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ДОДАТОК В 

Методика проведення ризик-аналізу стану силового електрообладнання 

тягових підстанцій 

 

На початковому етапі проведення ризик-аналізу здійснимо оперативний 

моніторинг поточного стану обладнання тягових мереж з оцінкою кількості відмов 

обладнання у вигляді визначення помісячних значень. Для цього проаналізуємо 

відмови основного силового обладнання ТП електрифікованих залізниць України 

за період 2010–2013 рр., використовуючи показники роботи господарства 

електрифікації та електропостачання [1]. Результати моніторингу поточного стану 

обладнання тягових мереж наведено в табл. В.1. 

 

Таблиця В.1 – Відмови обладнання тягових підстанцій за 2010–2013 рр. 

№ 
виміру 

Період 
спостережень 

Кількість 
відмов, 

відмK  
№ 

виміру 
Період 

спостережень 

Кількість 
відмов, 

відмK  

1 2 3 1 2 3 

1 Січень 2010 8 25 Січень 2012 8 

2 Лютий 2010 4 26 Лютий 2012 3 

3       Березень 2010 1 27 Березень 2012 2 
4 Квітень 2010 4 28 Квітень 2012 2 
5 Травень 2010 3 29 Травень 2012 4 

6 Червень 2010 5 30 Червень 2012 4 

7 Липень 2010 5 31 Липень 2012 2 

8 Серпень 2010 2 32 Серпень 2012 1 

9 Вересень 2010 3 33 Вересень 2012 9 

10 Жовтень 2010 3 34 Жовтень 2012 6 

11 Листопад 2010 5 35 Листопад 2012 1 

12 Грудень 2010 7 36 Грудень 2012 13 
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Закінчення табл.В.1 
1 2 3 1 2 3 

13 Січень 2011 7 37 Січень 2013 8 

14 Лютий 2011 3 38 Лютий 2013 4 

15 Березень 2011 3 39 Березень 2013 5 

16 Квітень 2011 6 40 Квітень 2013 1 

17 Травень 2011 2 41 Травень 2013 5 

18 Червень 2011 5 42 Червень 2013 7 

19 Липень 2011 6 43 Липень 2013 7 

20 Серпень 2011 2 44 Серпень 2013 5 

21 Вересень 2011 4 45 Вересень 2013 8 

22 Жовтень 2011 5 46 Жовтень 2013 1 

23 Листопад 2011 11 47 Листопад 2013 5 

24 Грудень 2011 4 48 Грудень 2013 10 

 
Наступним кроком ризик-аналізу є проведення статистичної оцінки помісячних 

відмов електрообладнання й побудова щільності ймовірності цього показника. 

Основні значення статистичних оцінок ряду помісячних показників відмов 

обладнання тягових мереж по господарству електрифікації та електропостачання 

за чотири роки (табл. 1) та характеристика розподілу випадкової величини – 

медіана ( еМ ), модальне значення ( modM ), стандартне відхилення ( δ ) та інші 

наведено в табл. В.2. 

 

Таблиця В.2 – Статистичні оцінки відмов обладнання тягових підстанцій 
Кількість 
вимірів 

Кількість 
відмов 

Середнє 
значення 

Медіана 
( еМ ) 

Мода 
( modM ) Мін Макс δ  

48 229 4,8 4,5 5,0 1,0 13,0 0,125 

На рис. В.1 наведена щільність ймовірності відмов обладнання тягових 

підстанцій. На ньому по осі абсцис показана кількісна оцінка відмов, по осі 

ординат – ймовірнісна оцінка цього показника, виражена в кількості подій, що 

відбулися в місяць, на стовпцях гістограм – процентна ймовірність числового 

значення показника. 
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Рисунок В.1 – Щільність ймовірності відмов обладнання тягових підстанцій 
 
На наступному етапі виконаємо оцінку найбільшої ймовірності відмов 

обладнання тягових мереж шляхом виявлення модального значення виникнення 

відмов: відм відм(mod[ ( )])і іP f K t= . 

Оцінку найбільшої ймовірності доцільно отримувати на підставі побудованої 

щільності ймовірності розподілу відмов (див. табл1, рис. 1). Для даного показника 

при загальній кількості спостережень 48 і найбільшій кількості подій з 

емпіричного закону розподілу (рис. 1) найбільша ймовірність складе 

9 / 48 0,19Р = = . 

Проведемо оцінку найбільш ймовірних ризиків НR  відмов, яка визначається 

як добуток значення модальної ймовірності та модального значення цього 

показника, тобто відмі відм відмmod[ ( )]н і іR P K t= ⋅ . Одиниця виміру ризиків 

збігається з одиницею виміру показника. Модальне значення показника 

визначається на підставі побудованої щільності ймовірності розподілу відмов 

обладнання (див. табл. 1, рис. 1). Для показника «кількість відмов обладнання» 

відмmod 5K = . Звідси найбільш ймовірний ризик для показника НR  «кількість 

відмов обладнання» відмн 0,19 5 0.94R = ⋅ =  од. 

Наступний етап передбачає побудову нормативно-допустимих  

90 % верхніх двR  і нижніх днR  меж діапазону ризику на підставі визначення 

волатильності ризиків (середнє квадратичне відхилення) Rδ . Обчислення меж 

виконується за допомогою виразу 



 308

 дв нR R k R= + ⋅δ , дн нR R k R= − ⋅δ , (В.1) 

де Rδ – стандартне відхилення (волатильність) нормального розпо-ділу 

ризику відмов обладнання; k – коефіцієнт для відповідного рівня довірчої 

ймовірності. 

Для значної кількості симетричних розподілів при довірчій ймовірності 90 % 

коефіцієнт 1,6k = . Найбільш відповідальним є обчислення верхньої межі ризиків, 

перевищення якої поточним значенням ризику буде свідчити про несприятливий 

стан якості утримання обладнання тягових мереж. Як нижню межу днR  

рекомендовано використовувати значення 0,5...1k =  [157]. Довірча ймовірність 

при цьому скорочується до 80…85 %. Однак, відповідно до закону Парето, цього 

достатньо для ідентифікації основної кількості подій, порушень, і це значення 

може використовуватися на практиці. 

Наступним етапом є побудова карти ризиків. Карта ризиків є кінцевим 

аналітичним продуктом етапу діагностики ризиків і являє собою графічно 

впорядковане відображення факторів або об’єктів ризику відповідно до величини і 

ймовірності можливого збитку підприємства. Карта ризиків має вигляд 

двовимірної діаграми. По осі абсцис розташовується вартісне вираження оціненого 

збитку під впливом розглянутого фактора, а по осі ординат – ймовірності реалізації 

відповідної події. Найбільш поширеним видом карти ризиків є її побудова за 

факторами ризику. Побудуємо карту ризиків шляхом визначення найбільш 

ймовірної (модальної) кривої ризику виходячи з виразу Н Н Н constR P S= =  при 

варіації значень P  і S , де P  – ймовірність виникнення порушення нормальної 

роботи обладнання ТП; S  – кількісний показник збитку від порушень роботи 

обладнання ТП. 

Той самий метод використаємо для побудови нормативно-допустимих 

верхніх двR  і нижніх днR  кривих меж діапазону ризику. У карті ризиків по осі 

абсцис відкладаються значення відмК , а по осі ординат – ймовірність появи 

відмови. На рис. В2 наведено карту ризиків відмов обладнання тягових мереж. 
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Рисунок В.2 – Карта ризиків 

За результатами побудованої карти ризиків проводиться оперативний 

моніторинг ризиків відмов обладнання ( )R t  та їх розміщення на карті ризиків. На 

цьому ж етапі здійснюється вибір або коригування значень цільових показників 

ризиків цR , обраних у рамках діапазону дн ц двR R R≤ ≤ . Приймемо для ризиків 

виникнення відмов ц срR R= . 

Зобразимо ризики відмов обладнання для періоду 2012–2013 рр. на карті 

ризиків (рис. в3) та проведемо аналіз отриманих результатів. 

 
Рисунок В.3 – Карта ризиків відмов обладнання з відображенням поточних ризиків 

 

Для оцінки поточних ризиків візьмемо значення ризику відмов для січня, 

грудня 2012 р. та листопада 2013 р. (див. табл. В.1). З отриманої карти ризиків 

бачимо, що 2012ДН січ ВДR R R< < , 2012грудн ДВR R> , 2013ДН лист СРR R R< <  (при цьому 
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2012груднR  перевищує навіть верхню нормативно-допустиму межу ризику). Згідно з 

положеннями моделі ризик-аналізу [96-101] при перевищенні поточними ( )R t  

цільових показників цR  необхідно здійснити заходи щодо виявлення причин 

відхилення з подальшим їх усуненням або зменшенням впливу на устаткування. 

При проведенні поточного моніторингу ризиків додатково необхідно розробити 

рекомендації з управління якістю утримання обладнання, яке відмовило, на 

підставі обслуговування та ремонту за поточним станом. 
 
 


