряд розподілу даних про 
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розмір площ проекцій крон. Але якщо розмістимо наведені 

показники у зростаючому порядку, то будемо мати їх у 

вигляді ряду: 2, 2, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 10, 12. Такий ряд 

зветься ранжированим рядом. Для більш зручного 

подальшого аналізу ранжирований ряд слід упорядкувати 

шляхом розміщення відповідно кожного розміру площі 

проекції крон (х) кількості дерев, які мали таку площу (р). 

Тоді цей ранжирований ряд буде мати вигляд: 

 

 

 

 

Такий упорядкований ранжирований ряд розподілу варіант зветься 

варіаційним рядом. Отже, варіаційний ряд – це розміщення значень 

відповідної ознаки в порядку збільшення або зменшення з визначенням числа 

їх повторювання. Відмітимо, що назва "варіаційний" походить не від слова 

"варіанта" (лат. – varians), а від слова variantis (лат. – змінний) і означає число 

змінних, які можуть знаходитись в певних межах виміру. 

Числа (2, 0, 1, 0, 3, 1, ... і т.д.), які показують скільки окремих варіант 

мають відповідний розмір (2, 3, 4, 5, ... і т.д.), звуться вагою або частотами, 

або повторністю. Частоти можуть бути представлені номінальними 

(іменними) значеннями або як відносна участь, тобто в % частоти від 

загальної кількості варіант, або в частках від одиниці. 

Згадаємо, що загальне число варіант, що входить в склад даного ряду 

розподілу або варіаційного ряду, зветься його об'ємом. 

В процесі біометричних досліджень для позначення тих чи інших 

положень повинні застосовуватись чітко визначені символи. Ознака, яка 

вивчається, позначається однією з великих літер латинського алфавіту, кожна 

окрема варіанта в межах цієї ознаки позначається відповідною маленькою 

літерою. В даному посібнику застосовуються такі позначення: 

 

• окремі ознаки позначаються великими латинськими літерами. 

Наприклад:   

• довжина колосу – Х; 

• кількість зернин у колосі – Y; 

••••    Розмір  варіанти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

••••    Кількість 

(повторюва-ність) 

2 0 1 0 3 1 3 0 1 0 1 

Розділ 3. Статистична сукупність випадкових подій та її особливості 
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• маса зернин у колосі – Z; 

• варіанти (результати конкретних замірів) позначаються звичайними 

(рядковими) літерами. Наприклад: 

• довжини окремих колосків: х1, х2, х3, ...; 

• кількість зернин в окремих колосках: y1, y2, y3, ...; 

• маса зерен у колосках: z1, z2, z3, ...; 

• середні значення відповідної ознаки позначаються як: x, y, z, ...; 

• частота, вага, повторність позначається літерою р; 

• об’єм сукупності позначається літерами N або n. 

 

Як правило, N означає об’єм генеральної сукупності, n – об’єм вибіркової 

сукупності. 

Зрозуміло, що загальна сума частот дорівнює об’єму сукупності, тобто Σ 

р = n. 

У випадках, коли частоти представлені у відносному значенні, тобто в %, 

вони звуться "відносними частотами" або "частковостями", і визначені як 

 

 

 

Існують два види варіаційних рядів 

– безінтервальні та інтервальні.  

Безінтервальні – це такі ряди, в яких значення ознаки (х) представлені 

лише конкретними цілими числами. Наприклад: число бактерій в краплинах 

води: 

 

 

 

 

Або при дослідженні особливості будови вугрів: 

 

 

 

 

Інтервальні ряди – це такі ряди, в яких значення ознаки, що 

;1∑ =
n

p
.%100100∑ =

n

p

Число бактерій в краплині води 20 21 22 23 24 

Число досліджених краплин (р) 5 2 1 0 8 

Число хребців вугра (х) 103 104 105 106 107 

Кількість особин (р) 1 8 19 17 12 
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досліджується, (х) представлено у відповідних межах (від ... і до ...), а в цих 

межах фіксуються відповідні варіанти (у). Наприклад, при вивченні значень 

діаметрів 

дерев слід 

враховувати: 

 

 

 

 

Як бачимо, у варіанті складання інтервальних рядів уся варіація ознаки 

від мінімальної (min) до максимальної (max) (розмах 

розподілу) ділиться на відповідні інтервали (6-8, 9-

11 і т.д.). Ці інтервали мають ще назву – класи. Іноді 

об’єднують: "класовий інтервал". 

Кількість класів (і) визначається за формулою 

Г.А.Стерджеса (1926) 

 

 

 

 

або за формулою К. Брукса і Н. Карузерса (1963) 

 

 

 

 

Після цього всі варіанти за своїм значенням поділяються за класами. 

Визначаються середні значення класів, які набувають значення окремих 

варіант (хі), і визначаються їх частоти (р) як кількість об'єктів, розміри яких 

знаходяться в межах даного класу. Ці частоти звуться класовими варіантами 

на відміну від конкретних варіант у розгляданому вище прикладі 

безінтервальних рядів. 

Розглянемо приклад одержання інтервального 

ряду розподілу за даними обміру 200 дерев у 30-

річному штучно створеному деревостані сосни звичайної: 

• мінімальне значення варіанти – 2,0 см; 

Діаметри дерев (см) (х) 6-8 9-11 12-14 15-17 

Число дерев з такими діаметрами (р) 4 8 3 2 
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• максимальне значення варіанти – 41,3 см; 

• розмах розподілу: хmax – xmin = 41,3 – 2,0 = 39,3 см. 

 

 

 

• значення класу: 39,3 : 8,6 = 4,6 ≈ 5. 

• варіаційний інтервальний ряд розподілу (табл. 1). 

Аналіз варіаційних рядів означає в першу чергу аналіз розподілу 

Значення 

класу, см 

Серединні 

значення класу 

Частоти (р) Відносна частота 

(частковість), % 

Накопичення 

частот, % 

2,0 – 5,9 3,9 2 1 1 

6,0 – 9,9 7,9 18 9 10 

10,0 – 13,9 11,9 44 22 32 

14,0 – 17,9 15,9 48 24 56 

18,0 – 21,9 19,9 36 18 74 

22,0 – 25,9 23,9 28 14 88 

26,0 – 29,9 27,9 12 6 94 

30,0 – 33,9 31,9 6 3 97 

34,0 – 37,9 35,9 4 2 99 

38,0 – 41,9 39,9 2 1 100 

  Σ р = 200 100  

Таблиця 1. Приклад варіаційного інтервального ряду розподілу  
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Рис. 1. Гістограма розподілу діаметрів дерев 
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результатів спостереження або замірів (варіант) біологічного об’єкту 

досліджень. Для цього дані варіаційного ряду доцільно представити в 

графічному зображенні. Найбільш простими графіками вважаються такі, де 

дані розподілу представлені у вигляді гістограм або полігонів (рис. 1). На рис. 

1 бачимо, що найбільша кількість дерев сконцентрована в класах з середніми 

значеннями 11,9; 15,9; 19,9 см, в класах із меншим і з більшим середнім 

значенням діаметра дерев кількість дерев зменшується. 

Більш складне зображення даних варіаційного ряду у вигляді кумуляти 

або огіви. 

Кумулята – це крива, що відображає накопичення частот по осі ординат 

(рис. 2). Характер цієї кривої стверджує, що більш інтенсивне накопичення 

варіант відбувається в межах серединних класових значень 7,9 - 23,9, а потім 

темпи накопичення різко зменшуються.  

Огіва – крива, де накопичення частот відображено вздовж осі абсцис 

(рис. 3), а по осі ординат розміщені серединні класові значення.  
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Рис. 2.  Кумулята варіаційного ряду діаметрів дерев 
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