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Основним способом підтримки та забезпечення заданого рівня надійності під час експлуатації регіональних радіоелектронних комплексів
(РЕК) є проведення відновлювальних заходів по усуненню аварійних ситуацій, що виникли та планово-профілактичних заходів для попередження
подальшого виникнення аварійних ситуацій. Необхідно враховувати, що
кожна стратегія технічного обслуговування (ТО) вимагає певних економічних витрат, які пов’язані з виконанням відновлювальних робіт, проведенням профілактичного обслуговування, витратами на запчастини та доїзд до
об’єктів РЕК від місць базування ремонтної бригади, тощо. Тому при виборі стратегії ТО необхідно керуватися не лише значеннями показників
надійності систем, які досягаються проведенням ТО, а й рядом економічних показників таких, як середні питомі витрати, які припадають на одиницю часу перебування системи в працездатному стані [2].
Розрахунок необхідних показників надійності та економічних витрат
здійснюється на основі моделей [1–3], які розглядають проведення ТО для
одного об’єкта і не можуть бути застосовані для аналізу ТО регіональних
РЕК, в склад якого входять декілька систем розміщених на значній відстані
одні від одної. Тому актуальною є задача побудови математичних моделей
процесу ТО РЕК, які враховують територіальне розміщення систем РЕК,
багатоетапність ТО, відключення об’єктів під час обслуговування, а також
економічні витрати на досягнення заданого рівня надійності.
Математичну модель оцінки економічної ефективності ТО (1) побудовано на основі [4] з використанням методики [2], яку вдосконалено для випадку трьохетапного ТО.
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де, спідг — питомі витрати, що припадають на одиницю часу підготовчих
робіт; сд — питомі витрати, що припадають на одиницю часу перебування
ремонтної бригади в дорозі до системи РЕК; сАВР — питомі витрати, що
припадають на одиницю часу виконання аварійно-відновлювальних робіт
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(АВР) системи РЕК; сППО — питомі витрати, що припадають на одиницю
часу проведення планово-профілактичного обслуговування (ППО) системи
РЕК; K підг — доля часу, яка припадає на підготовку ремонтної бригади до
проведення робіт; K д — доля часу яка, припадає на перебування ремонтної
бригади в дорозі до об’єкта; K АВР — доля часу, яка припадає на проведення
АВР; K ППО — доля часу, яка припадає на проведення робіт з ППО; K г —
коефіцієнт готовності системи.
Розрахунок середніх питомих витрат проводився при різних співвідношеннях між питомими витратами, які припадають на проведення робіт
ППО та питомими витратами, які припадають на проведення АВР. Результати представлено на рис. 1.
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б)
Рис. 1. Графіки залежності середніх питомих витрат від періоду між ППО (а) та графіки
залежності коефіцієнта готовності системи від середніх питомих витрат (б)

В роботі здійснено розробку нової моделі для оцінки економічної ефективності ТО та ремонту систем регіональних РЕК, яка на відміну від існуючих враховує багатоетапність процесу ТО. Це дало змогу проводити
оцінку ефективності стратегії ТО як за економічними показниками так і за
показниками надійності.
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