
КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ 
АПАРАТУРИ 

Призначення та сфера застосування 
Комп’ютеризована система діагностування та контролю параметрів електронної апаратури 

призначена для вирішення наступних задач: оцінка й прогнозування надійності, експериментальна 
оцінка показників надійності, прийняття заходів щодо досягнення заданого рівня надійності шляхом 
підвищення ефективності стратегії технічного обслуговування шляхом контролю параметрів 
електронної апаратури. 

Основні характеристики, суть розробки 
Оскільки інколи значення реальних показників надійності суттєво відрізняються від прогнозних 

оцінок, а у методах діагностики електронної апаратури не враховується ефект фігур Ліссажу, та їх 
специфічні особливості, які мають особливе значення для розвитку теоретичних основ обробки та 
дослідження широкого класу сигналів. Врахування ефекту фігур Ліссажу під час діагностики та 
випробуваннях електронної апаратури підвищує надійність електронних систем. Також у роботі було 
розв’язано важливу наукову задачу – розроблена модель оцінки параметрів надійності на основі 
створення технології обробки статистичних даних відмов електронних систем. 

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 
Вперше запропоновано комп’ютерну систему на засадах математичної моделі об’єкта контролю і 

діагностики з визначенням статистики відмов що дає можливість синтезувати оптимальну програму 
контролю їх елементів завдяки врахуванню множини операторів процесу переходу системи з одного 
стану в інший при дії дестабілізуючих факторів; 

Набув подальшого розвитку комп’ютеризований метод імітації випробувань електронних систем та 
компонентів на основі методу Монте–Карло, який відрізняється від відомих функціональною 
декомпозицією процесу імітації на такі задачі: імітація статистики відмов електронних систем; 
перевірка правдоподібності гіпотез. 

Подальший розвиток отримав комп’ютерний метод діагностування електронних систем та 
компонентів, який відрізняється від раніше відомих тим, що враховує кількість інформації і дає 
можливість визначати початок ентропії процесу деградації електронних компонентів; 

Отримав подальший розвиток метод оцінювання надійності електронних систем та компонентів за 
експериментальними даними, який на відміну від існуючих відрізняється тим, що базується на 
перевірці правдоподібності гіпотез, а діагностика за допомогою ефекту фігур Ліссажу та забезпечує 
зниження похибки другого роду та зменшує вартісні та часові витрати на її проведення. 

Затребуваність на ринку 
Існуючі методи дослідження надійності електронної апаратури не в повній мірі не в повній мірі 

відповідають вимога практики й рівню технології виробництва. Це суттєвого вдосконалення існуючих 
методів і засобів розв’язування задач моделювання в інформаційних технологіях. У зв’язку з тим, що 
складні системи централізованого та розподіленого керування в яких цифрові пристрої та системи є 
невід’ємною частиною конструкції в сучасних авіаційних та космічних апаратах та містять електронні 
компоненти та модулі з високим рівнем надійності, потрібно оцінити значення параметрів надійності і 
обчислити похибку, яку ми робимо приймаючи той чи інший теоретичний розподіл. У зв’язку з цим 
було розроблено метод моделювання випробувань та комп’ютеризована система діагностування та 
контролю параметрів електронної апаратури для дослідження цієї проблеми. 

Стан готовності розробки 
Результаті досліджень було впроваджено в навчальний процес НАУ, а також у ДП «Завод 410 

цивільної авіації». 
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COMPUTERIZED SYSTEM OF DIAGNOSIS AND CONTROL OF PARAMETERS OF ELECTRONIC EQUIPMENT 
 

Purpose and Scope of Application 
The computerized system for diagnosing and controlling the parameters of electronic equipment is 

designed to solve the following tasks: assessment and prediction of reliability, experimental evaluation of 
reliability, taking measures to achieve a given level of reliability by improving the efficiency of maintenance 
strategy by controlling the parameters of electronic equipment. 

General Characteristics, Concept of Development 
Because sometimes the values of real reliability indicators differ significantly from predictive estimates, 

and the methods of diagnostics of electronic equipment do not take into account the effect of Lissage 
figures, and their specific features that are of particular importance for the development of theoretical 
foundations for processing and studying a wide range of signals. Taking into account the effect of Lissajous 
figures during diagnostics and testing of electronic equipment increases the reliability of electronic systems. 
An important scientific problem was also solved in the work - a model for estimating reliability parameters 
based on the creation of technology for processing statistical data on failures of electronic systems was 
developed. 

Comparison with World Analogues, the Main Advantages of Development 
For the first time a computer system based on a mathematical model of the object of control and 

diagnostics with the definition of failure statistics is proposed, which makes it possible to synthesize the 
optimal control program for their elements by taking into account many operators in the process of 
transition from one state to another; 

The computerized method of simulation of tests of electronic systems and components on the basis of 
the Monte Carlo method, which differs from the known functional decomposition of the simulation process 
into the following tasks, has been further developed: simulation of failure statistics of electronic systems; 
checking the plausibility of hypotheses. 

The computer method of diagnosing electronic systems and components, which differs from the 
previously known ones in that it takes into account the amount of information and makes it possible to 
determine the beginning of the entropy of the process of degradation of electronic components, has been 
further developed; 

The method of assessing the reliability of electronic systems and components based on experimental 
data, which differs from the existing ones in that it is based on testing the plausibility of hypotheses, and 
diagnostics using the effect of Lissajous figures carrying out. 

The Market Demand 
Existing methods of studying the reliability of electronic equipment do not fully meet the requirements 

of practice and the level of production technology. This is a significant improvement of existing methods 
and tools for solving modeling problems in information technology. Due to the fact that complex centralized 
and distributed control systems in which digital devices and systems are an integral part of the design of 
modern aircraft and spacecraft and contain electronic components and modules with a high level of 
reliability, it is necessary to assess the values of reliability parameters and calculate the error we make by 
accepting one or another theoretical distribution. In this regard, a test modeling method was developed and 
a computerized system for diagnosing and monitoring the parameters of electronic equipment to study this 
problem. 

Development Ready Condition 
The research results were implemented in the educational process of NAU, as well as in SE "Plant 410 

Civil Aviation". 
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