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ПОБУДОВА ДЕРЕВА ВІДМОВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

СИСТЕМ  

 

 

МЕТА РОБОТИ – ознайомитись з методикою побудови дерева 

відмов технологічних систем.  

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

 

 1.1 Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

- класифікацію методів аналізу відмов і ризиків 

- методи аналізу відмов і ризиків. 

Ознайомитись: 

- з методом дерева відмов. 

Скласти звіт по роботі: 

         - номер, найменування та мета роботи; 

 - класифікація методів аналізу відмов і ризиків; 

- мета використання дерева відмов; 

- умови розробки дерева відмов. 

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Методи аналізу відмов і ризиків. 

1.2.2 Метод дерева відмов.  

1.2 3 Концепція дерева відмов. 

 

1.3 Рекомендована література 

1 Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та 

визначення: ДСТУ 2470-94. - К.: Держстандарт України, 1995. – 

28 с. 

2. Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за 

експериментальними даними: ДСТУ 3004-95.-К.: Держстандарт 

України, 1995. – 51 с. 

3. Надійність сільськогосподарської техніки: Підручник. / М.І. 

Черновол, В.Ю. Черкун, В.В. Аулін та ін.; За заг. ред. М.І. 

Черновола.– Кіровоград: ТОВ «КОД», 2010. – 320 с. 

 

 



2 ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Класифікація методів аналізу відмов і ризиків 

В наш час існують як математичні методи, так і методи об-

числень для створення імовірнісних схем моделювання. Необхідне 

тільки наукове обґрунтування їхнього вибору і надійні екс-

периментальні дані. 

Класифікація методів аналізу відмов і ризиків наведена на рис.1. 

Класифікація необхідна з метою вибору методології і способу 

рішення конкретної задачі. Більшість задач, пов'язаних з ризиками, 

випливає з необхідності управління безпекою, тому методи, що 

дозволяють одержати кількісні значення поточних ризиків мають 

перевагу.  

Найуніверсальніший і найпоширеніший - це метод 

аналізу "дерев відмов". 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація методів аналізу відмов і ризиків 

 

Метод дерев відмов 

Аналіз дерев відмов є найбільш загальним методом, що 

використовується для представлення логіки відмов технологічних сис-

тем.  Він являє собою дедуктивний аналіз відмов, який можна описати 

аналітично. Метод дозволяє визначити небажаний стан системи і 

потім аналізувати систему з урахуванням навколишніх умов і умов 

експлуатації для з'ясування всіх можливих шляхів, за якими може 

реалізуватися небажана подія.  



Мета використання дерева відмов: 

 виявлення шляхів, що приводять до відмови системи; 

 вивчення моделі системи шляхом: 

 вивчення взаємозалежності між відмовами елементів; 

 визначення імовірності відмови системи; 

 одержання інформації про "вразливі місця" системи. 

Умови розробки дерева відмов: 

 використання дедуктивного аналізу; 

 чітке визначення небажаної події; 

 облік взаємозв'язку між подіями; 

 використання параметрів неготовності окремих компонентів; 

 деталізація вхідної інформації повинна мати відповідний 

рівень. 

Створення дерева відмов починається з визначення кінцевої 

події. Ця подія може мати широкий та загальний характер – відмова 

чи пошкодження системи, або вузький та специфічний, коли 

порушується функціонування компонента X. Ця кінцева подія буде 

розташовуватись на верхівці дерева відмов, а всі наступні події, які 

ведуть до головної, будуть розташовуватись як гілки на дереві. Рис. 2 

ілюструє початок простого дерева відмов, з розташування кінцевої 

події, потім тих подій, які впливають на те, що ця подія відбудеться, 

та нерозвинутих подій і далі аж до первісних (основних) подій. 

 

Аспекти, які необхідно враховувати при побудові ДВ в 

складних технологічних системах: 

- На початку процедури побудови дерев відмов повинні бути 

погоджені: границі систем, логічні символи, індексація (кодування) 

подій, а також облік і представлення помилок персоналу і відмов по 

загальних причинах. 

- Усі допущення, зроблені в процесі побудови дерев відмов, 

повинні бути відбиті в звітній документації поряд із джерелами 

використовуваної проектної інформації. 

- Якщо системи не моделюються в деталях і використовуються 

дані по надійності системного рівня, то події відмов, що є загальними 

і для інших систем, повинні бути виділені і розглянуті явно. 
 



 

Рис. 2.  Концепція дерева відмов 

- Дерева відмов повинні відображати всі можливі види відмов, 

що можуть спричинити неготовність системи. Повинні враховуватися 

складові, причетні до виводу устаткування з роботи для випробувань і 

технічного обслуговування. У необхідних випадках потрібно 

враховувати помилки персоналу, пов'язані з помилковими діями по 

приведенню устаткування в робочий стан після випробувань і 

технічного обслуговування, а також з помилковими діями в процесі 

аварії. Можливі дії персоналу по відновленню працездатності 

устаткування часто мають специфіку для кожної аварійної 

послідовності і видів відмов елементів.  

- У деревах відмов повинні знайти відображення наступні 

аспекти залежних відмов: 

 взаємозалежності вихідних подій і реакцій систем; 

 відмови загальних підтримуючих систем, що впливають більш 

ніж на одну систему чи елемент через функціональні залежності; 



 помилки персоналу, пов'язані з загальними операціями 

випробувань і технічного обслуговування; 

 загальні елементи систем. 

 При побудові дерев відмов мають бути враховані всі системи, 

що забезпечують роботу системи, які необхідні для виконання 

функцій безпеки, покладених на систему, тобто системи вентиляції, 

електропостачання, системи контурів. 

В усіх випадках, де у імовірнісній моделі передбачене втручання 

персоналу, треба представити й описати дерева відмов для персоналу і 

всі дії/операції, на підставі яких вони побудовані. Ці події, що 

пов'язані з відновленням функцій оператором, як і відмови із загальної 

причини, повинні бути додані в дерева відмов на заключному етапі, в 

остаточному підсумку. 

 

Аналіз дерева відмов (АДВ) вважається одним з найбільш 

корисних аналітичних інструментів у процесі системної безпеки, 

особливо при оцінці надзвичайно складних або деталізованих систем. 

Завдяки тому що він використовує дедуктивний логічний метод 

(тобто поступово рухається від загального до часткового), він дуже 

корисний при дослідженні можливих умов, які можуть призвести до 

небажаних наслідків або яким-небудь чином вплинути на ці наслідки. 

Як відомо, небажані події рідко відбуваються під впливом тільки 

одного чинника. Через це при аналізі дерева відмов в процесі 

системної безпеки небажану подію відносять до кінцевої події. 

Оскільки аналітик починає ідентифікувати окремі події, які сприяли 

кінцевій події, може бути побудовано дерево відмов. Розташовуючи 

кожний фактор у відповідному місці дерева, дослідник може точно 

визначити, де відбулись будь-які пошкодження в системі, який зв'язок 

існує між подіями і яка взаємодія відбулась (чи не відбулась, але може 

відбутись). 

 


