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ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО НЕОБХІДНОГО ЧИСЛА  

ВИМІРЮВАНЬ, РОЗПОДІЛЕНИХ ЗА НОРМАЛЬНИМ  

ЗАКОНОМ 

 

Методичні вказівки до практичної роботи №3 

 

МЕТА РОБОТИ – придбання навиків планування експериме-

нту й визначення мінімального необхідного числа вимірювань, розпо-

ділених за нормальним законом, за наслідками попереднього експери-

менту. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

– основні характеристики нормального розподілу 

– ймовірність безвідмовної роботи  

– ймовірність відмови. 

 Скласти звіт по роботі: 

 номер, найменування та мета роботи; 

 основні характеристики нормального розподілу 

 ймовірність безвідмовної роботи  

 ймовірність відмови. 

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Основні характеристики нормального розподілу. 

1.2.2 Що таке ймовірність безвідмовної роботи?  

1.2.3 Що таке ймовірність відмови? 

1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових досліджень. 

Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 

2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та ор-

ганізація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 

3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга, 2011. 224 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

– Ознайомитись з етапами підготовки наукового експерименту та 

розробкою методики експерименту. 

– Підрахувати мінімально необхідну кількість вимірювань, при 

заданій точності вимірювань. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Методичні вказівки. 

2.2.2  Навчальна та наукова література. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Етапи підготовки наукового експерименту 

Для проведення будь-якого виду експерименту необхідно попере-

дньо спланувати та виконати таке: 

 розробити гіпотезу, яка підлягає перевірці, та методику експери-

ментальних робіт; 

 визначити способи і прийоми впливу на об`єкт дослідження; 

 забезпечити умови для виконання експериментальних робіт; 

 розробити шляхи і прийоми фіксування ходу і результатів екс-

перименту; 

 підготувати засоби експерименту (прилади, установки, моделі 

тощо); 

 забезпечити експеримент необхідним обслуговуванням. 

Особливе значення має правильне розроблення методики експе-

рименту. 

Методика – це сукупність обдуманих і фізичних операцій, які ро-

зміщені у визначеній послідовності для досягнення поставленої мети 

дослідження. 

Під час розроблення методики проведення експерименту необхі-

дно передбачати: 

 попереднє цілеспрямоване спостереження за об`єктом або яви-

щем, що вивчається, з метою визначення вихідних даних (гіпотез, об-

рання змінних факторів); 
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 створення умов, у яких можливе експериментування (добір 

об`єктів для експериментальної дії, усунення впливу випадкових фак-

торів); 

 визначення області інтересу для змінних факторів та меж вимі-

рювання; 

 можливість систематичного спостереження за розвитком явища 

і точного опису фактів; 

 проведення систематичної реєстрації замірів і оцінок фактів різ-

ними засобами і способами; 

 створення складних ситуацій з метою підтвердження або спрос-

тування раніше отриманих даних; 

 перехід від емпіричного вивчення з логічним узагальненням до 

аналізу та теоретичного оброблення отриманих фактичних даних. 

Обравши методику експерименту, дослідник повинен перекона-

тись у можливості її практичного застосування. Це необхідно зробити 

навіть у тому випадку, якщо методика раніше апробована в інших ла-

бораторіях, оскільки вона може бути неприйнятною або складною в 

силу специфічних особливостей клімату, приміщення, лабораторного 

обладнання, персоналу тощо. 

Перед кожним експериментом складається його план (програма 

виконання), який включає такі етапи: 

 мету, завдання та обґрунтування об`єму експерименту; 

 вибір змінних факторів; 

 визначення кількості дослідів та послідовності зміни факторів; 

 вибір кроку зміни факторів, визначення інтервалів між майбут-

німи експериментальними точками; 

 обґрунтування вибору засобів для вимірювання; 

 опис проведення експерименту; 

 обґрунтування вибору способів оброблення та аналізу результа-

тів експерименту. 

Необхідно також обґрунтувати вибір засобів вимірювання прила-

дів та іншого обладнання. У зв`язку з цим експериментатор повинен 



6 
 

бути добре обізнаний з існуючою вимірювальною апаратурою в Укра-

їні і за кордоном. Відповідальним моментом у підготовці засобів вимі-

рювання є визначення точності виміру і похибки. 

Методи вимірювань повинні базуватися на законах спеціальної 

науки метрології, яка вивчає вимірювальні засоби і методи. Методи ви-

мірювань можна поділити на прямі і непрямі. Під час прямих вимірю-

вань шукану величину знаходять із досліду, а під час непрямих – за фу-

нкціональними вимірами. Вимірювання бувають абсолютні й відносні. 

Абсолютні – це прямі заміри в одиницях вимірювальної величини; від-

носні заміри – це відношення вимірювальної величини до однойменної 

величини, яка приймається за вихідну одиницю. Необхідно виділити 

декілька основних способів вимірювань. 

Спосіб безпосередньої оцінки – відповідає визначенню величини 

безпосередньо за відліковим пристроєм вимірювального приладу пря-

мої дії. 

Спосіб порівняння – передбачає необхідну вимірювальну вели-

чину порівнювати з величиною, що є мірою. 

Спосіб протиставлення – здійснюється шляхом порівняння з мі-

рою, тобто вимірювана величина і величина, що є мірою, одночасно ді-

ють на пристрій, за допомогою якого встановлюється співвідношення 

між цими величинами. 

Диференційний спосіб – полягає в тому, що на вимірний пристрій 

діє різниця виміряної та відомої величини, яка є мірою. 

Нульовий спосіб – полягає у доведенні результату ефективної дії 

величини на пристрій до нуля. 

Спосіб заміщення – передбачає заміну вимірюваної величини ві-

домою величиною з відновлюваною мірою. 

Спосіб збігу полягає в тому, що різниця між заданою величиною 

і величиною, яка є мірою, визначається шляхом збігу відміток шкал або 

періодичних сигналів. 

Вимірювальні прилади та пристрої. Вимірювальним приладом 

називають засіб вимірювання, призначений для отримання певної ін-

формації про величину, що вивчається, у зручній для експериментатора 

формі. У таких приладів вимірювальна величина переорюється на по-

кази або сигнали. Вони складаються з двох головних вузлів: приймаю-

чого сигнал і перетворювального його у покази. За способом відліку 
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значення вимірювальної величини прилади поділяються на показни-

кові та реєструвальні. 

Вимірювальний пристрій (стенд) є системою, що складається з 

основних і допоміжних засобів вимірювання, які призначені для вимі-

рювання однієї або кількох величин. Пристрій має різні засоби вимірю-

вання і перетворювачі, призначені для одно-або багатоступеневого пе-

ретворення сигналу до того рівня, який дозволяє зафіксувати його ви-

мірювальним механізмом. 

 

2.3.2 Розробка методики експерименту 

Методика експерименту – це сукупність розумових і фізичних 

операцій, розташованих у певній послідовності, в відповідності з якою 

досягається мета дослідження. 

При розробці методики проведення експерименту необхідно пе-

редбачити: 

 проведення попереднього цілеспрямованого спостереження над 

досліджуваним об’єктом або явищем з метою визначення вихідних да-

них (гіпотез, вибору факторів варіювання); 

 створення умов, у яких можливе експериментування (підбір 

об’єктів для експериментального впливу, усунення впливу випадкових 

факторів); 

 визначення меж вимірювань; 

 систематичне спостереження за ходом розвитку досліджуваного 

явища і точний опис фактів; 

 проведення систематичної реєстрації вимірів і оцінок фактів рі-

зними засобами і способами; 

 створення повторюваних ситуацій, перехресних впливів, зміна 

їх характеру і умов; 

 створення ускладнених ситуацій з метою підтвердження або 

спростування попередньо одержаних даних; 

 перехід від емпіричного вивчення до логічних узагальнень, до 

аналізу і теоретичної обробки одержаного фактичного матеріалу. 
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Важливим етапом підготовки експерименту є визначення його ці-

лей і задач. Кількість задач не повинна бути занадто великою (найкра-

щий варіант 3–4, максимально 8–10). 

Перед експериментом потрібно вибрати фактори варіювання, 

тобто встановити основні і другорядні характеристики, що впливають 

на досліджуваний процес, проаналізувати розрахункові схеми процесу. 

Правильний вибір основних і другорядних факторів відіграє сут-

тєву роль в ефективності експерименту, оскільки він зводиться до зна-

ходження залежностей між цими факторами. Необхідно також обґрун-

тувати набір засобів вимірів, обладнання, машин і апаратів. Тому важ-

ливо бути добре ознайомленим з вимірювальною апаратурою що вико-

ристовується в країні. Нерідко виникає потреба в створенні унікальних 

приладів, установок, стендів для виконання експерименту. При цьому 

їх розробка і конструювання повинні бути ретельно обґрунтовані тео-

ретичними розрахунками. 

Одним з найвідповідальніших моментів в експерименті є встано-

влення точності вимірів і похибки. Методи вимірів повинні ґрунтува-

тись на законах спеціальний науки – метрології, що вивчає засоби і ме-

тоди вимірів. 

При експериментальному дослідженні одного і того ж процесу 

повторні відліки з приладів зазвичай неоднакові. Розкид значень (від-

хилення) відбувається через недосконалість приладів, неоднорідність 

властивостей досліджуваного матеріалу тощо. Тому експеримент ні-

коли не завершується одним виміром, а отже, потрібно знати їх мініма-

льну кількість, яка змогла б забезпечити стійке середнє значення вимі-

рюваної величини і яка б задовольняла заданому ступеню точності. 

В методиці експерименту ретельно розробляється процес його 

проведення; складається послідовність операцій вимірів і спостере-

жень; детально описується окремо кожна операція з урахуванням обра-

них засобів для проведення експерименту; обґрунтовуються методи ко-

нтролю якості операцій, що забезпечують при мінімальній кількості ви-

мірів високу надійність і задану точність; розроблюються форми жур-

налів для запису результатів спостережень і вимірів. 
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Важливим розділом методики є вибір методів обробки і аналізу 

експериментальних даних. Зазвичай результати експериментів зво-

дяться в такі форми запису: таблиці, графіки, формули, що дозволяє 

швидко аналізувати одержану інформацію. 

Особлива увага в методиці повинна бути приділена математич-

ним методам обробки і аналізу дослідних даних, наприклад, встанов-

ленню емпіричних залежностей, апроксимації зв’язків між характерис-

тиками варіювання, встановленню критеріїв і довірчих інтервалів 

тощо. 

Перед кожним експериментом складається його план, що вклю-

чає: 

 мету і задачі експерименту; 

 вибір факторів варіювання; 

 обґрунтування об’єму експерименту, кількості іспитів; порядок 

реалізації іспитів; 

 визначення послідовності зміни факторів; 

 вибір кроку зміни факторів, завдання інтервалів між майбутніми 

експериментальними точками; 

 обґрунтування засобів виміру; 

 опис проведення експерименту; 

 обґрунтування способів обробки і аналізу результатів експери-

менту. 

На об’єм і трудомісткість проведення експериментальних робіт 

істотно впливає вид експерименту. Наприклад, натурні і польові експе-

рименти, як правило, мають більшу трудомісткість, що треба врахову-

вати при плануванні. Після встановлення обсягу експериментальних 

робіт складається перелік необхідних засобів вимірів, об’єм матеріалів, 

список виконавців, календарний план і кошторис витрат. 

В умовах достатньо повної інформації метою експерименталь-

ного дослідження може бути підтвердження теоретичних розрахунків, 

знаходження експериментальних коефіцієнтів для рівнянь або пошук 

оптимального рішення. Число дослідів визначається характером зале-

жностей, які описують певний процес. 

В умовах неповної або суперечливої інформації, коли відома 

тільки область експерименту, необхідно визначити характер залежнос-

тей, які пов`язують фактори з вихідним параметром. У цьому випадку 
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значення факторів інтуїтивно розбивають на інтервали з отриманням  

певної кількості рівнів для кожного фактору, а потім, під час прове-

дення експерименту, реалізують усі можливі сполучення рівнів факто-

рів. 

В умовах відсутності апріорної інформації про об`єкт дослі-

дження невідомими є як область експерименту, так і фактори. У цьому 

випадку дослід планують за ходом експерименту. Отримавши і проана-

лізувавши результат першого досліду, дослідник планує наступний. 

Потім в експеримент залучаються нові змінні фактори, і впродовж 

усього експерименту дослідник отримує нову інформацію про об`єкт 

дослідження і процеси, які в ньому відбуваються. 

План експерименту може бути складений у формі планово конт-

рольної карти і методичної сітки або матриці. 

Програму експерименту розглядає науковий керівник, обговорю-

ють у науковому колективі (наприклад, на засіданні кафедри або нау-

ково-технічної ради) і затверджують у встановленому порядку. 

 

2.3.3 Порядок виконання роботи 
Обрати вихідні дані для проведення розрахунків. Варіанти вихі-

дних даних подані в додатку В. 

Обчислити розрахункові значення статистичних характеристик 

варійованого ряду і побудувати гістограму розподілу. 

Підрахувати мінімально необхідну кількість вимірювань, при 

заданій точності вимірювань. 

 

Вказівки до виконання завдань 

Обрати вихідні дані згідно з варіантом з додатку Б та подати у 

вигляді табл. 1. 

Вибираються мінімальні й максимальні значення часу. Відпо-

відно до початкових даних, tmax = 205, tmin = 135. 

Визначають інтервал варіювання реакції майстра-налагоджу-

вальника за наступною формулою: 

Ц = 𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛                                         (1) 

 

Ц = 205 − 135 = 70 
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Таблиця 1  

Результати попередніх вимірювань простої сенсорної реакції 

майстра-налагоджувальника на світловий сигнал (варіант N)  

Номери 

вимірю-

вань 

Час 

реакції, 

мс 

Номери 

вимірю-

вань 

Час 

реакції, 

мс 

Номери 

вимірю-

вань 

Час 

реакції, 

мс 

1 197 7 171 13 137 

2 202 8 198 14 201 

3 196 9 135 15 192 

4 213 10 204 16 167 

5 154 11 172 17 201 

6 194 12 153 18 205 

Необхідна точність вимірювань 10 мс. 

 

Інтервал варіювання часу розбивають на декілька частин. Число 

класів визначають за формулою Старджеса: 

 

К=1+3,32lgn,                                            (2) 

 

де n – число вимірювань часу. 

К=1+3,32lg18=5 . 

 

Оцінюють класовий інтервал за формулою 

 

𝑖 =
𝑡𝑚𝑎𝑥−𝑡𝑚𝑖𝑛

𝐾
                                      (3) 

 

𝑖 =
205−135

5
  

 

Встановлюють межі кожного класу. Результати розрахунків по-

дають у табл. 2. 
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Таблиця. 2 

Визначення меж класу й кількості значень у класі 

№ класів 1 2 3 4 5 

Межі кла-

сів 

135–149 149–163 163–177 177–191 191–205 

Кількість 

значень у 

класі, mj 

2 2 3 - 11 

 

Підраховують число часу в кожному інтервалі mj. 

Визначають частоту попадання виміряного часу в кожен класо-

вий інтервал. 

𝑃𝑗 =
𝑚𝑗

𝑛
                                           (4) 

де mj – кількість значень класу, що потрапили в j-й класовий ін-

тервал. 

𝑃𝑗 =
2

18
= 0,111 

 

Аналогічно розраховують для інших класів. Результати розраху-

нків зводять до табл. 3. 

Контролюються обчислення наступним рівнянням: 

 

∑ 𝑃𝑗𝑖 = 1                                          (5) 

 

∑𝑃𝑗
𝑖

= 0,111 + 0,111 + 0,167 + 0,611 = 1 

 

Визначається відносна частість значень часу стосовно кожного 

класового інтервалу за формулою: 

𝑦𝑗 =
𝑃𝑗

𝑖
                                              (6) 

 

𝑦𝑗 =
0.111

14
= 0.0079286 

Контролюють обчислення наступним рівнянням:  
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∑ 𝑦𝑗𝑖 = 1                                                (7) 

 

∑ 𝑦𝑗𝑖 = (0,0079286 + 0,0079286 + 0,0119286 + 0,0436429) ∙ 14 = 1  

 

Аналогічно розраховують для інших класів. Результати розра-

хунків зводять до табл. 3. 

 

Таблиця 3  

Розрахункові значення для побудови гістограми і встанов-

лення значень параметрів розподілу 
Межі 

класів 

Число значень 

часу в класо-

вому інтер-

валі, mj 

Емпірична 

частота,  

Pj 

Емпірична 

частість,  

yj 

Середина 

класів, 

tj bj=(tj–t) bj
2 bj

2 mj 

135-149 2 0,111 0,0079286 142 -40,4 1632,16 3264,32 

149-163 2 0,111 0,0079286 156 -26,4 696,96 1393,92 

163-177 3 0,167 0,0119286 170 -12,4 153,76 461,28 

177-191 - - - - - - - 

191-205 11 0,611 0,0436429 198 15,6 243,36 2676,96 

∑ 18 1 - - -  - 

Будують гістограму вимірювань часу, (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Гістограма розподілу вимірювань часу 
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Визначають середину класів за формулою 

 

𝑡𝑗 =
𝑡𝑗1+𝑡𝑗2

2
                                    (8) 

де tj1, tj2 – відповідно нижня і верхня межі j-го класу. 

Розраховують середнє арифметичне часу, зважене за частостями 

кожного класу за наступною формулою: 

 

𝑡 = 𝑖 ∑ 𝑡𝑗 ∙ 𝑦𝑗
5
𝑗=1                                  (9) 

 

t141420,00792861560,00792861700,011928601980,0436429182,4 

 

Оцінюють відхилення значень часу середин класів від серед-

ньої арифметичної. Результати розрахунків зводять в табл. 3. 

𝑏𝑗 = (𝑡𝑗 − 𝑡)                                          (10) 

Обчислюють квадрати відхилень 𝑏𝑗
2. Результати зводять в табл. 

3. 

Обчислюють множення 𝑏𝑗
2 ∙ 𝑚𝑗   і зaносять у відповідну колонку 

табл. 3 

Визначають суму цих множень 

 

∑ 𝑏𝑗
2 ∙ 𝑚𝑗

5
𝑗=11 = 7796,48  

Обчислюють середнє квадратичне відхилення за формулою 

 

𝜎 = ±√
∑𝑏𝑗

2∙𝑚𝑗

𝑛−1
                                  (11) 

 

𝜎 = √
7796,48

18−1
= ±21,415  

 

Задаються точністю вимірювань час руху згідно з варіантом. 

Задають значущості результатів вимірювань. При виробничих 

дослідженнях звичайно приймають рівень значущості рівним Р=0,05, 

що вказує на допущення 5-відсотової помилки. При цьому довірча ймо-

вірність вимірювань складає 1–Р=0,95. 
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По значеннях нормованої функції Лапласа Ф(t) нормоване від-

хилення t=1,96 , табл. 4 

Таблиця 4 

Значення нормованої функції Лапласа Ф(t) 

 

Ф(t) 0,09488 0,95450 0,9907 0,9986 

t 1,95 2,0 2,6 3,2 

Визначають мінімальне необхідне число вимірювань часу при 

заданій точності вимірювань  ∆𝑡 = ±5 

 

𝛼(5) =
𝑡2∙𝜎2

∆2
                                       (12) 

 

𝛼(5) =
1,962∙21,4152

52
= 70 вимірювань 

Зробити висновки по роботі. 

 

2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

лабораторної роботи (наявність письмових відповідей на надані пи-

тання). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3 Опрацювання студентами матеріалів за п.2.3. 

2.4.4 Захист практичної роботи відбувається за допомогою тестів 

наприкінці заняття за умови правильного оформлення звіту.  

  

2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані: 

1. Найменування, номер та мету роботи.  

2. Основні характеристики нормального розподілу. 

3. Ймовірність безвідмовної роботи.  

4. Ймовірність відмови. 

5. Етапи підготовки наукового експерименту та розробкою мето-

дики експерименту. 
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6. Підрахунки мінімально необхідної кількості вимірювань, при 

заданій точності вимірювань. 

7. Висновки. 

Пункти 1,2,3,4, студент виконує самостійно, як підготовку до 

практичного заняття. 

2.6 Контрольні запитання 

2.6.1 Основні характеристики нормального розподілу. 

2.6.2 Що таке ймовірність безвідмовної роботи?  

2.6.3 Що таке ймовірність відмови? 

2.6.4 Етапи підготовки наукового експерименту. 

2.6.5 Розробка методики експерименту. 

2.6.6 Що характеризує середнє квадратичне відхилення? 

2.6.7 Чому дорівнюють рівень значущості і довірча ймовірність в 

більшості випадків та зокрема у даному експерименті? 

2.6.8 Як впливає збільшення значення точності вимірювання на 

розрахункове значення необхідного числа вимірювань? 
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Додаток А 

 

А.1 Нормальний закон розподілу випадкових величин 

Основні характеристики нормального розподілу 

Одним із найбільш універсальних, зручних і широко застосовува-

них для практичних розрахунків законів розподілу випадкових величин 

є закон розподілу Гаусса (рис. А1). Універсальність цього закону поля-

гає в тому, що його вважають граничним законом, з якого випливають 

інші (показниковий, Релея, Вейбулла, Пуассона, біноміальний тощо). 

Нормальний розподіл проявляється тоді, коли зміна випадкової 

величини зумовлена багатьма причинами рівнозначного впливу. Йому 

підпорядковуються напрацювання до відмови і на відмову більшості 

відновлюваних і невідновлюваних виробів, які спрацьовуються і коро-

дують, похибки вимірювань тощо. 

 

 
 

Рис. А.1 – Щільність ймовірності (а) та інтегральна функція 

імовірності (б) нормального розподілу 

 

Функцію щільності розподілу розраховують за формулою: 
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Цей розподіл має два незалежних параметри: математичне споді-

вання mt і середнє квадратичне відхилення S. Значення цих параметрів 

оцінюють за такими формулами: 

 

                  
 N

i
tt

t
m /

;                              (2) 

 








N
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t
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t
N
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1
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1

1

,                          (3) 

 

де t , S  – статистичні оцінки відповідно математичного споді-

вання і середнього квадратичного відхилення (наприклад, часу напра-

цювання об‘єкта до відмови або на відмову). 

Математичне сподівання в цьому законі розподілу визначає поло-

ження центра кривої на осі абсцис, а середнє квадратичне відхилення – 

ширину фігури, описаної цією кривою (рис. А.1, а). При деякому на-

працювання t  імовірність відмови Q(t)=F(t) наближається до 1,0, а імо-

вірність безвідмовної роботи P(t) падає до нуля (рис. А.1, б). 

Крива щільності розподілу випадкової величини тим гостріша і 

вища, чим менше значення S (рис. А.2). Вона поширюється в межах 

значень аргументу t від –∞ до +∞. Це не дуже вагомий її недолік, оскі-

льки площа, окреслена кінцями кривої, що прямують до нескінченно-

сті, відображає дуже малу ймовірність відмови об‘єкта. Так, імовір-

ність відмови за період до mt – 3S становить лише 0,135 % і може не 

враховуватись у розрахунках. 
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Рис. А.2 – Основні характеристики нормального розподілу за різ-

них значень середнього квадратичного відхилення:  
а – щільність імовірності f(t); б – імовірність безвідмовної роботи P(t); 

в – інтенсивність відмов λ(t) 

 

Для періоду mt – 2S ймовірність відмови також низька і не пере-

вищує 2,175 %. Найбільша ордината кривої щільності розподілу дорів-

нює 0,399/S. Інтегральна функція розподілу  

 





t

dttftF )()(

. 

 

Імовірність відмови та імовірність безвідмовної роботи становить 

відповідно: Q(t)=F(t); P(t)=1 – F(t).  

Вирахування інтегралів замінюють застосуванням таблиць, а для 

спрощення користуються невеликими таблицями для нормального ро-

зподілу, який має mx=0; Sx=1.  

Функція щільності ймовірності для цього розподілу 
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і залежить лише від однієї змінної х (рис. А.3).  
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Величина х є центрованою, оскільки mx=0, і нормованою, адже 

Sx=1. 

 

 
 

Рис. А.3 – Диференціальна функція нормованого нормального ро-

зподілу випадкової величини 

 

У цьому разі інтегральну функцію описують формулою: 
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                           (4) 

 

Очевидно, що 
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;                         (5) 
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Для використання таблиць потрібно робити підстановку 

x=(t−mt)/S. При цьому x називається квантилем нормованого нормаль-

ного розподілу і позначається Up. 

Щільність розподілу, ймовірність відмови та імовірність безвід-

мовної роботи відповідно визначають так: 
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       (7) 

 

Значення f0(x) і F0(x) беруть із таблиць (наприклад, табл. А.1). 

 

Таблиця А.1 

 Вихідні дані для розрахунку показників надійності 

x 0 1 2 3 4 

f0(x) 0,3989 0,2420 0,0540 0,0044 0,0001 

F0(x) 0,5 0,8413 0,9772 0,9986 0,9999 

В інших таблицях наведено безпосередньо значення P(t) залежно 

від квантиля: 

  S
t

mtUx 
p

.                               (8) 

Ймовірність безвідмовної роботи – це ймовірність того, що у 

межах заданого напрацювання відмова об'єкта не виникає. Ймовірність 

безвідмовної роботи застосовується як кількісний критерій надійності 

об'єктів для відновлених та невідновлених об'єктів. 

Для режимів зберігання та транспортування використовується 

аналогічний термін – «ймовірність невиникнення відмови». Ймовір-

ність безвідмовної роботи визначається у частках одиниці або у відсо-

тках і змінюється від одиниці до нуля. Наприклад (рис. А.4), до напра-

цювання t1 ймовірність безвідмовної роботи дорівнює 1, а при напра-

цюванні t4 – 0,1. 
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Рис. А.4 – Функція ймовірності безвідмовної роботи залежно від 

напрацювання об'єкта 

Ймовірність безвідмовної роботи являє собою безумовну ймовір-

ність того, що в інтервалі від 0 до t відмови не буде, і визначається за 

формулою: 

 

   tFtP 1
,                                          (9) 

 

де F(t) – функція розподілу напрацювання до відмови. 

Ймовірність безвідмовної роботи – безрозмірний показник, при 

його призначенні або визначенні необхідно вказувати час t або напра-

цювання, протягом якого його значення повинно бути не нижче наве-

деної величини. 

Аналітичний, вираз для визначення Ρ(t): 
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,                         (10) 

 

де Т  – середнє арифметичне значення напрацювання;  

     t0 – задане значення напрацювання. 

Ймовірність безвідмовної роботи за статистичними даними про 

відмови оцінюється виразом: 
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де  tP


 – статистична оцінка ймовірності безвідмовної роботи; 

     N0 – кількість об'єктів на початку випробування;  

   n(t) – кількість об'єктів, що відмовили протягом певного часу. 

При великій кількості об'єктів N0 статистична оцінка практично 

збігається з ймовірністю безвідмовної роботи Ρ(t):   
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На практиці в деяких випадках зручніше користуватись характе-

ристикою ймовірності відмови. 

Ймовірність відмови – ймовірність того, що за певних умов екс-

плуатації у заданому інтервалі часу або у межах заданого напрацю-

вання виникає хоча б  одна відмова. 

Ймовірність відмови Q(t) при 0t  дорівнює 0, змінюється від 0 

до 1 і обчислюється до формулою: 

 

   tPtQ 1                                        (12) 

 

Для статистичного визначення ймовірності відмови користу-

ються формулою: 
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 ,                 (13) 

 

де n(t) – кількість об'єктів, що відмовили за час t. 
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Додаток Б 

 

Б.1 Вихідні дані для розрахунків 

Номери 

вимірю-

вань 

Час  

реакції, 

мс 

Номери 

вимірю-

вань 

Час  

реакції, 

мс 

Номери 

вимірю-

вань 

Час  

реакції, 

мс 

Варіант 1 

1 187 7 161 13 127 

2 192 8 188 14 191 

3 186 9 125 15 182 

4 203 10 194 16 157 

5 144 11 162 17 191 

6 184 12 143 18 195 

Необхідна точність вимірювань 10 мс. 

Варіант 2 

1 235 7 205 13 184 

2 163 8 161 14 131 

3 152 9 192 15 141 

4 178 10 153 16 155 

5 161 11 215 17 163 

6 131 12 211 18 163 

Необхідна точність вимірювань 20 мс. 

Варіант 3 

1 228 7 176 13 217 

2 184 8 194 14 171 

3 168 9 198 15 187 

4 174 10 193 16 171 

5 211 11 196 17 189 
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6 215 12 182 18 209 

Необхідна точність вимірювань 15 мс. 

Варіант 4 

1 170 7 192 13 201 

2 183 8 168 14 193 

3 164 9 168 15 219 

4 181 10 164 16 215 

5 163 11 238 17 190 

6 190 12 121 18 192 

Необхідна точність вимірювань 5 мс. 

Варіант 5 

1 187 7 192 13 186 

2 161 8 188 14 125 

3 127 9 191 15 182 

4 235 10 163 16 152 

5 205 11 161 17 192 

6 184 12 131 18 141 

Необхідна точність вимірювань 25 мс. 

Варіант 6 

1 228 7 184 13 168 

2 176 8 194 14 198 

3 217 9 171 15 187 

4 170 10 183 16 164 

5 192 11 168 17 168 

6 121 12 201 18 193 

Необхідна точність вимірювань 10 мс. 

Варіант 7 

1 203 7 144 13 184 

2 194 8 162 14 143 

3 157 9 191 15 195 

4 178 10 161 16 131 

5 153 11 215 17 211 
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6 202 12 155 18 163 

Необхідна точність вимірювань 15 мс 

Варіант 8 

1 174 7 211 13 215 

2 193 8 196 14 215 

3 171 9 189 15 182 

4 181 10 163 16 209 

5 164 11 177 17 190 

6 219 12 238 18 201 

Необхідна точність вимірювань 10 мс. 

Варіант 9 

1 170 7 144 13 110 

2 175 8 171 14 174 

3 169 9 108 15 165 

4 186 10 177 16 140 

5 127 11 145 17 174 

6 167 12 126 18 178 

Необхідна точність вимірювань 10 мс. 

Варіант 10 

1 218 7 188 13 167 

2 146 8 144 14 114 

3 135 9 175 15 124 

4 161 10 136 16 138 

5 144 11 198 17 146 

6 114 12 194 18 146 

Необхідна точність вимірювань 20 мс. 
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