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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існуючі моделі функціонування об'єктів експлуа�

тації не повністю враховують особливості процесу тех�
нічного обслуговування і ремонту об'єктів судового об�
ладнання суден. Тому у статті поставлено завдання
здійснення формалізованого опису процесу технічного
обслуговування і ремонту суднових комплексів та їх
складових у вигляді регенеруючого процесу відновлен�
ня, на підставі якого проведено обгрунтування форми
показників та критерію оптимальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Як показано у [3—5] сучасні судна є складними техні�

чними системами, що складаються зі значної кількості си�
стем, модулів, вузлів, агрегатів (блоків) та окремих еле�
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THE CHOICE OF CRITERION OF OPTIMALITY SYSTEM RESTORE MARINE COMPLEXES

У статті розглянуто математичну модель процесу технічного обслуговування і ремонту суднових комплексів.
Сучасні судна розглянуто, як складні технічні системи, що складаються з великої кількості модулів, вузлів, агреL
гатів (блоків) та окремих елементів, які є джерелами відмов у роботі з різними закономірностями зміни їх інтенсивL
ності, можливостями їх виявлення та усунення протягом експлуатації.

Математична модель процесу технічного обслуговування і ремонту суднових комплексів дозволить отримати
кінцеві аналітичні вирази для розрахунків відповідних показників ефективності процесу.

Також модель дозволить оцінити вплив системи відновлення суднових комплексів, як сукупності засобів конL
тролю, діагностичних і ремонтних засобів, комплектів запасних елементів, виконавців, що взаємодіють з об'єктом
експлуатації за встановленими правилами, на ефективність процесу технічного обслуговування і ремонту.

The article considers the mathematical model of process of maintenance and repair of ship systems. Modern vessels are
considered as complex technical system, consisting of a large number of modules, assemblies, components (blocks) and
individual elements that are sources of failures with different patterns of change in their intensity, their detection and
removal during operation.

The mathematical model of process of maintenance and repair of ship complexes will allow to obtain the final analytical
expression for calculation of the relevant indicators of the effectiveness of the process.

Also, the model will allow to evaluate the impact of the recovery system of marine parks set of controls, diagnostic and
repair tools, spare elements, performers interacting with the object of exploitation by the established rules, on the efficiency
of the process of maintenance and repair.

Ключові слова: судно, судноплавні комплекси, математична модель, критерії ефективності, технічне
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ментів, які є джерелами відмов з різними закономірностя�
ми зміни їх інтенсивності, можливостями з їх виявлення
та усунення протягом експлуатації. У зв'язку з цим для
адекватного опису процесу технічної експлуатації судна
як складної технічної системи доцільне представлення
його як виріб, що складається з множини комплектуючих
виробів. Наприклад, сукупність модулів окремого блоку
функціональної системи (ФС) судна, сукупність блоків ФС
судна, сукупність функціональної систем судна тощо.

Особливостями розроблення математичної моделі про�
цесу технічного обслуговування суден займалися В.І. Бо�
гом'я, Лавриненко В.Ф., Стадник А.И., Тарохтей. Ще од�
нією особливістю [5; 6; 7; 9], яку необхідно враховувати при
дослідженні ефективності системи відновлення та її впли�
ву на ефективність процесу технічного обслуговування і
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ремонту судна, є те, що в реальній експлуатації відновлен�
ня працездатності складових елементів судна проводиться
за фактом виявлення відмови об'єкта контролю, незважа�
ючи на його працездатність в цей момент. Наприклад, ви�
явлено відмову резервного елементу працездатного об'єкту
суднових комплексів призводить до його заміни на повністю
справний з подальшим відновленням працездатного стану.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розробка формалізованого опису процесу техніч�

ного обслуговування і ремонту об'єктів суднових ком�
плексів та їх складових у вигляді регенеруючого проце�
су відновлення, на підставі якого можна провести об�
грунтування форми показників та критеріїв ефектив�
ності для уникнення недоліків існуючих моделей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У рамках цього дослідження будемо вважати, що
відмова будь�якого основного елемента (вузла, блока,
агрегату) призводить судно до непрацездатного стану.

Таким чином, при розгляді судна як сукупності функціо�
нальних систем представимо його у вигляді СТС з елемента�
ми, що з'єднані за надійністю (безвідмовністю) послідовно.

У цьому випадку імовірність безвідмовної роботи суд�
на (за умови відсутності або обмеженого обмінного фон�
ду агрегатів) визначається згідно з формулою 1 [5; 7; 8]:

( ) ( )∏
=

=
K

k
kС tPtР

1
, ( ) ( )tРtQ СС −=1 , ( ) ( )tntN kkоф <<  (1),

де ( )tРС  — ймовірність безвідмовної роботи судна;
  ( )tPk  — ймовірність безвідмовної роботи k�го комплек�
туючого виробу; ( )tQС  — ймовірність відмови судна;

( )tN
kоф  — кількість об'єктів k�го типу в обмінному фонді

експлуатанта;  ( )tnk  — кількість відмов об'єкту, k�го типу
за період експлуатації.

Таке представлення дає змогу вважати судно системою,
що є визначеним узагальненням послідовних систем, для
кожної з яких може бути знайдено свій показник ефектив�
ності. В цьому випадку судно формалізовано як систему з
мультиплікативним коефіцієнтом ефективності і згідно з
обраними в [5; 6] показниками ефективності визначимо ста�
ціонарний коефіцієнт готовності судна гСК  як [6]:
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де гjK  — стаціонарний коефіцієнт готовності  j�ї
підсистеми, а
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де )t(M j0  — середній час знаходження j�го об'єкта
в справному стані;

)t(M jв  — середній час відновлення   j �го об'єкта суд�
нових комплексів.

Основними вимогами до показників ефективності є:
простота, інформаційна забезпеченість, достатня точність,
чутливість, повнота та відсутність надмірності [4].

У практиці оцінки ефективності експлуатації таких
складних технічних систем, як судно, застосовуються
різні форми показників ефективності: ймовірність ви�
падкової події, ступінь ймовірнісної гарантії досягнен�
ня результату не нижче заданого рівня, середній резуль�
тат, середній квадрат відхилень результату від того, що
вимагається, дисперсія результату тощо [9].

Враховуючи розроблений формалізований опис про�
цесу технічного обслуговування і ремонту як стохастич�
ного процесу відновлення справності об'єктів суднових
комплексів, визначимо формально показник його ефек�
тивності як математичне очікування загальної функції
відповідності ρ мети, що досягнута  Y R  тій, що вимагається

Y R
в , при використанні варіанту  Uu∈  [2; 4]:

( ) ( ){ }[ ] Y  ,uY  MuW RR
вρ=

→
, Uu∈  (4),

де ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ,  ,  ,    ,  ,    uTuFuTruCuguY rrrrrR
K54321= ;

( )nj u,,u,,u,uU KK21=
  — множина допустимих варіантів (стратегій) по�

будови процесу відновлення, що формуються, з множи�
ни керованих параметрів процесу ТО і Р об'єктів СК.

Процес ( )tω  визначається вектором параметрів процесу
відновлення, як керованих параметрів   { }luuuu ,,, ΛΛΛΛ K21=

так і некерованих { }VkVVV ,,, ΛΛΛΛ K21= ; а також параметра�
ми, що характеризують умови застосування судна

{ }RnRRR ,,, ΛΛΛΛ K21= . Як правило, при формуванні системи
відновлення бортового обладнання судна до керованих па�
раметрів будемо відносити: види контролю, засоби контро�
лю, що застосовуються на різних етапах технічного обслу�
говування і ремонту, повноту та глибину контролю, дос�
товірність, періодичність контролю, повноту відновлення, чи�
сельність та кваліфікацію особового складу тощо.

До некерованих параметрів VΛ  відносяться — кон�
структивні характеристики та надійність об'єктів СК,
трудовитрати на контроль і пошук місця відмови з зас�
тосуванням цього засобу контролю.

До параметрів RΛ  віднесено інтенсивність рейсів, їх
тривалість, характер завдань, що виконуються та ін.

Зміна хоч однієї компоненти вектору управління  u на
етапах технічного обслуговування, що розглядаються, при�
зводить до створення нового варіанту побудови процесу
відновлення.

У реальних умовах кількість можливих варіантів об�
межена. Виходячи з цього, завдання вибору раціонально�
го варіанту організації процесу відновлення суднових ком�
плексів вдається звести до задачі у варіантній постановці,
при якій з множини альтернативних варіантів необхідно
обрати найбільш сприятливий. Альтернативні варіанти ju
формуються зміною значень компонентів вектору u [6],

( )T,,Q,q,P,x,,u ημλ= (5),
де  λ — інтенсивність відмов об'єкта суднових комп�

лексів; μ  — інтенсивність самостійного прояву відмови
об'єкта суднових комплексів;  x — періодичність конт�
ролю; P — імовірність виявлення відмови засобом конт�
ролю; q — імовірність надання засобом контролю інфор�
мації про "хибну" відмову; Q — повнота відновлення
об'єкта суднових комплексів в експлуатуючої організації;
η — повнота контролю відмов (пошкоджень); T — три�
валість експлуатації об'єкта суднових комплексів.

У зв'язку з тим, що залучення об'єктів суднових ком�
плексів в різноманітні стани процесу реальної експлуа�
тації статистично повторюються, а в якості його фор�
мального опису обрано схему регенеруючого процесу,
то для оцінювання ефективності такого процесу буде�
мо використовувати показники ефективності матема�
тичного сподівання результату [6]:

( ) ( )[ ].uYMuW R=
→

, ( ) ( )[ ]uyMuW rr = , r = R ,1 ,  Uu∈ (6),
де  )u(W r  — часткові показники ефективності викори�

стання u�го варіанту організації процесу відновлення суд�
нових комплексів судна, надійності (безвідмовності) еко�
номічної та інших видів ефективності експлуатації судна;

( )uyr  — часткові характеристики результату експ�
луатації судна.

Показник (3) є частковим випадком показника ефек�
тивності [6; 7], при якому функція відповідності дорів�
нює реальному результату [6; 9]:

( ){ } ( )uYY,uY RR
в

R =ρ (7).
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Показники середнього результату знайшли широке
розповсюдження у дослідженнях ефективності складних
технічних систем [6]. Це обумовлено властивістю їх ади�
тивності, що значною мірою спрощує їх оцінку, та поля�
гає в тому, що у випадку можливості представлення ре�
зультату )u(Y R  процесу експлуатації судна у вигляді
суми результатів окремих його етапів   )u(Y R

i  [5; 8]:

( ) ( )∑=
i

i
RR uYuY (8),

то середній результат процесу, що розглядається,
представимо у вигляді суми середніх часткових резуль�
татів, незважаючи на можливу їх стохастичну за�
лежність [1; 4]

( ) ( )[ ]uYMuYM i
R

ii
i

R ∑∑ =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

(9).

Вибір та обгрунтування показників ефективності
суднових комплексів судна дозволяє оцінити різні вар�
іанти (стратегії або режими) їх відновлення та обрати
для сформульованого критерію Κ  "найкращій" варіант
 u∗при заданих умовах експлуатації Λ. Як відомо [2; 3; 5;
7; 8], критерій ефективності Κ є правило, що дозволяє
порівняти варіанти Uu∈ , що характеризуються різним
ступенем досягненням мети, та здійснити направлений
вибір варіантів u з множини припустимих U . При вико�
ристанні концепції оптимізації застосовуються критерії
найбільшого результату у формі: найбільшого середнь�
ого результату, найбільшої імовірнісної гарантії резуль�
тату, найбільшого гарантованого результату та ін.

При використанні в якості показників ефективності
процесу відновлення об'єктів суднових комплексів показ�
ника середнього результату (3), виберемо найбільш прий�
нятний критерій оптимальності стратегії, що розглядаєть�
ся: Uu∈  — відновлення суднових комплексів судна — кри�
терій найбільшого середнього результату [9]. Згідно з цим
критерієм оптимальним є той варіант u∗, при якому [4,9]:

( ) ( )[ ] R ,r   ,uyM (min) maxuW (min) max:u rUurUu

* 1==
∈∈

(10).

Тоді критерієм оптимальності процесу є отримання
максимуму економічного виграшу при зміні організації
процесу відновлення за умови забезпечення заданого
рівня коефіцієнту готовності [1; 4]:

  ( )[ ] ( )[ ]{ }
існk ггkвіснв

n,k
KKпри,uCMuCMmaxW ≥−= ∑∑

=1
(U) (11),

де ( )nk u,u,,u,uU KK21=  — множина визначених до�
пустимих варіантів організації процесу відновлення;

mlk uuu ∪=  — множина параметрів процесу експлуатації;

( )офjl k,Qu =  — множина керованих параметрів про�
цесу експлуатації;

( )АРЗзакiiiijjjm T,T,q,,,x,T,,u Ρημλ=  — множина неке�
рованих параметрів процесу експлуатації;

( )[ ]існв uCM ∑  — середня сумарна вартість відновлен�
ня суднових комплексів судна за період, що розгля�
дається при існуючої організації системи відновлення;

  ( )[ ]kв uCM ∑  — середня сумарна вартість відновлен�
ня суднових комплексів судна за період, що розгля�
дається при альтернативних варіантах організації сис�
теми відновлення.

ВИСНОВКИ
Розроблено формалізований опис процесу техніч�

ного обслуговування і ремонту об'єктів суднових ком�
плексів та їх складових у вигляді регенеруючого проце�
су відновлення, на підставі якого обгрунтовані форма
показників та критерію ефективності. Здійснено мате�
матичну постановку часткових задач дослідження.

На підставі формалізації розроблено математичну мо�
дель процесу технічного обслуговування і ремонту об'єктів
суднових комплексів, що дозволяє отримати кінцеві аналі�

тичні вирази для розрахунків відповідних показників ефек�
тивності процесу. Модель дозволяє оцінити вплив системи
відновлення суднових комплексів, як сукупності засобів
контролю діагностичних і ремонтних засобів, комплектів
запасних елементів, виконавців, що взаємодіють з об'єктом
експлуатації за встановленими правилами, на ефективність
процесу технічного обслуговування і ремонту.

У межах розробленої моделі розглядаються підхо�
ди щодо визначення впливу на ефективність процесу
технічного обслуговування і ремонту об'єктів суднових
комплексів їх повноти відновлення в умовах експлуа�
танта та багатоетапності процесу технічного обслуго�
вування з урахуванням повноти контролю технічного
стану об'єктів суднового обладнання.
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