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Jak prawidłowo wykonać
wykres?

Każdy ma własny styl pisania raportów. Jeżeli masz przygotować raport
lub prezentację z przeprowadzonych wyników doświadczeń, to musisz pa-
miętać, że podstawą pozytywnej oceny pracy doświadczalnej jest rzetelne
przeprowadzenie eksperymentu i właściwe przedstawienie jej wyników.

1. Zasady tworzenia wykresów

Głównym zadaniem graficznej prezentacji danych jest zbadanie, czy
określone dane eksperymentalne odpowiadają modelom teoretycznym ob-
serwowanego zjawiska. Dlatego na wykresach znajdziesz zarówno punkty
doświadczalne, jak i interpretującą przebieg zjawiska krzywą teoretyczną.

Sporządzając wykres stosuj się do poniższych reguł:
Reguły te
obowiązują
w przypadku
wykresów wy-
konywanych
odręcznie jak
i sporządza-
nych przy
użyciu
odpowiedniego
oprogramowa-
nia
komputerowe-
go.

1. Dostosuj rodzaj wykresu do prezentowanego zagadnienia.
2. Skalę wykresu dobierz tak, by był on przejrzysty i dobrze wykorzy-

stywał powierzchnię papieru.
3. Wybierz odpowiednią podziałkę oraz układ współrzędnych, którego

początek nie zawsze musi rozpoczynać się od wartości "0".
4. Opisz osie wykresu przedstawiając symbol i jednostkę wielkości fi-

zycznej, pamiętając o tym, że powinny to być jednostki podstawowe
układu SI (lub ich wielokrotności).

5. Zaznacz wyraźnie i jednoznacznie punkty pomiarowe (w postaci mi-
niatur prostych figur geometrycznych – krzyżyk, kółko, trójkąt). Róż-
ny kształt symboli możesz wykorzystać do przekazania dodatkowej
informacji, np. pokazujących punkty należące do różnych krzywych.

6. Jeżeli jest to możliwe zaznacz błędy pomiarów obu współrzędnych.
Może to być prostokąt niepewności, wewnątrz którego z dużym
prawdopodobieństwem znajduje się punkt o określonych współrzęd-
nych.

7. Nigdy nie łącz punktów pomiarowych ze sobą! Nie może powstać
linia schodkowa – “łamana”!

8. Przebieg funkcji przybliż krzywą znaną z teorii analizowanego zjawi-
ska:
− odręcznie – poprowadź krzywą gładką (lub prostą) pomiędzy

punktami pomiarowymi,
− metodą regresji liniowej dla prostych określonych równaniem
y = ax+ b.
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9. Każdy wykres opatrz tytułem (określającym rodzaj wykonanych po-
miarów) i legendą oraz ewentualnie objaśnieniami użytych symboli.

Rysunek 1.1: Przykładowe symbole punktów doświadczalnych.

Wykresy wykonaj przy pomocy środków technicznych – linijki, krzywika
– na papierze milimetrowym formatu A-4. Jeśli potrzebna jest podziałka
logarytmiczna, możesz użyć papieru logarytmicznego.

Jeśli wykres jest wykonany na papierze o formacie, mniejszym niż A-4,
naklej go na kartę formatu A-4.

Po naniesieniu punktów pomiarowych narysuj krzywą gładką, przebie-
Nie licz na

odkrycie
nowych praw

fizyki
zaznaczając na

wykresie
dodatkowe

lokalne
maksima lub

minima.
Takie

odchylenia od
krzywej

teoretycznej
mogą być

jedynie
przedmiotem

dyskusji.

gającą w pobliżu wszystkich punktów pomiarowych. Liczba punktów po-
wyżej i poniżej krzywej powinna być w przybliżeniu równa na każdym jej
odcinku.

Dobierz współrzędne na osiach wykresu, tak żeby można było ocenić,
czy zależność teoretyczna jest spełniona, czy nie. W razie potrzeby musisz
zmienić skalę lub współrzędne.

Możesz skorzystać z odpowiedniego programu komputerowego, jeśli
oczywiście jesteś w stanie zapanować nad tym narzędziem i zmusić je do
właściwej prezentacji.

UWAGA!

Często spotykany błąd systematyczny, polega na tym, że punkty odchy-
lają się od prostej na początku lub na końcu zakresu pomiarowego. Przy
dopasowaniu prostej, tak metodą najmniejszych kwadratów jak i graficzną,
nie bierz pod uwagę punktów systematycznie odbiegających od zależności
liniowej (choć wszystkie punkty pokazujesz na wykresie).

Dlatego też wykres y = f(x) umożliwiający wizualną ocenę danych po-
miarowych wykonaj przed przystąpieniem do obliczeń, a najlepiej jeszcze
w czasie pomiarów. Możesz wówczas albo powtórzyć pomiar, który znacz-
nie odbiega od prostej, albo w ostateczności taki wynik pomiaru wyelimi-
nować z obliczeń parametrów prostej.

Innym rodzajem błędu (tzw. błąd gruby) jest punkt wykresu drastycznie
odbiegający od pozostałych. Może on być wynikiem pomyłki przy wykony-
waniu eksperymentu i zapisie jego wyników oraz pomyłki przy wprowa-
dzaniu danych do komputera. Nawet pojedynczy taki punkt zdecydowanie
psuje jakość dopasowania metodą najmniejszych kwadratów.
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Czy punkty układają się na prostej?

Linia prosta jest najłatwiejszą do narysowania, dlatego zależności spro-
wadza się do postaci liniowej, a następnie analizuje się je.

Jeśli na przykład powiększysz dziesięciokrotnie wykres, na którym punk-
ty leżą na prostej, to może się okazać, że to nie prawda, tylko odchylenia
były tak małe, że ich nie zauważyłeś.

Odpowiedź na postawione pytanie nie powinna jedna zależeć od tak
nieistotnego czynnika jak wielkość papieru, na którym wykonujesz wykres.
Musi więc istnieć kryterium obiektywne. Jest nim oczywiście dokładność
pomiarów. Punkty na wykresie powinny mieć zaznaczone błędy pomiarów
obu współrzędnych.

2. Dopasowanie prostej do zbioru punktów
doświadczalnych

Celem dopasowania jest nie tylko uzyskanie efektu wizualnego, ale
przede wszystkim uzyskanie wartości parametrów a i b opisujących prostą

y = ax+ b,

ich błędów (niepewności pomiarowe) ∆a i ∆b oraz korelacji pomiędzy
danymi x i y.

2.1. Metoda graficzna

Polega ona na wykonaniu wykresu, a następnie na wykreśleniu prostej
tak, by odległości punktów eksperymentalnych od prostej były średnio jak
najmniejsze.

Współczynnik nachylenia prostej
Współczynnik
a posiada
wymiar,
będący
ilorazem
wymiarów
(jednostek)
wielkości y i x.

a =
∆y

∆x

jest ilorazem przyprostokątnych ∆y i ∆x trójkąta, którego przeciwprosto-
kątna jest częścią poprowadzonej graficznie prostej (Rysunek 2.1).

Współczynnik b wyznacza punkt przecięcia prostej z osią Y.
Często źródłem nieporozumień bywa utożsamianie współczynnika na-

chylenia z tangensem kąta nachylenia prostej do osi X. W wykresach wiel-
kości fizycznych kąt nachylenia α prostej może być różny dla tych samych
danych pomiarowych – w zależności od tego, jakie podziałki zastosujesz na
osiach wykresu.
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Rysunek 2.1: Wyznaczenie parametrów prostej metodą graficzną.

Wadą metody graficznej wydawać się może subiektywność – każdy po-
prowadzi prostą trochę inaczej. Jednak w przypadku prawidłowo wykona-
nego wykresu i odrobiny wprawy wartości parametrów prostej są w grani-
cach niepewności takie same jak uzyskane za pomocą metod analitycznych.
Ponadto zaletą metody graficznej jest eliminacja punktów drastycznie od-
biegających od prostej.

Największą wadą metody jest brak informacji o niepewności parametrów
prostej.

2.2. Metoda najmniejszych kwadratów

Wyniki pomiarów wielkości xi i yi naniosłeś na wykres w odpowiednim
układzie współrzędnych i okazało się, że w przybliżeniu układają się one na
pewnej prostej y = ax+ b. Ale takich prostych „przybliżających” możne być
wiele. Jak znaleźć najlepsze przybliżenie? Jak zmierzyć, które przybliżenie
jest lepsze?

Metoda najmniejszych kwadratów jest najpowszechniej stosowaną me-
todą analityczną. Swoją nazwę zawdzięcza kryterium jakości dopasowania
— takiego doboru parametrów prostej, by suma kwadratów różnic wartości
eksperymentalnych yi i obliczonych axi + b była jak najmniejsza

S(a, b) =
n∑

i=1

[yi − (axi + b)]2 = min.
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Kryterium to zapewnia najlepsze oszacowanie parametrów prostej przy
założeniu, że wszystkie punkty pomiarowe obarczone są jednakowym
błędem przypadkowym o rozkładzie normalnym.

Jak szukać minimum funkcji dwóch zmiennych? W celu znalezienia
współczynników a i b korzysta się z warunku na minimum funkcji dwu
zmiennych

∂S

∂a
= 0,

∂S

∂b
= 0

i uzyskania układu równań liniowych dla tych niewiadomych.
Rozwiązanie otrzymanego w ten sposób układu równań pozwala zna-

a, b,
∆a, ∆b,
r

leźć wartości szukanych współczynników (a, b) i ich błędów bezwzględ-
nych (∆a, ∆b) oraz współczynnika korelacji liniowej (r), który określa po-
ziom zależności liniowej między zmiennymi.

Wartość
bezwzględna
współczynnika
korelacji
liniowej
powinna być
bliska wartości
1.

Współczynnik korelacji liniowej r przyjmuje wartości z przedziału <-1,
1>. Gdy r = 0, oznacza to, że brak jest korelacji pomiędzy danymi xi i yi.
Doskonała współzależność występuje wówczas, gdy r przyjmuje wartość
„-1” (korelacja doskonała ujemna) lub „1” (korelacja doskonała dodatnia).

3. Wykorzystania programów komputerowych
do opracowania danych

Użycie odpowiedniego oprogramowania jest niezbędne przy dużej licz-
bie danych, gdzie jego zasadniczą zaletą jest nie tylko szybkość obliczeń,
lecz również możliwość sprawdzenia, czy nie było pomyłki przy wprowa-
dzaniu danych.

Istnieje wiele narzędzi umożliwiających efektywne przeprowadzenie
analizy danych doświadczalnych nawet dla bardzo dużego zbioru danych
eksperymentalnych.

W Laboratorium Fizyki Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Poli-
techniki Łódzkiej możesz skorzystać z niżej opisanych programów.

3.1. Program OPRA

Program opracowany na potrzeby Laboratorium Fizyki. Dostępny jest
na wszystkich stanowiskach komputerowych lub na stronie internetowej
http://cmf.edu.p.lodz.pl. Ostatnia jego wersja to OPRA10.EXE (Program
do opracowania danych eksperymentalnych wer. 10).

OPRA to prosty i intuicyjny program obliczeniowy. Jedyną jego wadą jest
to, że nie można zapisać wprowadzonych danych do pliku, by wielokrotnie
z nich korzystać.
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Gdy uruchomisz program OPRA w jego oknie pojawi się informacja
dotyczącą wersji programu i aby wykonać obliczenia metodą najmniejszych
kwadratów masz do wyboru jedną z możliwości:

I. Z menu programu wybierz polecenie Control −→ Play. Pominiesz
wówczas ekran zawierający wskazówki dotyczące tego programu i od
razu przejdziesz do wprowadzania danych.

II. Zapoznaj się ze wskazówkami dla użytkownika i wykonaj jedną z na-
stępujących czynności

− nacisnąć przycisk myszy,

− nacisnąć klawisz Enter.

Wybierz jedną z metod opracowania danych:

− Obliczanie średniej i błędu średniej metodą Studenta-Fishera.

− Metoda najmniejszych kwadratów.

Oczywiście powinieneś wybrać przycisk Metoda najmniejszych kwa-
dratów.

Metoda najmniejszych kwadratów

Możesz przystąpić do wprowadzania i analizy danych pomiarowych. Na
ekranie wprowadzania danych widzisz dwie kolumny służące do wpisy-
wania danych odpowiednio zmiennej x jak i y.

− Wprowadź odpowiednie dane xi i yi.

− Zatwierdź prawidłowo wprowadzone dane przez naciśnięcie klawi-
sza Spacja.

− Gdy wpiszesz wszystkie dane, naciśnij klawisz Enter.

− W następnym oknie możesz modyfikować dane, tj. możesz usunąć źle
wprowadzone dane lub je poprawić, a następnie wybierz odpowiedni
przycisk (Akceptuj usunięcie lub Akceptuj indeks – Rysunek 3.1).
Możesz również dokończyć wprowadzania danych wybierają klawisz
Spacja.

− Wybierz przycisk Akceptuj dane.

− Możesz dokonać tzw. wstępnej obróbki danych, czyli przeliczenia
wprowadzonych danych tak, byś nie musiał korzystać z dodatkowych
(pomocniczych) obliczeń, np. logarytmów, czy odwrotności wprowa-
dzonych danych.

− Wybierz przycisk Akceptuj dane, wówczas w nowym oknie znajduje
się tylko jeden przycisk pozwalając użyć metody najmniejszych kwa-
dratów do policzenia parametrów Prostej.
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Rysunek 3.1: Okno modyfikowania danych.

− Wprowadź jednostki dla odpowiednich współczynników. Jeżeli bez-
pośrednio z klawiatury nie możesz wpisać jednostki wpisz ja słownie,
np. zamiast Ω wpisz ohm.

− Wybierz przycisk Pokaż wykres znajdujący się na ekranie z matema-
tycznym równaniem prostej, aby zobaczyć jak wygląda szukana za-
leżność y(x).

− Wybierz przycisk Przygotuj do wydruku znajdujący się w oknie
z zależnością y(x).

− Aby zobaczyć współczynniki równanie prostej oraz ich błędy wybierz
z menu View −→ 100%. Otrzymałeś obraz przygotowanych danych
do wydruku (Rysunek 3.2).

− Wydrukuj otrzymane wyniki, w tym celu wciśnij klawisz Ctrl+P, lub
wybierz z menu File −→ Print.

− Zwróć uwagę, aby na jednej stronie formatu A4 znajdowały się:
• wykres,
• otrzymane wyniki współczynników równania prostej i ich błędy,
• tabela z danymi pomiarowymi.

− Uzupełnij odręcznie podstawowe dane na uzyskanym wydruku o
• tytuł wykresu,
• nazwy wielkości fizycznych oraz ich jednostki w tabeli pomiaro-

wej oraz na odpowiednich osiach współrzędnych wykresu,
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• jednostki współczynników równania prostej oraz ich błędów,
• postać równania fizycznego,
• ewentualne wartości obliczonych wielkości fizycznych (wartości

współczynników po zaokrągleniu).

Rysunek 3.2: Widok strony przygotowanej do wydruku.

Przykładowy gotowy wydruk widoczny jest na Rysunku 3.3. Zauważ, że:
1. Zbliżona do jedności wartość współczynnika korelacji r = 0, 99881

potwierdza zależność liniową U(I), która określona jest równaniem

U = −3, 31469 · I + 1, 83516.

2. Opór wewnętrzny (np. termogeneratora) rw = −a można zapisać
w postaci:

rw = (3, 31± 0, 05)Ω.

3. Napięcie nieobciążonego termogeneratora U = b jako:

U = (1, 835± 0, 009)V.
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Rysunek 3.3: Wykres zależności U(I).
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3.2. Program LOGGER PRO

Zaletą tego programu jest możliwość zapisywania danych pomiarowych
oraz uzyskanych wyników do pliku, co pozwala np. na modyfikacja da-
nych w przypadku ich błędnego wprowadzenia. Zarchiwizowane dane są
dostępne w dowolnym czasie, a interesujące przebiegi możesz wydruko-
wać na drukarce dołączonej do komputera.

Przygotowanie do pracy

Uruchom program korzystając np. ze skrótu umieszczonego na pulpicie
komputera znajdującego się w Laboratorium.

Okno programu LOGGER PRO podzielone jest na kilka części, z których
każda zawiera różne narzędzia i informacje.
Pasek menu znajdujący się w górnej części okna głównego umożliwia

dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania.
Pasek narzędzi znajdujący się bezpośrednio pod paskiem menu. Jeżeli

będziesz poruszać wskaźnikiem myszki po przycisku znajdującym się
na tym pasku, zostanie podany krótki opis każdego przycisku.

Okno wykresu w centralnej części okna głównego i możesz w nim tworzyć
i modyfikować wykresy.

Pasek stanu pojawia się w dolnej części wykresu. Gdy przesuwasz kursor
myszy w poprzek wykresu, widoczne są aktualne współrzędne.

Rysunek 3.4: Widok okna głównego programu LOGGER PRO.
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Menu kontekstowe pojawia się po naciśnięciu prawego klawisza myszy,
uzyskujesz wówczas dostęp do aktualnie używanych pozycji menu głów-
nego.

Wprowadzanie danych

− Przygotuj do wprowadzania zestaw danych pomiarowych.
− Opisz kolumny zmiennych “X” i “Y”:

• Dwukrotnie kliknij lewym klawiszem myszki w nagłówek ko-
lumny "X".
• W oknie Opcje kolumn manualnych wypełnij odpowiednie po-

la Nazwa, Nazwa skrócona, i Jednostka. Dla każdego pola do-
stępne są z listy rozwijanej litery alfabetu greckiego oraz indek-
sy górne i dolne. Zwróć uwagę na wpisanie jednostki wielkości
“X”. Jeśli wprowadzane wartości są niemianowane wprowadzić
zamiast jednostki “1” lub znak „–”.
• Wybierz przycisk Gotowe.
• Powtórz czynności dla kolumny "Y".

Rysunek 3.5: Widok okna Opcje kolumn manualnych.

− Wprowadź odpowiednie wartości do tak przygotowanych kolumn,
wówczas na wykresie pojawiają się punkty. W przypadku wprowa-
dzania liczb w notacji naukowej, użyj klawisza "E" lub "e", jak w po-
niższych przykładach:

3, 5 E 4,

−2, 4 e 3.
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Możesz również wprowadzać dane bez notacji naukowej, musisz
wówczas pamiętać o uwzględnieniu tych wartości w odpowiednich
współczynnikach.

− Aby dane wypełniały obszar wykresu z paska narzędzi wybierz
przycisk Automatyczne skalowanie wykresu.

Tworzenie nowej kolumny danych

Jedną z najbardziej przydatnych funkcji graficznych programu jest moż-
liwość wykreślenia zmodyfikowanych danych.

Aby utworzyć nową kolumnę
− Wybierz z menu Dane, a następnie opcję Nowa kolumna kalkulowa-

na.
− Pojawi się okno dialogowe Nowa kolumna kalkulowana..., w którym

wpisz Nazwę, Nazwę skróconą, i Jednostkę dla tej kolumny.
− Przejdź do pola Wyrażenie. Możesz wpisać tutaj formułę wykorzy-

stywaną do obliczeń lub wybrać przycisk Funkcje>, wówczas musisz
podać nazwę dowolnej kolumny w cudzysłowach, np. ln(“Y”).

− Po wprowadzeniu wszystkich danych i formuły kliknij Ctrl+R wów-
czas automatycznie zostaje zaktualizowany widok kolumny.

− Możesz poprawić lub zmienić formułę. Kliknij wtedy dwukrotnie
lewym klawiszem myszki w nagłówek kolumny zawierającej formułę.

Rysunek 3.6: Widok okna Opcje kolumny kalkulowanej.

Aby umieścić stosowne zmienne na wykresie
− Umieść kursor na etykiecie odpowiedniej osi współrzędnych, np. Y.
− Kliknij etykietę osi. Z menu kontekstowego wybierz odpowiednią

zmienną (np. kolumna kalkulowana).
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Tworzenie wykresu

Aby zmienić wykres
− Kliknij dwukrotnie białą przestrzeń na wykresie. Pojawi się okienko

Opcje wykresu, pozwala kontrolować sposób wykreślania danych.
− Sprawdź, czy w tym oknie zaznaczone są

• W zakładce Sprawdź: Pozycja myszy i delta.
• W zakładce Wygląd: Symbole Wskaźnikowe, Słupki błędów Y,

Słupki błędów X.
pozostałe muszą być odznaczone (wyłączone).

− Kliknij przycisk Gotowe.

Rysunek 3.7: Widok okna Opcje wykresu.

Tworzenie prostej dopasowania – metoda najmniejszych kwadratów

Aby do punktów pomiarowych dopasować prostą y = mx + b obliczoną
metodą najmniejszych kwadratów
− Z paska narzędzi wybierz przycisk Dopasowanie liniowe. Na wy-

kresie pojawi się linia trendu oraz okienko dopasowania liniowego w
którym możesz odczytać współczynnik kierunkowy prostej (w pro-
gramie oznaczony jako m) oraz wyraz wolny b.

− Kliknąć prawym klawiszem myszki w obrębie okienka dopasowania
liniowego i z menu kontekstowego Opcje dopasowania liniowego
wybierz
• Wyświetlana precyzja: Dane znaczące oraz 6.
• Wygląd: Pokaż na wykresie i Pokaż niepewność.

− Kliknij przycisk OK.
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Rysunek 3.8: Widok okna Opcje dopasowania liniowego.

Drukowanie

Uzyskane dane oraz wykres należy wydrukować. W tym celu z menu
głównego wybierz
− Plik −→ Konfiguracja strony, a następnie w oknie Ustawienia wy-

druku wybierz w zakładce Orientacja przycisk Pozioma. Kliknij przy-
cisk OK.

− Opcje drukowania... i w okienku Opcje wydruku zaznacz Drukuj
stopkę (wpisz treść wydruku) oraz zaznacz Tytuł strony. Kliknij
przycisk OK.

− Drukuj. Kliknij przycisk OK.

Rysunek 3.9: Widok okna Opcje wydruku.

Wydruk powinien być tak przygotowany, by na jednej kartce formatu A-4
znajdował się (Rysunek 3.10)
− zestaw danych pomiarowych i ewentualnie danych obliczonych,
− wykres wraz z okienkiem Dopasowania liniowego zawierającym ob-

liczone współczynniki równania prostej, ich błędy oraz współczynnik
korelacji liniowej.
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3.3. MS Excel

Z uwagi na popularność arkusza MS Excel możliwe jest wykorzystanie
tego programu do wyznaczania funkcji aproksymującej rozkład punktów
pomiarowych.

Wprowadzanie danych

− Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego odpowiednio dane dla zmien-
nych x i y .

− Zaznacz blok komórek zawierających dane.
− W karcie Wstawianie wybierz grupę Wykresy oraz rodzaj wykresu

Punktowy.

Użycie funkcji REGLINP

Odpowiednią ilość informacji uzyskasz stosując tablicową funkcje regre-
sji liniowej REGLINP. Tworzy ona tablicę parametrów regresji zawierającą
odchylenia standardowe współczynników a i b.
− W obszarze arkusza niezajętym przez dane zaznacz fragment o wy-

miarach co najmniej 2x2 komórki (do tych komórek zostanie wstawio-
ny wynik obliczeń).

− W karcie Formuły wybierz polecenie Wstaw Funkcję.
− W oknie Wstawianie funkcji z kategorii Wszystkie lub Statystyczne

wybierz funkcję REGLINP.

Rysunek 3.11: Widok okna Argumenty funkcji REGLINP.

− W oknie Argumenty funkcji podaj parametry funkcji:
• w wierszu Znane_y – zakres komórek zawierających wartości

rzędnych (Y),
• w wierszu Znane_x – zakres komórek zawierających wartości

odciętych (X),
• w wierszu Stała – nic lub wartość logiczną PRAWDA (1),
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• w wierszu Statystyka – wartość logiczną PRAWDA (1), aby
poznać wartości błędów parametrów a i b.

− Kliknij przycisk Ctrl+Shift+Enter.

W zaznaczonym obszarze uzyskasz następujący wynik.
1. W pierwszym wierszu pierwszej kolumny znajduje się wartość współ-

czynnika kierunkowego a (w równaniu prostej y = ax+ b).
2. W drugim wierszu tej samej kolumny – jego błąd.
3. W pierwszym wierszu drugiej kolumny – wartość wyrazy wolnego b,

a w drugim wierszu tej kolumny – błąd tegoż wyrazu.

Rysunek 3.12: Obliczone współczynniki korelacji liniowej.

Brakuje obliczonej wartości współczynnika korelacji liniowej. W pro-
gramie MS Excel możesz go obliczyć korzystając z wbudowanej funkcji
R.KWADRAT. W tym celu
− W karcie Formuły wybierz polecenie Wstaw Funkcję.
− W oknie Wstawianie funkcji z kategorii Wszystkie lub Statystyczne

wybierz funkcję R.KWADRAT.
− W oknie Argumenty funkcji podaj parametry funkcji:

• w wierszu Znane_y – zakres komórek zawierających wartości
rzędnych (Y),
• w wierszu Znane_x – zakres komórek zawierających wartości

odciętych (X).
− Kliknij przycisk OK.

Rysunek 3.13: Widok okna Argumenty funkcji R.KWADRAT.

Przykładowy gotowy wydruk widoczny jest na Rysunku 3.14. Zauważ,
że na jednej kartce formatu A-4 znajduje się
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− zestaw danych pomiarowych,
− obliczone współczynniki równania prostej, ich błędy oraz współczyn-

nik korelacji liniowej,
− wykres oraz wartości współczynników i ich błędy zapisane w postaci

zaokrągleń.
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Rysunek 3.14: Przykład użycie funkcji REGLINP z MS Excela.
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Użycie narzędzia Analiza danych

Narzędzie Analiza danych jest częścią pakietu Analysis ToolPak. Aby
uzyskać do nich dostęp

− Kliknąć przycisk Analiza danych w grupie Analiza na karcie Dane.

− Jeśli polecenie Analiza danych jest niedostępne, załaduj dodatek
Analysis ToolPak.

• Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kate-
gorię Dodatki.

• W polu Zarządzaj wybierz pozycję Dodatki programu Excel,
a następnie kliknij przycisk Przejdź.

• W oknie Dodatki zaznacz pole wyboru Analysis ToolPak, a na-
stępnie kliknij przycisk OK.

− Z zestawu Analiza danych trzeba wybierz narzędzie o nazwie Re-
gresja, a następnie w odpowiednich oknach podać zakresy danych
wejściowych i wskazać miejsce na arkuszu wyprowadzenia uzyski-
wanych informacji.

Rysunek 3.15: Widok okna Analiza danych.

Jako rezultat otrzymujesz bardzo rozbudowaną ilość informacji o rezulta-
tach regresji podzielonych na trzy grupy: Statystyki regresji, Analizę wariancji
i Składniki resztowe. Potrzebne do analizy wyników elementy to

1. R kwadrat współczynnik korelacji.

2. Przecięcie współrzędna przecięcia z osią Y (współczynnik b).

3. Zmienna X1 nachylenie prostej regresji (współczynnik a).

4. Błędy standardowe (odchylenia standardowe) parametrów .
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Rysunek 3.16: Wyniki obliczeń dla funkcji Regresja.

Przykładowy gotowy wydruk widoczny jest na Rysunku 3.17. Zauważ,
że na jednej kartce formatu A-4 znajduje się
− zestaw danych pomiarowych,
− obliczone współczynniki równania prostej, ich błędy oraz współczyn-

nik korelacji liniowej,
− wykres oraz wartości współczynników i ich błędy zapisane w postaci

zaokrągleń.
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Rysunek 3.17: Przykład użycie narzędzia Analiza danych z MS Excela.
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4. Zwróć uwagę!

Jeżeli używany program czegoś “nie potrafi”, lub nie opanowałeś
wszystkich jego możliwości, to rozsądnym rozwiązaniem jest uzupełnienie
wydruku komputerowego odręcznym dodaniem opisów etc.

Pamiętaj!

Ostatecznie to TY decyduje o poprawności uzyskanego wykresu!
Niewłaściwe jest rozumowanie:

wykres musi być dobry, bo został uzyskany przy użyciu komputera!
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