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ВСТУП 

 

Рівень розвитку промисловості на сучасному етапі визначається як 

науково-технічним потенціалом країни, так і метрологічним 

забезпеченням, що є невід’ємною частиною технічного прогресу. 

Випускники вищої школи повинні мати високу загальнонаукову та 

професійну підготовку, уміти самостійно розв’язувати науково-технічні 

завдання із застосуванням новітніх досягнень сучасної науки і техніки. 

Метою навчальної дисципліни «Розробка метрологічного 

забезпечення комп’ютеризованих систем контролю» є підготовка 

інженерів з комп’ютеризованих систем управління та автоматики для 

розв’язування організаційних, наукових і технічних завдань з 

автоматизації вимірювань, контролю та випробувань, ознайомлення з 

основами розробки метрологічного забезпечення комп’ютеризованих 

систем контролю (КСК). 

Основне завдання навчальної дисципліни полягає в розвитку у 

студентів теоретичних знань і практичних навичок, що дозволяють їм 

розуміти і застосовувати сучасні методи аналізу та обробки 

експериментальних даних для розв’язування інженерних задач; вивчення 

принципів та компонентів автоматизації вимірювань, контролю та 

випробувань, їх технічного, програмного та метрологічного забезпечення, 

компонентів метрологічного забезпечення, системних проблеми 

метрологічного забезпечення та способи їх розв’язування; структуру 

метрологічного забезпечення, наукові засади вибору номенклатури 

вимірюваних величин і параметрів, що контролюються, засобів 

вимірювань, контролю, випробувань і повірки; обґрунтування вибору 

структури метрологічного забезпечення конкретних виробничих процесів і 

випробувальних процедур і відповідного технічного, методичного та 

нормативно-правового забезпечення; оцінювання якості метрологічного 

забезпечення в цілому. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– структуру метрологічного забезпечення вимірювань; 

– метрологічні характеристики засобів вимірювань і способи їх 

нормування; 

– статистичне оцінювання характеристик похибок засобів 

вимірювань на підставі вибіркових даних; 

– форми зображення результатів вимірювань; 

– етапи розробки елементів метрологічного забезпечення 

комп’ютеризованих систем курування згідно із чинними нормативними 

документами; 

уміти: 

– графічно зображувати статистичний розподіл похибок засобів 

вимірювань на підставі вибіркових даних; 

– визначати вид математичної моделі розподілу похибок засобів 

вимірювань; 

– розраховувати інтервальні оцінки характеристик похибок 

вимірювань із заданою ймовірністю; 

– здійснювати обробку та зображування результатів прямих 

багатократних вимірювань. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

№ 
теми 

Тема Лекц
ії 

(год)

Сам. 
роб. 

(год)) 

Лекції 
(год) 

Сам. 
роб. 

(год)) 
Змістовний модуль 1   

1 

Основні поняття та визначення. Засіб 
вимірювання (ЗВ). Вимірювальна 
система (ВС) як комплекс ЗВ. 
Вимірювальний канал (ВК). 
Метрологічне забезпечення ВС. 
Метрологічні характеристики (МХ). 
Нормовані метрологічні 
характеристики (НМХ) ЗВ. 
Номенклатура МХ. Способи 
нормування МХ. Форми подання 
НМХ. Нормативно-технічні 
документи,  
ГОСТ 8.009-84. 

1 8 – 12 

2 

Комплекси НМХ та моделі похибок І 
і II. Критерії раціональних 
комплексів НМХ ЗВ. Перевірка 
раціональних комплексів НМХ ЗВ. 
Математичні визначення 
статистичних характеристик 
похибок ЗВ. Інструментальна 
похибка ЗВ. Задачі, які розв’язують з 
використанням даних про МХ ЗВ: 
оцінка інструментальної похибки 
вимірювань; вибір ЗВ; порівняння 
ЗВ різних типів за МХ; розробка 
складних ВС; оцінка похибок ВС 

1 8 – 12 
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Змістовний модуль 2   

3 

Статистичні оцінки характеристик 
похибок ЗВ на підставі вибіркових 
даних. Вибірка. Вибіркове 
математичне сподівання та 
дисперсія. Оцінки вищих моментів. 
Оцінки асиметрії, ексцесу, 
контрексцєсу, ентропійного 
відношення. Статистичний розподіл. 
Гістограма. Емпірична функція 
розподілу. 

1 8 2 12 

4 

Установлення виду математичної 
моделі розподілу похибок ЗВ. 
Топографічна класифікація законів 
розподілу похибок вимірювань. 
Методика встановлення виду 
математичної моделі розподілу 
похибок МИ 199-79 

2 8 2 12 

5 

Інтервальні оцінки характеристик 
похибок вимірювань з заданою 
ймовірністю. Прямі багатократні 
вимірювання. Результати і 
характеристики похибок 
вимірювань. Форми подання. 
Способи використовування при 
випробуваннях зразків продукції та 
контроль їх параметрів МІ 1317-86. 
Квантілі розподілу похибок 
вимірювань. Довірчі інтервали для 
характеристик похибок вимірювань. 
Прямі вимірювання з 
багатократними спостереженнями. 
Методи обробки результатів 
спостережень. Основні положення 
ГОСТ 8.207-76 

2 12 – 12 
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6 

Визначення результатів непрямих 
вимірювань і оцінювання їх похибок. 
Непрямі вимірювання за лінійної 
залежності. Непрямі вимірювання 
при нелінійній залежності. Метод 
приведення. Форми подання 
результатів вимірювань. Критерій 
відсутності кореляційного зв’язку 
між похибками результатів 
вимірювань аргументів. 
Систематичні та випадкові складові 
похибки результатів непрямих 
вимірювань. Визначення результатів 
непрямих вимірювань і оцінювання 
їх похибок МІ 2083-90 

1 8 – 12 

7 
Сукупні та сумісні вимірювання. 
Система розрахункових рівнянь. 
Метод найменших квадратів 

2 8 – 12 

Усього за семестр 10 60 4 84 
 



2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Основні вибіркові характеристики  

1. Емпіричний закон розподілення (Статистичний розподіл). 

Гістограма і полігон. 

2. Вибіркова (емпірична) функція розподілу. 

3. Властивості емпіричної функції розподілу. 

4. Емпіричні моменти. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення емпіричному закону розподілення. 

2. Як будується гістограма і полігон? 

3. Що таке вибіркова (емпірична) функція розподілу? 

4. Охарактеризуйте властивості емпіричної функції розподілу. 

5. Наведіть формули для розрахунку емпіричних моментів. 

Література: [1] 

 

Тема 2 Точні вибіркові розподіли. Оцінки параметрів деяких 

розподілів. Точкові і інтервальні оцінки 

1. Розподіл . 2χ

2. Розподіл Стьюдента. 

3. Розподіл Фішера. 

4. Статистичні оцінки. 

5. Точкові оцінки. 

6. Методи точкового оцінювання. 

7. Метод моментів. 

8. Метод максимальної правдоподібності. 

9. Оцінки параметрів нормального розподілу. 

10. Оцінки параметрів засміченого нормального розподілу. 

11. Оцінки параметрів рівномірного розподілу. 

9 
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12. Оцінки параметрів логарифмічно нормального розподілу.  

13. Оцінка параметра нормального розподілу.  

14. Оцінка параметрів розподілу Коші. 

15. Оцінка параметрів біноміального розподілу.  

16. Оцінка параметрів пуассонівського розподілу. 

17. Оцінка гіпергеометричного розподілу. 

18. Інтервальні оцінки. Інтервальні оцінки параметрів нормального, 

експоненційного та рівномірного розподілу. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке статистичні оцінки? 

2. Що таке точкові оцінки? 

3. У чом полягають методи точкового оцінювання? 

4. Надайте характеристику методу моментів. 

5. Надайте характеристику методу максимальної правдоподібності. 

6. Наведіть оцінки параметрів нормального розподілу. 

7. Оцінки параметрів рівномірного розподілу. 

8. Що таке інтервальні оцінки? 

9. Як визначаються інтервальні оцінки параметрів нормального, 

експоненційного та рівномірного розподілу? 

Література: [2, 3, 4, 5, 6] 

 

Тема 3 Статистична перевірка статистичних гіпотез. Основні 

положення 

1. Похибки першого та другого роду. 

2. Статистичний критерій перевірки нульової гіпотези. 

3. Критична область. 

4. Пошук критичної області. 

5. Потужність критерію. 



Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення похибки першого та другого роду. 

2. Охарактеризуйте статистичний критерій перевірки нульової 

гіпотези. 

3. Що таке критична область? 

4. Як здійснюється пошук критичної області? 

5. Як визначається потужність критерію? 

Література: [7, 8]. 

 

Тема 4 Перевірка статистичних гіпотез щодо закону 

розподілення. Параметричний і непараметричний підходи 

1. Критерій -Пірсона. 2χ

2. Розподіли статистик непараметричних критеріїв згоди за простих 

гіпотез. 

3. Критерій Колмогорова. 

4. Критерій Смірнова. 

5. Критерії . 2ω

6. Утрата непараметричними критеріями згоди «свободи від 

розподілу» за складних гіпотез. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте характеристику критерію -Пірсона. 2χ

2. Дайте характеристику критерію Колмогорова. 

3. Дайте характеристику критерій Смірнова. 

4. Дайте характеристику критерію . 2ω

Література: [1, 9, 10]. 
 

Тема 5 Перевірка статистичних гіпотез щодо параметрів 

розподілення 

1. Перевірка гіпотез про дисперсію за нормального розподілення. 

2. Перевірка гіпотез про рівність двох дисперсій 

11 



3. Перевірка гіпотез про математичне очікування за нормальному 

закону розподілення та невідомої дисперсії 

4. Перевірка гіпотез про однорідність дисперсій 

5. Перевірка гіпотез про рівність математичних очікувань двох 

нормально розподілених випадкових величин. Випадок непов’язаних 

(незалежних) і пов’язаних (залежних) вибірок 

6. Стійкість (робастність) критеріїв 

7. Критерій Стьюдента ( −t критерій) 

8. Критерій Фішера ( −F критерій). Модифікований −F критерій 

(критерій Бокса-Андерсена) 

Питання для самоперевірки 

1. Як і за яким критерієм виконується перевірка гіпотез про 

однорідність дисперсій? 

2. Як і за яким критерієм виконується перевірка гіпотез про рівність 

математичних очікувань двох нормально розподілених випадкових 

величин? 

3. Що таке стійкість (робастність) критеріїв? 

4. Надайте характеристику критерію Стьюдента ( критерій). −t

5. Надайте характеристику критерію Фішера ( −F критерій). 

6. Надайте характеристику модифікованого −F критерію (критерій 

Бокса-Андерсена). 

Література: [11, 12] 

 
3 ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Основні поняття та визначення. Засіб вимірювання (ЗВ). 

Вимірювальна система (ВС) як комплекс ЗВ. Вимірювальний канал (ВК).  
2. Метрологічне забезпечення ВС. Метрологічні характеристики 

(МХ). Нормовані метрологічні характеристики (НМХ) ЗВ. Номенклатура 
МХ. Способи нормування МХ. Форми подання НМХ.  

12 
3. Нормативно-технічні документи, ГОСТ 8.009-84. 
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4. Математичні визначення статистичних характеристик похибок ЗВ. 
Інструментальна похибка ЗВ.  

5. Задачі, які розв’язують з використанням даних про МХ ЗВ: оцінка 
інструментальної похибки вимірювань; вибір ЗВ; порівняння ЗВ різних 
типів за МХ; розробка складних ВС; оцінка похибок ВС. 

6. Статистичні оцінки характеристик похибок ЗВ на підставі 
вибіркових даних. Вибірка. Вибіркове математичне сподівання та 
дисперсія.  

7. Оцінки вищих моментів. Оцінки асиметрії, ексцесу, контрексцєсу, 
ентропійного відношення.  

8. Статистичний розподіл. Гістограма. Емпірична функція розподілу. 
9. Інтервальні оцінки характеристик похибок вимірювань із заданою 

ймовірністю. 
10. Топографічна класифікація законів розподілу похибок 

вимірювань. 
11. Методика встановлення виду математичної моделі розподілу 

похибок МІ 199-79. 
12. Прямі багатократні вимірювання. Результати і характеристики 

похибок вимірювань. Форми подання.  
13. Способи використовування при випробуваннях зразків продукції 

та контроль їх параметрів МІ 1317-86.  
14. Квантілі розподілу похибок вимірювань. Довірчі інтервали для 

характеристик похибок вимірювань. 
15. Прямі вимірювання з багатократними спостереженнями. Методи 

обробки результатів спостережень. Основні положення ГОСТ 8.207-76. 
16. Визначення результатів непрямих вимірювань і оцінювання їх 

похибок. 
17. Непрямі вимірювання за лінійної залежності. 
18. Непрямі вимірювання за нелінійної залежності.  
19. Метод приведення. Форми подання результатів вимірювань.  
20. Критерій відсутності кореляційного зв'язку між похибками 

результатів вимірювань аргументів.  



14 

21. Систематичні та випадкові складові похибки результатів 
непрямих вимірювань. 

22. Визначення результатів непрямих вимірювань і оцінювання їх 
похибок МІ 2083-90. 

23. Сукупні та сумісні вимірювання. Система розрахункових рівнянь. 
Метод найменших квадратів. 
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