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ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ 

ДОВІЛЬНИХ ЗАКОНАХ РОЗПОДІЛУ ВІДМОВ ТА ВІДНОВЛЕНЬ 

Розглянуті проблеми зв 'язані з аналізом надійності технічних систем. Сформу-
льовані напрямки дослідження, необхідні для рішення проблем аналізу надійності. 

Надійність є внутрішньою фізичною властивістю бортового устатку-

вання (БУ) і повинна мати кількісні оцінки, які обов'язково вказуються в тех-
нічному завданні (ТЗ) на розробку компонентів технічних систем будь-якої 

складності. Бортове устаткування сучасних повітряних суден безумовно відно-

ситься до складних технічних систем. 
Слід виділити, на наш погляд, чотири основні питання теорії і практики 

надійності складних технічних систем, що представляють інтерес для вивчення: 
1) математичне моделювання функціонування системи, розробка мето 

дів, алгоритмів і програм розрахунку, аналізу і прогнозування надійності скла 

дних систем 

2) планування випробувань на надійність 

3) організація технічної експлуатації, при якій можлива ефективна реа 

лізація закладеного в систему рівня надійності; 

4) розробка шляхів забезпечення і підвищення надійності складних си 
стем при недостатній надійності складових її елементів. 

Перша з перерахованих проблем є центральною, оскільки з неї безпо-

середньо або непрямим шляхом слідують усі інші. 
Основними способами підвищення надійності є: 
• поліпшення фізичних властивостей елементів і 

• введення надмірності різного виду, що маскує виникаючі відмови. 

Характер функцій, що виконуються системою авіоніки, вимагає високої 

її надійності, проте до її складу входять десятки і сотні тисяч елементів, що 
негативно позначається на надійності системи в цілому. Безумовно, що надій-

ність елементів також росте, але темп цього зростання відстає від швидкості 

збільшення складності системи. Створення нових технічних систем пред'являє 

дуже високі вимоги до їх якості і надійності, що вимагає розробки відповідних 

методів розрахунку і прогнозування надійності техніки. 
Найважливішим поняттям в надійності є поняття відмови. Відмова час-

то веде до катастрофічних наслідків, звідси витікають підвищені вимоги до 

відмовостійкості, а також до сучасних методів розрахунку і прогнозування 

надійності. 
Питання ухвалення технічних рішень по забезпеченню належного рівня 

надійності систем пов'язані з кількісною оцінкою їх надійності і тим самим з 

розробкою нових методів розрахунку і прогнозування надійності. Внаслідок 
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