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Основні поняття
• Означення:
• планування експерименту - комплекс заходів, спрямованих

на ефективну постановку дослідів.

• Мета:
• досягнення максимальної точності вимірювань при 

мінімальній кількості проведених дослідів і збереженні
статистичної достовірності результатів.

• Застосування:
• пошук оптимальних умов;

• побудова інтерполяційних формул;

• вибір значущих чинників;

• оцінки і уточнення констант теоретичних моделей.



Розвиток

1935

• Р. Фішер

• «Design of Experiments»

1939

• Р. Боуз

• дослідження блок-схеми

1945

• Д. Фінні

• введення дробових реплік від факторного експерименту

1946  

• Р. Плакетт і Д. Берман

• введення насичених факторних планів

1947

• Н. Вінер

• поняття «чорний ящик»

1951

• Дж. Бокс і К. Вілсон

• ідея визначення оптимальних умов проведення процесів

1957
• Н.Бокс

• метод «еволюційного планування»



Біографія
Сер Рональд Ейлмер Фішер (17 лютого 1890
— 29 липня 1962) — англійський статистик,
біолог-еволюціоніст та генетик.

• Освіта:
• Ротемдська експериментальна станція;

• Лондонський коледж;

• Кембріджський університет.

• Відомі праці:
• Фішерівська фундаментальна теорема;

• формула Фішера-Колмогорова;

• максимальна ймовірність;

• Фішерівський точний тест;

• Фішерівські принципи;

• Фішерівська інформація;

• «Design of Experiments».



Порівняння Рандомізація Реплікація

Блокування Ортогональність
Факторіальні
експерименти

Планування експерименту

за Фішером

У багатьох галузях досліджень важко точно відтворити результати вимірювань. 

Порівняння між умовами відтворити набагато легше і тому їм, як правило, 

надають перевагу. Часто порівняння проводять зі стандартними чи

традиційними умовами, що виступають в якості базових.

Існує математична теорія, що вивчає наслідки роздроблення підрозділів

одиниць за допомогою довільних механізмів, таких як таблиці випадкових

чисел, або використання пристроїв рандомізації, таких як гральні карти або

кості

. Довільний не означає безсистемний, тому необхідно забезпечити

використання відповідних випадкових методів.

У вимірах зміни можуть відбуватися як при повторному вимірюванні, так і між

реплікованими предметами або процесами. Багаторазові вимірювання

реплікованих елементів необхідні для обчислення розміру похибки.

Блокування це організація експериментальних елементів в групи (блоки), які

схожі один на одного. Блокування зменшує відомі,  але безвідносні джерела

відмінностей між підрозділами і тим самим сприяє більшій точності в оцінці

джерела коливань, що досліджується

Ортогональність стосується форм порівняння (контрасту), який може

ефективно здійснюватися. Контрасти можуть бути представлені векторами і

групи ортогональних контрастів некорельовані і незалежно розподілені, якщо

дані відповідають нормі

Використання факторіального експерименту замість факторів по одному. 

Вони є ефективними при оцінці наслідків і можливої взаємодії декількох

факторів (незалежних змінних)
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