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С. Р. Сунетчієва 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ БРАКУВАЛЬНОГО РІВНЯ ПРИ 
НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛІ 

Вироби з композиційних матеріалів, які широко використовуються в авіабудуванні, на 
відміну від виробів з металів, формуються з первинної сировини одночасно з формуванням самих 
матеріалів. Через складність технології та значні фізико-механічні відмінності окремих складових, 
такі елементи конструкції характеризуються широкою номенклатурою можливих дефектів. Тому, 
основною задачею являється їх виявлення, оскільки неправильна оцінка безпосередньо впливає на 
достовірність контролю. 

При неруйнівному контролі дати достовірну оцінку інформаційному параметру можна за 
допомогою визначення порогового значення. Його визначають на перетині апроксимацій законів 
розподілу інформативних параметрів отриманих з дефектних та бездефектних зон. Але у більшості 
випадків закон розподілу являється не гауссівським, тому врахування виду закону розподілу дозволяє 
більш точно описати інформаційний параметр, тим самим підвищуючи достовірність контролю, 
уточненням порогового значення. 

Існує декілька підходів до вирішення задачі апроксимації законів розподілу 
експериментальних даних. Одним із підходів, який використовувався у дослідженні було 
згладжування емпіричних щільностей ймовірності за допомогою кривих Грама-Шарльє. Але ця 
апроксимація може застосовуватись лише у випадках, коли закон розподілу даних наближається до 
гауссового. При апроксимації законів розподілу з більшими значеннями моментів третього та 
четвертого порядків може призвести до від’ємних значень апроксимації. Таку задачу можна вирішити 
за допомогою кривих Пірсона, оскільки вони не мають таких обмежень. Ці криві дозволяють 
провести апроксимацію законів розподілу наближених до рівномірного, двомодального законів або з 
вищими значеннями асиметрії та ексцесу, що дають змогу більш точно відтворити закон розподілу та 
зменшити похибки першого та другого роду. 

Оскільки розрахунок порогового значення по апроксимаціям кривими Пірсона являються 
набагато складнішими ніж розрахунок по щільностям ймовірності, які розподілені за нормальним 
законом, то така складна обробка потребує програмного забезпечення, який би автоматично його 
обраховував. Тому у роботі запропоновано програмний модуль розроблений в програмному 
забезпеченні LabVIEW.  

Програма потребує введення перших чотирьох моментів за допомогою яких вона обраховує 
параметр за яким надалі вибирає відповідну криву Пірсона. Відповідна апроксимація відтворюється 
на графіку. Далі, використовуючи курсор на графіку, можна визначити оптимальне порогове 
значення, мінімізацією значенням вірогідності або значенням похибки другого роду. 

Функціональні можливості даної системи:  
1) вибір відповідної кривої Пірсона по першим чотирьом моментам,  
2) проведення апроксимації даних,  
3) розрахунок порогового значення на перетині законів розподілу отриманих з дефектної та 

бездефектної зон. 
4) мінімізація похибок першого та другого роду. 
Такий програмний модуль дає можливість підвищення точності порогового значення, що 

зменшує ризик замовника та виробника. 
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