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Освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» СЕМЕСТР 10 

 

Навчальний предмет Планування і обробка результатів експерименту 

 

 

 

БІЛЕТ № 1 
 

1.Основні поняття теорії ймовірності. 

2.Основні поняття та принципи моделювання. 
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БІЛЕТ № 2 
 

1. Методи проведення наукових дослідів. 

2. Числові характеристики випадкових величин. 
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БІЛЕТ № 3 
 

1. Точкові оцінки числових характеристик експериментальних законів 

розподілу. 

2. Задачі планування експерименту. 
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БІЛЕТ № 4 
 

1. Інтервальна оцінка розподілу результатів спостережень і вимірювань. 

2. Кореляційна залежність. 
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1. Нерівність Чебишева. 

2. Емпірична лінія регресії. 
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1. Нормальний розподіл випадкової величини. 

2. Метод найменших квадратів. 
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1. Знаходження грубих похибок. 

2. Множинний регресійний аналіз. 
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1. Випадкова величина та її характеристика. 

2. Нелінійна регресія. 
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1. Вибіркова дисперсія. 

2. Активний експеримент. 
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1. Вибіркова дисперсія середнього значення. 

2. Ортогональні плани першого порядку. 
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1. Довірчий інтервал. 

2. Повний фактичний експеримент. 
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1. Розподіл Ст’юдента. 

2. Дисперсія відтворюваності. 
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1. χі – квадрат (χ2) розподіл. 

2. Оцінка адекватності апроксимуючої залежності. 
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1. Обробка результатів експерименту. 

2. Дрібний факторний експеримент. 
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1. Складання планів другого порядку. 

2. Класичні методи визначення експерименту. 
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1. Оцінка значущості коефіцієнтів апроксимуючої залежності. 

2. Складання планів другого порядку. 
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1. Ортогональні центрально-композиційні плани. 

2. Факторні методи визначення експерименту. 
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1. Однофакторний дисперсійний аналіз. 

2. Регресійний аналіз. 
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Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

(назва вищого навчального закладу) 

 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» СЕМЕСТР 10 

 

Навчальний предмет Планування і обробка результатів експерименту 

 
 

БІЛЕТ № 20 
 

1. Інтервальна оцінка розподілу результатів спостережень і вимірювань. 

2. Кореляційна залежність. 
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