
Питання екзаменаційних білетів з курсу  

«Експлуатація та надійність двигунів внутрішнього згоряння, комбінованих 

та гібридних силових установок» 

1. Дати визначення поняття надійності об’єкта, властивості об’єкта, за якими оцінюють 

надійність. 

2. Розрахункові методики визначення норм надійності. 

3. Основні поняття теорії ймовірностей: подія, випробовування. Класичне визначення 

ймовірності, залежні та незалежні події, навести приклади таких подій. 

4. Методика орієнтовного розрахунку надійності, основні припущення методики. 

5. Фізико-хімічні процеси, які призводять до виникнення відмов, старіння матеріалів. 

6. Теореми складання і множення імовірностей. Поняття повної групи подій. Навести 

приклади. 

7. Поняття умовної імовірності. Визначити імовірність одночасної появи двох залежних 

подій. 

8. Види зношення в спряженнях ДВЗ, їх причини та наслідки. 

9. Визначити імовірність появи хоча б  однієї з двох сумісних подій. 

10. Формула повної імовірності, навести приклади її використання. 

11. Вплив на процеси руйнування деталей ДВЗ характера прикладення навантаження, 

врахування змінних навантажень при прогнозуванні моторесурсу. 

12. Повторювання випробувань. Формула Бернулі, навести приклад її використання. 

13. Дати визначення: ϳ - відсоткового ресурсу; ϳ - відсоткового терміну служби; 

медіанного ресурсу. Навести приклади.  

14. Сформулювати локальну теорему Лапласа та навести приклади її використання. 

15. Дати статичне та ймовірносне визначення показникам; ймовірність безвідмовної 

роботи; середнє напрацювання до відмови. 

16. Сформулювати інтегральну теорему Лапласа, навести приклад її використання. 

17. Дати визначення показників ремонтопридатності. 

18. Визначити ймовірність відхилення відносної частоти від постійної (класичної) 

ймовірності в незалежних випробуваннях. 

19. Функціональні схеми технічних систем. Визначення надійності для послідовно-

паралельної структури. 

20. Найпростіший потік подій, його властивості та характеристики. 

21. Дати визначення математичного очікування дискретної випадкової величини, 

довести ймовірносний зміст математичного очікування. 

22. Експоненційний (показниковий) закон розподілення ймовірностей. Функція надійності. 

23. Кінетична теорія міцності та її основні положення. 

24. Дисперсія дискретної випадкової величини та її властивості. 

25. Дати визначення інтегральної функції розподілу випадкової величини, основні 

властивості інтегральної функції. 

26. Фактори впливу на процеси зношення деталей ДВЗ, вплив якості поверхні. 

27. Диференційна функція розподілу випадкової величини Х в інтервал (а, в). 

28. Вибір і обґрунтування норм надійності.  

29. Закон рівномірного розподілу випадкової величини та його диференційна і 

інтегральна функції.  

30. Закон нормального розподілу випадкової величини та його диференційна та 

інтегральна функції.  


