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Основні наукові результати 
Дослідження багаторівневої системи ТО РЕО ПС у стохастичних моделях СМО (попере-

дня частина звіту) доповнено обґрунтуванням вибору зонального центру обслуговування та по-
стачальників ЗІПу, що проводилось шляхом аналізу динаміки та термінальної щільності паса-
жиропотоку у зоні обслуговування ПС, дозволяло отримати дані щодо необхідної їх кількості 
для перевезень і планових потреб у ТО РЕО на периферії та центрі проведення робіт по рівню 
надійності. 

Проведена розробка методики побудови програм та технологій обслуговування РЕО по 
рівню надійності, які подані у вигляді структурно – логічних схем вибору номенклатури техно-
логічних операцій стосовно категорій явних та закритих відмов і критеріїв можливих їх після-
дій – безпеки, регулярності польотів ПС, економічності експлуатації ПС. Останній фактор в по-
дальшому находить свій розвиток при рішенні задачі оптимізації вибору послідовності втру-
чань обслуговуючої системи за вказаними операціями при досягненні заданої готовності РЕО та 
експлуатаційних витрат. Останнє дослідження проводилось з використанням програмного за-
безпечення ПЕОМ та операторів символьної математики MathCAD. 

На рівні аналітичної підтримки задачі оцінювання рівня надійності обладнання при реа-
лізації процесу експлуатації виробів ПС до безпечної відмови були використані методи статис-
тичного факторного аналізу, що дає можливість отримати побічні показники якості функціону-
вання РЕО. 

Як базова складова частина ТО по рівню надійності та плановими джерелами обслугову-
вання розглядалась методика контролю відповідності технічного стану РЕО, зміна якого відо-
бражена однозначним марковським процесом з імовірнісними характеристиками, визначаючи-
ми поточну готовність обладнання при наявності потоку профілактованих та експлуатаційних 
відмов. 

З метою узагальнення окремих досліджень роботи проводилось статистичне моделюван-
ня задач синтезу програм обслуговування РЕО ПС по означеним параметрам обслуговування та 
характеристикам обладнання з урахуванням технічного рівня. 

Практична цінність 
Проведені дослідження «методика формування» ТО РЕО ПС по рівню надійності можуть 

бути використані на рівні структурно-логічного та технологічного програмного забезпечення ТО 
ПС АН-140, якій бракує змістовних та деталізованих пропозицій. 

Аналіз динаміки пасажиропотоку зони обслуговування ПС України дозволяє здійснити 
об′єктивний вибір місцезнаходження центру ТО по періодичним формам і рівню надійності облад-
нання та ремонтних організацій, постачальників ЗІПу. 

Існуючі технології перевірки роботоздатності та пошуку відмов РЕО ПС можуть бути допо-
внені розробками схем прийняття рішень по проблемним ситуаціям, що вміщують послідовність 
контролю на відповідність значної частини РЕО, яким укомплектовані сучасні ПС. 

Проведення дослідження задачі оптимізації вибору виду та термінів проведення технологіч-
них операцій відновлення справності РЕО ПС на програмно-алгоритмічному рівні дозволяє екс-
плуатантам вживати фактор собівартості післядії відмов обладнання при формуванні переліку при-
пустимих та неприпустимих відмов, який регулює ефективність використання ПС по призначенню. 

Рекомендована методика щодо збору, обробки та аналізу статистичної інформації про від-
мови РЕО ПС у версії використання факторного підходу дозволяє організаціям по ТО АТ викорис-
товувати експлуатаційну статистику для формування технологічних пропозицій при статистичному 
регулюванні обслуговування виробів як складової частини ТО по рівню надійності. 
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