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Всебічний аналіз первинної експериментальної 
інформації, як правило, є початковим етапом пошуку 
рішень для явищ і об'єктів різної природи та 
складності. Фізичні явища, які розглядаються під час 
вирішення різноманітних завдань наукових 
досліджень, найчастіше описуються масивами даних, 
що мають випадковий характер. Іноді, коли 
досліджуваний об'єкт не має повного математичного 
опису, експериментальна інформація стає єдиним 
джерелом отримання важливих інженерних 
параметрів досліджуваного об'єкта. Метою 
статистичної обробки масивів експериментальної 
інформації в рамках аналізу реалізацій випадкових 
процесів часто є отримання системи статистичних 
оцінок з певною довірчою ймовірністю і точністю. 
При цьому, як правило, оцінюються числові 
характеристики, кореляційні та спектральні функції і 
закони розподілу.

Закони розподілу інформативних ознак займають особливе місце у 
статистичному аналізі. Їх отримання вимагає серйозних обчислювальних витрат, 
однак вони несуть в собі істотну інформацію про досліджувані процеси.  

Завдання апроксимативного аналізу випадкових процесів зводиться до 
отримання аналітичного виразу для цікавої характеристики. 

Метою роботи є розробка інформаційного забезпечення програмного 
комплексу оцінювання законів розподілу випадкових процесів. 

Вирішені такі задачі: 
1)Розроблено відповідне програмне забезпечення в середовищі Labview для 

отримання, обробки та запису інформативних параметрів сигналів при 
неруйнівному контролі. 

2)Досліджувались апроксимації законів розподілу отриманих інформативних 
параметрів за допомогою рядів Еджворта. 
Експериментальні зразки досліджувались акустичним імпедансним методом, який 

є найбільш поширеним методом неруйнівного контролю багатошарових 
конструкцій та виробів з композиційних матеріалів, що застосовуються в 
авіабудуванні.  
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В процесі проведення контролю постає задача визначення бракувального 
рівня інформативного параметру. Неоднорідна структура композиційних матеріалів 
призводить до проблеми помилкового спрацювання сигналізації про виявлення 
дефекту або навпаки його пропуску. Тому для підвищення вірогідності контролю 
необхідно використовувати статистичні підходи до формування порогового 
значення. 

Інформаційне забезпечення можна умовно поділити на 3 блоки обробки: 
1) Перший проводить попереднє цензурування отриманих даних, 

використовуючи статичний критерій виявлення результатів спостережень з 
надмірними похибками, який не залежить від закону розподілу.  

2) Другий виконує перевірку закону розподілу вибіркових даних на 
відповідність гауссівському (використовується направлений критерій на асиметрію, 
який використовує статистику 1b  та направлений критерій на кривизну з 
використанням статистики 2b ).  

3) У випадку, коли гіпотеза про нормальність відхилена, третій блок виконує 
апроксимацію закону розподілу вибіркових даних.  

Існує багато підходів для вирішення таких задач. Але в експерименті 
використано ряди Еджворта за допомогою яких були отримані апроксимуючі 
рівняння. На рис.1 наведені гістограми емпіричних законів розподілу  та їх 
апроксимації рядами Еджворта. 

 
Рис 1. Емпіричні форми законів розподілу  та їх апроксимації: 

 1 – бездефектна область; 2 – область дефекту 
Як видно з рисунку 1, закони розподілу амплітуд в області дефектів суттєво 

відрізняються від нормального, а їх перетин у бездефектній та дефектній областях 
створює зону невизначеності, у якій порогове значення має визначатися вже 
виходячи із ймовірностей похибок першого та другого роду. 
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