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В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОГО РЕМОНТУ 

 
Розроблена методика для кількісної оцінки ефективності та обґрунтування доцільності застосування 

автономного автоматизованого пристрою діагностування в системі військового ремонту об’єктів 

радіоелектронного озброєння. 

Креденцер Б.П., Жердев Н.К., Кузавков В.В. Методика оценки эффективности применения 

автономного автоматизированного устройства диагностирования в системе войскового ремонта. 

Разработана методика для количественной оценки эффективности и обоснование целесообразности 

применения автономного автоматизированного устройства диагностирования в системе войскового ремонта 

объектов радиоэлектронного вооружения. 
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for quantifying the effectiveness and rationale for the use of a stand-alone computer-aided diagnosis device in the 

system of army repair of electronic equipment is developed/ 
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Вступ.  
В роботі [1] проведено теоретичне дослідження і запропонована вдосконалена система 

військового ремонту об’єктів радіоелектронного озброєння (РЕО) із застосуванням 

автономного автоматизованого пристрою діагностування (АА ПД).  

Нові методи отримання та обробки діагностичної інформації в АА ПД ґрунтуються на 

єдиній методологічній базі – на врахуванні аналізу фізико-хімічних процесів, які 

відбуваються в напівпровідниках під час їхньої експлуатації, та використовуються для 

визначення технічного стану цифрових блоків об’єктів РЕО і локалізації несправного 

радіоелектронного компоненту (РЕК) у складі цифрового блоку.  

Відмінною особливістю застосування АА ПД в системи військового ремонту є 

можливість оперативного дефектування групи цифрових блоків, визначених засобами 

вбудованого контролю на місці експлуатації об’єкту РЕО. Під час дефектування за 

допомогою АА ПД в групі „підозрюваних” блоків виявляються дійсно несправні блоки. 

Несправні блоки відправляються до ремонтного органу, а інші (справні) повертаються в 

одиночний комплект ЗМП-О. Отже, застосування ефективної АА ПД на місці дислокації 

об’єкту РЕО забезпечує можливість суттєвого зменшення кількості блоків, які необхідно 

відправляти (транспортувати) на інші рівні системи військового ремонту (в ідеальному 

випадку до одного блоку), що призводить до збереження на високому рівні показника 

достатності одиночного комплекту ЗМП-О. Під показником достатності комплекту ЗМП-О 

розуміють вірогідність того, що при відмові об’єкту РЕО в комплекті ЗМП-О знайдеться 

потрібний блок для заміни несправного. 

У більшості існуючих зразків РЕО, внаслідок недосконалості вбудованої системи 

діагностування, разом з несправними блоками в групі „підозрюваних” в ремонтні органи 

відправляються також справні цифрові блоки (в деяких випадках з 5 – 7 підозрюваних блоків 

дійсно несправними є 1 – 2). В цьому випадку заміна всіх відправлених блоків на запасні зі 

складу ЗМП-О суттєво зменшує обсяг ЗМП-О, що призводить до відсутності потрібних 

блоків при черговому виході з ладу об’єкту РЕО. При цьому об’єкт РЕО буде залишатися в 

непрацездатному стані до моменту повернення з ремонту відремонтованих та  

перевірених блоків.  

Враховуючи, що ремонтний орган знаходиться на значній відстані, до часу ремонту (та 

перевірки) потрібно додати час транспортування до ремонтного органу та у зворотному 
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напрямку. Для зразків іноземного виробництва, обслуговування яких відбувається 

сертифікованими центрами (кількість яких обмежена), потрібно врахувати ще і час 

перебування в черзі на відновлення. 

Таким чином, значення показника достатності одиночного комплекту ЗМП-О залежить 

від кількості цифрових блоків, направлених в ремонтний орган, тобто від наявності 

(відсутності) ефективної системи діагностування на місці експлуатації об’єкту РЕО.  

В свою чергу, від величини показника достатності ЗМП-О суттєво залежить показник 

ремонтопридатності – середній час відновлення і комплексний показник надійності об’єкту 

РЕО – коефіцієнт готовності. 

Ціллю даної статті є розробка методики оцінки ефективності використання АА ПД в 

удосконаленій системі військового ремонту РЕО. Для цього необхідно отримати залежність 

показників достатності одиночного комплекту ЗМП-О дР ; середнього часу відновлення вТ ; 

коефіцієнту готовності гК ; коефіцієнту простою гпр 1 КК   об’єкту РЕО від кількості 

цифрових блоків l , відправлених в ремонтний орган.  

Наявність подібних залежностей дає змогу порівняти значення перерахованих 

показників для існуючої системи ремонту (в ремонтний орган відправляється група з l  
( 1l ) підозрюваних цифрових блоків) і для вдосконаленої системи ремонту ( 1l  за 

рахунок використання АА ПД). 

Постановка задачі. 

Розглянемо зразок РЕО, який характеризується наступним набором вихідних даних: 

im  – кількість блоків і-го типу ),1( Ni  ; 

N  – кількість типів блоків; 

i  – інтенсивність відмов одного блоку і-го типу; 

in  – кількість блоків в ЗМП-О і-го типу; 

i  – інтенсивність відмов одного блоку і-го типу в ЗМП-О ( 0i , 
ii   ); 

iTр  – середній час ремонту одного блоку з урахуванням часу транспортування;  

зt  – середній час заміни блоку зі складу ЗМП-О (з урахуванням часу доставки від місця 

збереження ЗМП-О). 

При відмові об’єкту РЕО та наявності в ЗМП-О необхідного запасного блоку 

здійснюється заміна «підозрюваних» в несправності блоків на справні. Застосуємо це 

припущення для вдосконаленої системи військового ремонту, коли безпосередньо на місці 

експлуатації засобами АА ПД проводиться попередня дефектування блоків, визначених 

вбудованою системою діагностування, тобто з групи l  ( 1l ) в ремонт відправляється лише 

дійсно несправний блок ( 1l ). 

Також, приймемо наступні обмеження та припущення: 

– з точки зору надійності блоки в зразку озброєння з’єднані послідовно; 

– наробіток блоку на відмову має експоненціальний характер; 

– всі блоки відмовляють незалежно; 

– під час простою об’єкту РЕО блоки не відмовляють; 

– час відновлення працездатності блоку в ремонтному органі (з урахуванням часу 

транспортування) розподілено по експоненціальному закону з відомими параметрами; 

– черга на ремонт в ремонтному органі відсутня (відновлення не обмежене); 

– в сталому режимі експлуатації (при t ) в довільний момент часу в об’єкті РЕО 

може відмовити не більш одного блоку. 

Для зазначених умов існують розрахункові співвідношення визначення показника 

достатності одиночного комплекту ЗМП-О [2, 3]: 

 



Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – 2016 

════════════════════════════════════════════════════════ 

83 

 





N

i

іРР
1

дд ,                                                                     (1) 

 

де іРд , якщо блоки при збереженні в ЗМП-О не відмовляють, дорівнює: 
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та, якщо блоки при збереженні в ЗМП-О відмовляють: 
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Для розрахунку середнього часу відновлення об’єкту РЕО використано наступний 

вираз: 
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а коефіцієнт готовності (коефіцієнт простою) об’єкту РЕО: 
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Зауважимо, що аналогічно можливо отримати значення вТ , гК , прК  і для 

послідовно-паралельної структури об’єкту РЕО, якщо використовувати наведені в [2, 3] 

вирази для іРд . 

Таким чином, для конкретного РЕО з фіксованим обсягом одиночного комплекту ЗМП-

О, спираючись на формули (2) – (7), можливо визначити значення всіх наведених показників 

( іРд , вТ , гК , прК ).  

Безпосередньо для оцінки ефективності застосування АА ПД в системі військового 

ремонту використаємо наступний прийом: зменшимо кількість блоків в ЗМП-О на один та 

проведемо розрахунки зазначених показників для «зменшеного» комплекту ЗМП-О.  

Такі умови характерні для випадку, коли в ремонті одночасно знаходиться два блоки.  

При зменшенні об’єму ЗМП-О на два блоки отримаємо випадок, коли в ремонті 

одночасно знаходиться три блоки і т. і.  

Вибір типу блоку, який вилучається з ЗМП-О, можливо здійснити, моделюючи 

випадкові незалежні події А1, А2,…,Ак, які становлять повну групу з відомим розподілом 

ймовірностей 
011  р , 

022  р ,...,
0 ккр  . [2, 3]. 
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Методика оцінки ефективності застосування АА ПД у складі вдосконаленої системи 

військового ремонту РЕО. 

Призначення методики. 

Методику призначено для обґрунтування ефективності та доцільності використання 

запропонованої в дисертації АА ПД на місці експлуатації РЕО, внаслідок чого зменшується 

кількість блоків (в групі „підозрюваних” в несправності вбудованою системою контролю), 

відправлених в ремонтний орган. 

Вихідні дані, обмеження та припущення наведено вище. 

Етапи реалізації методики.  

1. Розрахунок за формулами (2) або (3) значень показника достатності іРд  для кожного 

типу блоків в ЗМП-О. 

2. Визначення показника достатності одиночного комплекту ЗМП-О дР  вцілому  

(вираз (1)). 

3. Розрахунок значень 0  та вТ  за виразами (7) та (4) 

4. Розрахунок комплексних показників надійності зразку РЕО ( гК  та прК ) за 

виразами (5) та (6). 

5. Послідовне зменшення обсягу ЗМП-О (на 1, 2 і т.д.) з наступним повторенням п.3.1 – 

3.4 для кожного окремого випадку. 

6. Комплексна оцінка (у відсотках) зміни показників іРд , вТ , гК  та прК  для 

випадку існуючої та вдосконаленої (використання на місці експлуатації РЕО розробленої АА 

ПД) системи ремонту за виразами: 
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де l – кількість блоків, які відправлено в ремонт. 

Приклад розрахунку. Нехай ЗМП-О складається з 5 типів блоків ( 5N ), а середній 

час, потрібний на заміну несправного блоку на справний з комплекту ЗМП-О ( зt ), становить 

.год5,0з t  В табл.1 наведено вихідні дані для розрахунків.  

Проведемо розрахунки за вказаною методикою за виразами (1) – (11) для вихідних 

даних (табл.1) при збереженні всіх припущень та обмежень.  

Таблиця 1 

Вихідні дані для розрахунку 

i im  i ,год-1 
in  iTр ,год 

1 5 0,002 2 20 

2 5 0,0002 1 20 

3 5 0,002 2 20 

4 5 0,0002 1 20 

5 5 0,002 2 20 
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У таблиці позначено:  

im  – кількість блоків кожного типу, які функціонують;  

in  – кількість запасних блоків в ЗМП-О;  

i  – інтенсивність відмов блоків, які функціонують;  

iTр  – середній час ремонту одного блоку i -го типу ( 5,1i ). 

В табл.2 містяться значення показника достатності одиночного комплекту ЗМП-О 
дР  

та показників надійності вТ , гК  та прК , отримані для різної кількості l. 

Таблиця 2 

Результати розрахунку показників 

Показник Кількість блоків l, направлених в ремонт 

1 2 3 4 

дР  0,9966 0,9815 0,9625 0,9479 

вТ  0,5963 0,8607 1,231 1,516 

гК  0,9822 0,9732 0,9621 0,9537 

прК  0,0178 0,0268 0,0379 0,0463 

 

Значення, розраховані для 1l , відповідають випадку використання на місці 

експлуатації РЕО розробленої АА ПД.  

Значення, розраховані для 1l  ( 4,3,2l ), характеризують ефективність існуючої 

системи ремонту.  

У графічному виді отримані результати наведено на рис. 1 – 4.  

Кількісну оцінку виграшу в показниках при використанні розробленої АА ПД на місці 

експлуатації РЕО надають формули (8) – (11). Результати розрахунків наведено в табл.3. 
 

Таблиця 3 

Оцінка виграшу при застосуванні АА ПД ( 1l ) 

Кількість блоків l,  

відправлена в ремонт 

Виграш в показниках при l =1, % 

δ(РД) δ(ТВ) δ(КГ) δ(КПР) 

2 1,52 44,3 0,92 50,5 

3 3,42 106 2,1 112 

4 4,88 154 2,9 160 
 

Отримані результати розрахунків свідчать про достатньо високу ефективність 

застосування АА ПД у вдосконаленій системі ремонту об’єктів РЕО. 

  
Рисунок 1 – Залежність показника достатності 

ЗМП-О від кількості блоків, відправлених в 

ремонт 

Рисунок 2 – Залежність середнього часу 

відновлення об’єкту РЕО від кількості блоків, 

відправлених в ремонт 
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Рисунок 3 – Залежність коефіцієнту готовності 

об’єкту РЕО від кількості блоків, відправлених 

в ремонт 

Рисунок 4 – Залежність коефіцієнту простою 

об’єкту РЕО від кількості блоків, відправлених 

в ремонт 

 

Так, при зменшенні кількості цифрових блоків, відправлених в ремонтний орган, з 

чотирьох до двох, виграш в показниках надійності об’єкту РЕО (для прийнятих вихідних 

даних) становить: для вТ  від 154 % до 44,3 %; для гК  від 2,9 % до 0,92 %; для прК  від 

160 % до 55,5 %) (табл. 3). 

Висновок.  

Розроблена методика дає змогу провести кількісну оцінку ефективності та 

обґрунтувати доцільність застосування АА ПД на місці експлуатації об’єктів РЕО.  

Внаслідок цього зменшується кількість блоків, які відправляються в ремонтний орган з 

групи підозрюваних в несправності блоків виявлених засобами вбудованого контролю 

об’єкта, що призводить до покращення показників надійності об’єктів РЕО. 
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