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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Основні поняття теорії надійності. Вступ. Історичний огляд.
Елементи. Системи. Статична надійність системи. Послідовне з’єднання
елементттів. Паралельне з’єднання елементів. Системи «k з n». Динамічна
надійність системи. Перетворення Лапласа.
Показники надійності. Теоретичні показники: ймовірність безвідмовної
роботи, інтенсивність відмов, квантилі, тантилі, гама-процентний ресурс,
залишковий ресурс, коефіцієнт готовності .
Емпірична функція розподілу. Повна вибірка. Зрізана вибірка. Сподівані
ранги відмов. Неповна зрізана вибірка. Згруповані відмови та зупинки.
Інформативність вибірки. Частотна, модна, сподівана і медіанна емпіричні
функції розподілу. Емпіричні показники надійності.
Розподіли напрацювань. Крихке і пластичне руйнування. Розподіли гама
та Гнеденка-Вейбулла. Числові характеристики цих розподілів. Згортка
розподілів. Стохастична суміш розподілів. Параметричні сімейства розподілів.
Непараметричні класи розподілів.
Статистичне оцінювання напрацювань за результатами
спостережень. Вибірки. Плани спостережень. Перевірка розподілів
напрацювань за емпіричними даними. Точкові оцінки та довірчі інтервали для
параметричних сімейств розподілів. Оцінка невідомих параметрів законів

розподілу. Метод максимуму правдоподібності. Метод моментів. Метод
квантилів.
Вибір оптимального розподілу. Методика вибору оптимального закону
розподілу з заданого сімейства розподілів, що базується на статистиці S,
інваріантній відносно параметра масштабу. Випадок сімейства розподілів –
експонентний, гама, Гнеденка-Вейбулла, логарифмічно-нормальний,
інверсійно-нормальний, нормального змучення .
Процедура послідовних спроб. Прийняття рішення про гіпотезу за умови,
що кількість спостережень апріорі невідома. Графічне представлення схеми
продовження експерименту. Випадок розподілу Гнеденка-Вейбулла. Випадок
гама розподілу. Випадок експонентного розподілу.
Резервування технічних систем Посистемне резервування.
Поелементне резервування системи з елементами одинакової надійності і
одинакової вартості. Поелементне резервування систем з елементами різної
надійності і різної вартості при неодинаковій надійності резерву. Оцінка
потреби резервних елементів на основі попередього напрацювання до відмов і
зупинок.
Оптимальні правила проведення профілактичних робіт. Правила
попереджувальних замін та інспекційних перевірок.Випадок простого
відновлення технічної системи Випадок складного відновлення. Періодичні
заміни з мінімальним ремонтом при відмові.
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