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БУТСТРЕП-МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ
БОРТОВОГО ОБЛАДНАННЯ ЗЕНІТНИХ КЕРОВАНИХ РАКЕТ
З ВИКОРИСТАННЯМ АПРІОРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
ПРОДОВЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕНИХ ПОКАЗНИКІВ
У статті обґрунтована актуальність дослідження методу, який використовує дані про результати
експлуатаційних випробувань бортового обладнання зенітних керованих ракет (ЗКР) та апріорну інформацію про збережуваність, яка наведена в конструкторській документації на ЗКР. Пропонується бутстрепметод для оцінювання показників надійності виробів, за яким будується нова функція розподілу за відомими
точками та апріорною інформацією. Отримані точкові та інтервальні оцінки середнього залишкового терміну служби виробів, які розраховані для двох варіантів: тільки за даними експлуатаційних випробувань;
за даними експлуатаційних випробувань та апріорною інформацією. Показано, що застосування бутстрепметоду з використанням апріорної інформації дозволяє отримати точкову оцінку середнього залишкового
ресурсу, яка є найближчою до еталонної оцінки. Розроблений метод дозволяє отримувати оцінки середнього залишкового терміну збережуваності виробів прийнятної точності і достовірності для вирішення завдань продовження призначених термінів зберігання ЗКР.
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Вступ
Постановка проблеми. Одним з основних завдань, які вирішуються при продовженні призначених показників (ПП) ЗКР, є оцінювання і прогнозування показників надійності, як ЗКР в цілому, так і
їхніх складових частин. Для прийняття рішення щодо продовження ПП ЗКР на інтервал часу, що продовжується, потрібно мати оцінки таких показників
збережуваності, як середній залишковий термін збережуваності і (або) гамма-процентний залишковий
термін збережуваності ЗКР та їхніх складових частин [1]. Оцінювання цих показників здійснюється на
підставі інформації, яка отримана за час календарної
тривалості експлуатації в режимі зберігання та (або)
за час проведення експлуатаційних випробувань
ЗКР в цілому та їхніх складових частин. Наприклад,
така інформація отримуються за результатами контролю бортового обладнання (БО) ЗКР (далі – виробів) у військових умовах на автоматизованій контрольно-випробувальній рухомій станції (АКВРС)
при штатній та (або) підконтрольній експлуатації.
Під експлуатаційними випробуваннями розуміються
результати підконтрольної експлуатації та (або)
спеціально організованих експлуатаційних випробувань при проведенні робіт з продовження призначених показників на групах ЗКР сформованих за озна-

кою однакової календарної тривалості експлуатації
в режимі зберігання. При формуванні груп ЗКР
утворюється інтервал спостережень, який складає
приблизно 10 років, а моменти спостережень є календарними тривалостями експлуатації виробів у режимі зберігання на момент проведення випробувань. При цьому для сучасних умов експлуатації
ЗКР в Україні інтервал спостереження виявляється
недостатньо тривалим у порівнянні з календарною
тривалістю експлуатації парку виробів (25–35 років).
Для одержання інформації про збережуваність цих
груп ЗКР організовуються експлуатаційні випробування (далі – ЕВ) шляхом виконання контролю технічного стану виробів на АКВРС з установленою
періодичністю.
За результатами проведення експлуатаційних
випробувань (ЕВ) одна частина виробів виявляється
працездатними, а решта виробів виявляється непрацездатними. Отже, в результаті випробувань формується цензурована мала вибірка [2–4], яка містить
реалізації випадкової тривалості зберігання виробів
до відмови (далі – ТЗВВ) і тривалості зберігання
виробів до цензурування (далі – ТЗВЦ). За цією вибіркою здійснюється оцінювання емпіричної функції розподілу (далі – ЕФР) тривалостей зберігання
виробів до відмови.
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У випадку, якщо закон розподілу ТЗВВ невідомий, для оцінювання відповідних показників надійності використовують непараметричні методи [5–6].
Але за наявності невеликої кількості реалізацій ЕВ
на нетривалому інтервалі спостережень (до 10 років)
оцінювання показників надійності з прийнятною
достовірністю без апріорної інформації є проблематичним.
Виходячи з цього, на даний час актуальним є
розробка методу, який використовує дані ЕВ та апріорну інформацію про збережуваність виробів і
дозволяє отримувати оцінки показників надійності з
прийнятною достовірністю для прийняття рішення
про продовження призначених показників ЗКР.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з відомих непараметричних статистичних методів обробки результатів експерименту за наявності
обмеженого об'єму початкової інформації є бутстреп-метод. Існує чимало робіт, які присвячені практичному застосуванню цього методу [7–8; 4; 9–13].
Відмітною особливістю даного методу є необхідність розмноження наявної початкової інформації з
використанням бутстреп-процедур, багатократної
обробки різних частин одних і тих же даних і зіставлення отриманих результатів. Так практичне застосування бутстреп-методу показане в [8] при визначенні нижньої довірчої межі показника довговічності виробів, в [13] при прогнозуванні терміну служби
(ресурсу) виробу на підставі результатів, отриманих
експертним методом і методом статистичного прогнозування, з оцінкою односторонньої нижньої довірчої межі прогнозованого значення. В [11] розроблений вдосконалений бутстреп-метод, який використовує апріорну інформацію, для усунення нестачі
даних про точність розрахунків параметрів траєкторій ракет при наявності гранично малих розмірів
тестової вибірки в умовах польових випробувань. В
[12] запропонований бутстреп-метод оцінки характеристик надійності відновлювальних об′єктів за
специфічними даними про відмови. В [4] запропонований модифікований метод побудови довірчих
інтервалів для емпіричних моментів довільного закону розподілу, який заснований на виділенні шуканого інтервалу із впорядкованої множини отриманих моментів, шляхом екстраполяції ЕФР та її багатократного моделювання шляхом генерації бутстреп-вибірок, які містять псевдовипадкові значення
ТЗВВ. Цей метод дозволяє проводити екстраполяцію початкової ЕФР з метою отримання статистики
відмов поза інтервалом спостереження і на підставі
нової отриманої ЕФР провести обчислення показника надійності.
В цій статті пропонується розробка бутстреп
методу оцінювання показників надійності бортового
обладнання зенітних керованих ракет з використанням апріорної інформації та ЕВ.
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Мета статті. Розробка бутстреп-методу оцінювання показників надійності бортового обладнання
ЗКР з використанням апріорної інформації для вирішення завдань продовження призначених показників.

Виклад основного матеріалу
При проведенні робіт з продовження призначених показників ЗКР досліджуються величини
"усічених середніх залишкових термінів зберігання"
Tt () парку ЗКР, що розглядаються на інтервалі
зберігання (τ, τ+t) [4]. Величину показника Tt ()
можна розрахувати за співвідношенням:
Tt () 

1
Pзб ()

 t



Pзб (t)dt ,

(1)



де Pзб (t) – значення імовірності безвідмовного зберігання виробів за тривалість t.
Для оцінювання показника надійності за формулою (1) повинна бути відома функція розподілу
ТЗВВ – Fзб (t) , яка пов′язана з Pзб (t) наступним
співвідношенням:
Pзб (t)  1  Fзб (t) .

(2)

При цьому для оцінювання може використовуватися ЕФР, яка може бути оцінена за отриманими
ТЗВВ та ТЗВЦ по результатах ЕВ виробів.
Якщо замість Pзб (t) використовувати її оцінку
P̂зб (t) , то співвідношення (1) буде мати вид:

ˆ ) 
Т(

 t
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P̂зб ()

Pˆ зб (t)dt .

(3)



При цьому, якщо P̂зб (t) розраховується тільки
по емпіричних даних за інтервал [τ, τ+t], то оцінка
Т̂() буде зміщеною. Для прийняття рішення щодо

продовження призначених показників ЗКР бажано
оцінювати середній залишковий термін збережуваності виробів T( ) , враховуючи дані про збережуваність виробів поза інтервалом (τ, τ+t). Метод,
який пропонується у цій статті, використовує для
оцінювання показника надійності T( ) дані ЕВ та
інформацію щодо збережуваності виробів поза інтервалом [τ, τ+t]. При цьому співвідношення для
оцінювання середнього залишкового терміну збережуваності має вид:
ˆ ) 
Т(

1
P̂зб ()



 Pˆзб (t)dt .

(4)



Припустимо, що результати ЕВ, які представляють собою цензуровану малу вибірку ТЗВВ та
ТЗВЦ на нетривалому інтервалі часу, є репрезента-

Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
тивною вибіркою вихідних спостережень, яка отримана з деякої генеральної сукупності спостережень
(далі – вихідна вибірка). У такому разі цю вибірку
можна використовувати для отримання іншої додаткової інформації щодо результатів спостережень
виробів, використовуючи бутстреп-метод [9]. Але,
застосування цього методу для оцінювання показників надійності за умов, якщо вихідна вибірка охоплює нетривалий інтервал часу, не дозволяє його
використовувати для вирішення завдань продовження призначених показників з потрібною точністю і достовірністю. Виходячи з цього, доцільним є
використання апріорної інформації щодо можливих
значень ЕФР поза інтервалом спостереження. Відомо, що нові вироби на початку їх зберігання мають
низьку імовірність відмови, а наприкінці зберігання
високу імовірність відмови. Апріорною інформацією, яка характеризує імовірність безвідмовного зберігання виробів, є:
– імовірність безвідмовного зберігання виробів
на початку їх зберігання (дані технічних умов про
надійність ЗКР протягом гарантійного терміну експлуатації);
– імовірність безвідмовного зберігання виробів
наприкінці їх зберігання (дані про граничні терміни
служби в конструкторській документації).
Пропонується ці апріорні значення та значення
ЕФР, які отримані на інтервалі спостереження, використовувати сумісно для побудови нової ЕФР. В
методі, який пропонується, будується нова функція
розподілу за відомими точками та апріорною інформацією. Ця функція розподілу використовується
для генерації бутстреп-вибірок псевдовипадкових
величин ТЗВВ.
Нижче наводяться результати оцінювання показника надійності T̂( ) за різними варіантами та
порівняння отриманих оцінок. Розглядаються наступні варіанти оцінювання T̂( ) :
1) за ЕФР, яка побудована за вихідною вибіркою ТЗВВ та ТЗВЦ (далі – ЕФР1);
2) за розмноженими бутстреп-вибірками у кількості "m" ТЗВВ у відповідності з ЕФР1 (далі –
ЕФР2);
3) за ЕФР, яка побудована за вихідною вибіркою ТЗВВ та ТЗВЦ з використанням апріорної інформації (далі – ЕФР3) ;
4) за розмноженими бутстреп-вибірками у кількості "m" ТЗВВ у відповідності з ЕФР3 (далі –
ЕФР4).
Отримання бутстреп-вибірок ТЗВВ за 2 і 4 варіантами здійснюється у відповідності з [4].
Для порівняння точності оцінювання показників надійності T̂() за формулою (4) за вищевказаними варіантами в якості еталонної функції розподілу використовується функція розподілу (далі –

ФР) Вейбула. За ФР Вейбула та співвідношенням (4)
знаходиться величина T() , яка використовується в
якості еталонної оцінки. Крім цього, з використанням ФР Вейбула:
b

 t
F(t)  1  exp    ,
 a

(5)

де a – параметр масштабу, b – параметр форми;
t – календарна тривалість експлуатації виробів генеруються реалізації ТЗВВ та ТЗВЦ, які використовуються в якості вихідної вибірки результатів ЕВ.
Параметри закону розподілу підібрані таким
чином, що імовірність зберігання виробів до відмови (далі – ІЗВВ) з календарною тривалістю експлуатації 5 років складає 0,002, а виробів з календарною
тривалістю експлуатації 55 років складає 0,99, що
відповідає апріорній інформації та фізичним уявленням про збережуваність виробів на такому інтервалі часу.
Значення ТЗВВ та ТЗВЦ, які отримані з ФР, задовольняють наступним умовам проведення ЕВ:
– план випробувань [NUT] [14], де N=50 – число виробів для випробувань, Т=35 років – тривалість
випробувань, U – означає, що вироби не відновлюються в процесі проведення випробувань;
– ЕВ проводяться на виробах з календарною
тривалістю експлуатації 25–35 років (інтервал спостереження складає 10 років);
– кількість виробів, які відмовили на інтервалі
спостереження:
а) до 25 років – 15 одиниць (інформація про
ТЗВВ на цьому інтервалі відсутня);
б) від 25 до 35 років – 15 одиниць, які мають
наступні значення (в роках): 26,7; 27,0; 27,4; 28,3;
28,5; 29,2; 29,6; 30,1; 31,1; 31,9; 32,0; 32,9; 33,5; 34;
34,5;
– кількість ТЗВЦ на момент закінчення ЕВ
(35 років) – 20.
Оцінювання ЕФР1 здійснюється у відповідності до діючого нормативного документу [14].
Результати оцінювання ЕФР1 у вигляді значень
F̂1зб (t) та відповідних ТЗВВ наведені нижче у табл. 1.

Для побудови ЕФР3 в якості апріорної інформації
використовується наступна:
– ІЗВВ з календарною тривалістю експлуатації
5 років складає 0,002;
– ІЗВВ з календарною тривалістю експлуатації
55 років складає 0,99.
Значення ЕФР3 наведені також у табл. 1 у вигляді значень F̂3зб (t) .
Для отримання ЕФР2 та ЕФР4 у кількості "m"
здійснюється генерація бутстреп-вибірок псевдовипадкових ТЗВВ, які отримуються з ЕФР1 та ЕФР3
відповідно шляхом використання бутстреп-методу з
використанням апріорної інформації.
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Таблиця 1

Значення ЕФР1 F̂1зб (t) , ЕФР3 F̂3зб (t) тривалостей зберігання виробів до відмов
F̂1зб (t)

0

0,03

0,05 0,07

0,13

0,14

0,17

0,19

0,22

0,27

0,30

0,31

0,35

0,38

0,41

0,43

F̂3зб (t) 0

0,002 0,03

0,05 0,07

0,13

0,14

0,17

0,19

0,22

0,27

0,30

0,31

0,35

0,38

0,41

0,43

0,99

5

27,0 27,4

28,3

28,5

29,2

29,6

30,2

31,1

31,9

32,0

32,9

33,5

34,0

34,5

55

t (роки)

0

26,7

Для моделювання залежностей ІЗВВ F̂зб (t) на
інтервалах більших ніж інтервал спостереження,
кожна з отриманих вибірок апроксимується та екстраполюється поліномом. Для кожної з "m" залежно-

На рис. 2–3 наведені результати моделювання у
кількості

m=1000

залежностей

P̂2зб (t,m) ,

P̂4зб (t,m) , які отримані шляхом апроксимації та

стей F̂зб (t) за співвідношенням (2) розраховується

екстраполяції кожної з отриманих "m" реалізацій
поліномом 2 ступеня за варіантами 2 і 4 відповідно.

відповідна оцінка P̂зб (t) . Отримана оцінка P̂зб ( t)

Межі двостороннього довірчого інтервалу Т̂() 1 та

використовується для розрахунку Т̂( ) з формулою

Т̂()  2 оцінювалися за співвідношенням (6) при

(4).
Для знаходження інтервальної оцінки з отриманої множини оцінок Т̂() складається їх варіаційний

ряд:

ˆ )  Тˆ ()  ...Т(
ˆ )  ...Т(
ˆ ) ,
Т(
1
2
i
m

за

  0,9 . Прийнятною оцінкою T̂( ) , вважається та з

отриманих оцінок, що є найближчою до еталонної.
Р2зб(t,m)

яким знаходиться інтервальна оцінка Т̂() .
Двосторонні довірчі межі Т̂() 1 та Т̂()  2 з
рівнем довіри  , де
 m(1   ) 
 m(1   ) 
1  
(6)
 , 2   2  ,
 2 


визначаються з варіаційного ряду. Квадратні дужки
означають цілу частина числа, що міститься в них.
Для отримання оцінок з прийнятною точністю кількість модельованих вибірок "m" доцільно вибирати
10
з умови m 
[4]. Графіки залежностей імовір1 
ностей безвідмовного зберігання (далі – ІБЗ)

t

m

Рис. 2. Графіки залежностей P̂2зб (t,m)
Р4зб(t,m)

P̂1зб (t) , P̂3зб (t) , які отримані за результатами мо-

делювання ЕФР1, ЕФР3 з використанням коефіцієнтів поліному та P5зб (t) , яка отримана за результатами моделювання еталонної ФР Вейбула відповідно і за формулою (2) наведені на рис. 1.

t

Рзб(t)

m
3

Рис. 3. Графіки залежностей P̂4зб (t,m)

1

У табл. 2 наведені оцінки Т̂() за формулою
2

t

(4) з використанням залежностей P̂1зб (t)-Р5зб (t) . З
таблиці слідує, що точкова оцінка, (залежність

Рис. 1. Графіки залежностей ІБЗ від тривалості
зберігання за результатами моделювання ЕФР1,
ЕФР3 та еталонної ФР Вейбула:
1 – P5зб (t) ; 2 – P̂1зб (t) ; 3 – P̂3зб (t)
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P̂4зб (t) , яка отримана бутстреп-методом з викорис-

танням апріорної інформації, є найближчою до еталонної оцінки, а межі її довірчого інтервалу накривають еталонну оцінку.
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Таблиця 2
Результати оцінювання показника T̂( ) при різних залежностей Р зб (t)
Величини оцінок показника Т̂( ) (в роках),

Вид оцінки

Точкова (τ =25 років)

які отримані при різних залежностях P̂1зб (t)  Р5зб (t)
P̂1зб (t)

P̂2зб (t)

P̂3зб (t)

P̂4зб (t)

10,0

9,9

16,6

12,2

Інтервальна (   0,9 )

Т  9, 6 ; Т  10, 4

Метод, який пропонується, дозволяє отримувати оцінки Т̂() прийнятної точності та достовірності. Оцінки, отримані іншими методами, характеризуються більшим зміщенням, а межі їх довірчих інтервалів не накривають еталонну оцінку. У зв′язку з цим
для оцінки середнього залишкового терміну збережуваності виробів пропонується застосовувати бутстреп-метод з використанням апріорної інформації.

Висновки
В статті розроблений бутстреп-метод оцінювання показників надійності бортового обладнання
ЗКР з використанням апріорної інформації. Наведені результати моделювання імовірностей зберігання
виробів до відмови різними методами, з використанням яких отримані оцінки середнього залишко-

Р5зб (t)

11,7

Т  10,8 Т  13, 2

вого терміну служби виробів. Показано, що застосування бутстреп-методу з використанням апріорної
інформації дозволяє отримати точкову оцінку середнього залишкового ресурсу, яка є найближчою до
еталонної оцінки, а межі її довірчого інтервалу з
довірчою імовірністю   0,9 накривають еталонну
оцінку. Застосування бутстреп-методу з використанням апріорної інформації для оцінювання показників надійності виробів у процесі проведення робіт
із продовження призначених показників ЗКР дозволяє отримувати оцінки середнього залишкового терміну зберігання виробів прийнятної точності та достовірності. Отримані результати можуть використовуватися для ухвалення рішення при встановленні
нових значень призначених термінів зберігання ЗКР.
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БУТСТРЕП-МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЗЕНИТНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОДЛЕНИЯ НАЗНАЧЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Б.Н. Ланецкий, В.П. Деденок, И.В. Коваль, В.В. Лукьянчук
В статье обоснована актуальность исследования метода, который использует данные о результатах
эксплуатационных испытаний бортового оборудования зенитных управляемых ракет (ЗУР) и априорную информацию
о сохраняемости, которая приведена в конструкторской документации на ЗУР. Предлагается бутстреп-метод для
оценивания показателей надежности изделий, по которому строится новая функция распределения по известным
точкам и априорной информации. Получены точечные и интервальные оценки среднего остаточного срока службы
изделий, которые рассчитаны для двух вариантов: только по данным эксплуатационных испытаний; по данным
эксплуатационных испытаний и априорной информации. Показано, что применение бутстреп-метода с
использованием априорной информации позволяет получить точечную оценку среднего остаточного ресурса, которая
является ближайшей к эталонной оценке. Разработанный метод позволяет получать оценки среднего остаточного
срока сохраняемости изделий приемлемой точности и достоверности для решения задач продления назначенных сроков
хранения ЗУР.
Ключевые слова: априорная информация, бутстреп-метод, цензурированная малая выборка, эксплуатационные
испытания, продление назначенных показателей, средний остаточный срок хранения.
BOOTSTRAP METHOD FOR EVALUATING THE RELIABILITY INDICATORS OF THE AIRBORNE EQUIPMENT
OF THE SURFACE-TO-AIR GUIDED MISSILES WITH THE USE OF THE PRIORITY INFORMATION
FOR SOLVING THE PROBLEMS OF EXTENSION OF THE APPOINTED INDICATORS
B. Lanetsky, V. Dedenok, I. Koval, V. Luk′yanchuk
The article substantiates the urgency of researching a method that uses data on the results of operational tests of on-board
equipment of surface-to-air guided missiles (SAM) and a priori information on the storageability, which is given in the design
documentation for the SAM. A priori information that characterizes the probability of faultless storage of products are this exact
probability set at the beginning of the shelf life period (according to technical specifications regarding reliability of SAM during
guaranteed service life interval) and that set at the end of the shelf life period (assigned service life term of SAM specified in
design documentation). The performance test data is a censored small sample of product storage times to failure, which is obtained on a short observation interval. A bootstrap method is proposed for assessing the reliability of products on which a new
distribution function is constructed based on known points and a priori information. For evaluating reliability, this method uses
the data on the operation of products as well as the data on their shelf life that extends beyond the observation interval. The new
distribution function is used to generate bootstrap samples of pseudo-random values of the durations of product storage to failure. Point and interval estimates of the average residual service life of the products are obtained, which are calculated for two
variants: according to operational tests only; according to operational tests and a priori information. The results of modeling the
probabilities of storing products to failure and estimating the average residual life of the products according to different options
are given. To simulate the dependencies of the storage to failure probabilities versus time of storage for the time intervals that
extend beyond the observation interval, every single bootstrap sample gets approximated and extrapolated by a polynomial. It is
shown that using the bootstrap method using a priori information allows obtaining a point estimate of the average residual resource, which is closest to the benchmark estimate. The developed method makes it possible to obtain estimates of the average
residual shelf life of products of acceptable accuracy and reliability for solving the tasks of prolonging the assigned shelf life
intervals for SAM.
Keywords: a priori information, bootstrap-method, censored small sample, operational tests, extension of assigned indicators, average residual shelf life.
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