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МЕТОД АНАЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ АВІОНІКИ 

 

Актуальність дослідження проблем оцінювання систем авіоніки різними методами. 

Метод аналізу ієрархій. 

Суть загального завдання оцінювання. Складається в зіставленні числа або декількох 

чисел системи, що розглядається. Однокритеріальні (одноцільові) задачі. Математичний 

апарат теорії дослідження операцій.  

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розв’язання проблеми впливу 

показників функціонування складних систем авіоніки та особливості критеріїв їх оцінки 

відомі.  

Визначення мети дослідження для математичної формалізації задачі, яка 

вирішується системою авіоніки. Основні фактори, що оцінюються і визначають 

ефективність її функціонування.  

Поетапний розгляд процесів надходження параметрів ефективності, критеріїв оцінки 

систем авіоніки і характеристик результату дослідження. 

Науковий результат, що отриманий на підставі застосування теорії і науково-

методичного апарату дослідження, полягає в розкритті механізму оцінки авіоніки в межах 

кожного з класів: клас 1 – множина якостей; клас 2 – множина об’єктів; клас 3 – множина 

умов; клас 4 – множина етапів. 

Особистий внесок авторів полягає у розкритті суті процесу і механізму вирішення 

проблем. Розв’язання проблеми являє собою процес поетапного встановлення пріоритетів. 

На першому етапі виявляються найважливіші елементи проблеми, на другому – 

найкращий спосіб перевірки спостережень, іспити й оцінки елементів; наступним етапом 

може бути вироблення способу застосування рішення й оцінка його якості. Існує кілька 

видів ієрархій. Найпростіші – домінантні ієрархії, що схожі на перевернене дерево з 

основою у вершині.  

Висновки. Таким чином, найпривабливішим, з погляду фахівців, є четвертий 

варіант, який несуттєво випереджає третій варіант. Перший та другий варіанти майже 

рівнозначні. Розв’язання задачі множинного вибору за допомогою четвертого методу 

аналізу ієрархій для оцінки авіоніки є суб’єктивною процедурою, в який основним є 

переваги особи, що приймає рішення. Детальне дослідження оцінки систем авіоніки які 

ґрунтуються на методі аналізу ієрархій з метою застосування його для розв’язання 

різноманітних задач вибору оптимального варіанту дозволяють більш точніше виявити 

існуючи недоліки. 
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