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KATONAI CÉLÚ ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK  
MINŐSÉG – ÉS MEGBÍZHATÓSÁG – BIZTOSÍTÁSA 

Lendvay Marianna1 

Összegzés: A tanulmány első része a minőségbiztosítás feladatait 
elemzi, majd bemutatja a minőség és megbízhatóság kapcsolatát, a 
megbízhatóság fogalmához tartozó számszerű jellemzők meghatáro-
zási módját. Ezt követően értelmezi a megbízhatóság előrejelzési mód-
szert, és részletesen tárgyalja a számítógépes alak-felismerési eljárás 
modelljét. A tanulmány befejező része az elméleti modell általános 
gyakorlati alkalmazására mutat rá az elektronikai és elektromechani-
kai alkatrészeket tartalmazó katonai berendezések esetében. 

1. Bevezetés 

A demokratikus államszervezet alapvető igénye és egyidejű köte-
lessége az ország biztonságának és területi védelmének ellátása. A 
megfelelő szintű védelem biztosítását az államok védelmi minisztériu-
main és haderőin keresztül valósítják meg. E cél megvalósítása érdeké-
ben megfelelő minőségű humán és műszaki technikai erőforrásokat kell 
a hadsereg részére biztosítani. A haditechnikai eszközökkel és berende-
zésekkel, a belőlük létrehozott rendszerekkel szemben támasztott szigo-
rú követelmények miatt katonai területen a polgáritól eltérő minőség-
biztosítási tevékenységet kell alkalmazni, melynek okai az alábbiak 
(1):  

• A hadsereg számára alapvető követelmény a termékek megbíz-
hatósága, mivel az általa használt eszközök, berendezések adott 
esetben bekövetkező meghibásodása katasztrófához is vezethet. 
Nagyon fontos az elektronikus eszközökből felépülő rendszerek, 
a hozzájuk csatlakozó villamos rendszerek hibamentessége a 
biztonsági követelmények teljesítése szempontjából. 

• A hadseregben rendszeresített beszerzések túlnyomó többsége 
összetett és fejlett technológiát képviselő, veszélyt hordozó ter-
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mékekre vonatkozik. Ez a körülmény kényszerít az integritás 
teljes körű hatásainak ismeretére és teszi tervezésüket, fejleszté-
süket és gyártásukat bonyolulttá. 

• A hadsereg által használt készülékek, berendezések különlege-
sen extrém körülmények között kerülnek alkalmazásra, úgymint 
szélsőséges klíma- és terepviszonyok, sérülésveszély, eltérő 
képzettségű és intelligenciájú kezelő állomány, stb. Bármilyen 
minőségi hiba sokkal hamarabb bekövetkezik az igénybevétel 
ilyen jellegű intenzitása, az elkerülhetetlen terhelés mellett. 

• A minőségbiztosítási tevékenységgel jelentős költségek takarít-
hatók meg. Az eszközök életciklusához illeszkedő, megfelelően 
tervezett és rendszeres tevékenységek, intézkedések biztosítékot 
nyújthatnak a hibamentességi és karbantarthatósági követelmé-
nyek kielégítésére.  

A NATO vezetése 1967-ben deklarálta a tagállamok védelmi ké-
pességének és az ellátó rendszerek minőségének kapcsolatára, egysé-
ges szabályozására vonatkozó koncepciót. Megalkotta a Szövetség kö-
zös, szabványosított minőségbiztosítási modelljét, előírta a NATO-ban 
rendszeresített eszközök minőségének és megbízhatóságának követel-
ményeit a fejlesztéstől a kivonásig terjedő időszakra (STANAG 4107) 
szabványosítási egyezmény „ A kormányzati minőségbiztosítás elvei-
nek kölcsönös elfogadása” tárgyában) (2). A NATO minőségbiztosítá-
sának alapelve szerint a védelmi képesség a védelmi rendszerek és esz-
közök minőségétől és megbízhatóságától függ, így mind a felhaszná-
lóknak, mind a fejlesztőknek és gyártóknak közös érdeke a megfelelő 
minőség és megbízhatóság biztosítása. Alapkövetelmény az is, hogy a 
minőség- és megbízhatóság biztosítása már a tervezés, a fejlesztés idő-
szakában vegye kezdetét, folytatódjon a gyártási fázisban, majd terjed-
jen ki a készgyártmányok megbízhatóság szempontjából történő elle-
nőrzésére és a berendezések üzemeltetési megbízhatóságának a 
megvaló-sítására 

2. A minőségbiztosítás feladatai 

Napjainkban a legtöbb szervezet ellenőrzi és vizsgálja termékeit, 
néhány vállalat megbízhatósági és egyéb műszaki vizsgálatokat is elvé-
gez (3), (4), sokan figyelmet fordítanak a szállítóktól átvett alkatrészek 
és alapanyagok minőségére, számos vállalat a termékek szervízelésével 
is foglalkozik. A piaci igényeknek való megfelelés biztosítására irányu-
ló minőségirányítást azonban nagyon sok tényező határozza meg (5). 
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Sok olyan minőségügyi tevékenység van, amelyet úgy kell összehan-
golni, hogy az eredmény a piac számára jó minőségű termék vagy szol-
gáltatás legyen. A vállalati tevékenységet, az egymással kölcsönös kap-
csolatban levő emberi, gépi, anyagi és információs tevékenységeket 
célszerű rendszerként tekinteni. Korunkban egy termék-előállító vagy 
szolgáltató szervezet jól felépített rendszerrel kell rendelkezzen. Ez a 
rendszer meghatározza, dokumentálja, összehangolja és karbantartja 
azokat a tevékenységeket, amelyek szükségesek a szervezet összes mű-
ködési területén a megfelelő minőségügyi tevékenységek biztosításá-
hoz. A műszakilag megtervezett és folyamatosan működtetett minőség-
irányítási rendszer az alábbi minőségbiztosítási feladatokat foglalja 
magában (6): 

• minőségpolitikai célkitűzések meghatározását, 

• a minőségpolitika eléréséhez szükséges összes tevékenységet, 

• a tevékenységnek az egész szervezetre kiterjedő összehangolá-
sát, 

• a minőség eléréséhez szükséges személyi feladatok kijelölését, 

• a szükséges szállítási-ellenőrzési tevékenységeket, 

• hatékony minőségügyi információ-áramlást, – feldolgozást, és -
ellenőrzést, 

• az egész szervezetre kiterjedő minőségügyi érdekeltséget, minő-
ségügyi motivációt és képzést, 

• hatékony pozitív helyesbítő tevékenységet, 

• a rendszer folyamatos szabályozását, 

• a rendszerbeli tevékenységek időszakos felülvizsgálatát. 

A minőségbiztosítás tartalmazza tehát az összes olyan tervezett és 
rendszerezett tevékenységet, amelyet a minőségirányítási rendszeren 
belül végrehajtanak, és szükség esetén igazolnak annak érdekében, 
hogy megfelelő biztosítékot nyújtsanak arra, hogy a termék vagy szol-
gáltatás teljesíteni fogja a minőség-követelményeket. 

A minőségbiztosítás akkor hatékony, ha kiterjed a termék vagy 
szolgáltatás teljes életciklusára, felöleli a koncepció-készítés, a terve-
zés-fejlesztés, a gyártás és üzemeltetés folyamatait. Tehát a termék 
vagy szolgáltatást előállító szervezet egy komplex szabályozási rend-
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szert hoz létre, amely figyelembe veszi a termeléshez kapcsolódó raktá-
rozást, szállítást, dokumentálást, illetve rendszerszemléletben kezeli a 
gyártást megelőző (anyagbeszerzés, szerződéskötés, marketing-tevé-
kenység stb.) és a gyártást követő műveleteket (értékesítés, telepítés, 
vevőszolgálat stb.) (7). 

3. A minőség és megbízhatóság kapcsolata 

A felhasználói igények kielégítése a termék vagy szolgáltatás mi-
nőségi színvonalát jellemzi. Ha a termék mind a működés megkezdése 
előtt, mind pedig a működés (felhasználás) ideje alatt megfelel a fel-
használói elvárásoknak, akkor a termék teljesíti a minőségi követelmé-
nyeket. A minőség tehát magába foglalja a termék használata alatti idő-
beli változását is, amelyet megbízhatóságnak nevezünk. Az MSZ IEC 
50(191):1992 szabvány (8) szerint a megbízhatóság általános értelem-
ben: gyűjtő-fogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló 
tényezők, azaz a hibamentesség, a karbantarthatóság és a karbantartás-
ellátás leírására használnak, – szűkebb értelemben: a terméknek az a 
képessége, hogy előírt funkcióját adott feltételek között, adott idősza-
kaszban ellátja.  

A megbízhatóság fogalma tehát összetett tulajdonságot fejez ki: a 
termék felépítésétől, rendeltetésétől és felhasználási körülményeitől 
függően ezek a tulajdonságok különböző fontosságúak. A megbízható-
ság tulajdonságaihoz mennyiségi jellemzők is tartoznak, amelyeket va-
lószínűség-számítási és matematikai statisztikai módszerekkel lehet 
meghatározni. A megbízhatóság, mint tulajdonság számszerű jellemzé-
sére a különböző megbízhatósági mutatók szolgálnak. A hibamentesség 
mérőszámai: a meghibásodás és a hibamentesség valószínűsége, pilla-
natnyi meghibásodási ráta, felújítási függvény, stb. (9). A tartósság mé-
rőszáma az átlagos élettartam, a karbantarthatóság mérőszámai: kar-
bantarthatósági függvény, átlagos javítási idő stb. Ezen megbízhatósági 
mutatók megállapítására megbízhatósági vizsgálatokat tartalmazó eljá-
rásokat, megbízhatóság-elemzési módszereket kell kidolgozni a minő-
ségirányítási rendszeren belül (10). Ezek segítségével lehet felülvizs-
gálni és előre jelezni a megbízhatóságot alkotó képességek – hiba-
mentesség, használhatóság és karbantarthatóság, valamint az utóbbi 
időben egyre fontosabbá váló biztonság – mérőszámait egy rendszer 
megbízhatósági elemzése során. 

Az elemzési eljárásokat különböző rendszerszinteken kell alkal-
mazni, más-más részletességgel. A segítségükkel egyrészt meghatároz-
hatók a rendszer megbízhatósági mutatójának számértékei, másrészt az 
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elemzési eredmények összehasonlíthatók az előírt követelményekkel. 
Az elemzési módszerek lehetővé teszik egyrészt a nem mennyiségi 
(kvalitatív) jellegű jellemzők értékelését, másrészt pedig azoknak a 
számértékeknek (például meghibásodási ráta, MTTF = átlagos műkö-
dési idő a meghibásodásig, MTBF = a meghibásodások közötti átla-
gos működési idő, hibamentes működés valószínűsége, használható-
ság) becslését, amelyek a rendszer előre jelzett, hosszú időtartamú 
üzemi működését írják le. Mivel a rendszerelemzést szisztematikusan 
és reprodukálhatóan kell elvégezni, nagyon fontos, hogy egyértelműen 
meghatározott eljárást alkalmazzunk. A gyakorlatban alkalmazható 
megbízhatóság-elemzési eljárások közül a „megbízhatóság előrejelzé-
se” módszert kívánjuk bemutatni katonai célú elektronikus eszközök 
esetében. A NATO ugyanis a polgári és katonai termék- és szolgáltatás 
előállítók közötti együttműködést a tagállamok által ratifikált szabvá-
nyosítási megállapodások (STANAG-ok), a szövetségi minőségbiztosí-
tási kiadványok (AQAP-k) és a szövetségi megbízhatósági és karban-
tartási kiadványok (ARMP-k) útján működteti. Az ARMP - 1 kiadvány 
szerint (11): 

„A fővállalkozó a tervezés megfelelő szakaszában végezzen el egy 
megbízhatóság előrejelzést azt biztosítandó, hogy az eredmények fel-
használhatók legyenek a tervezés befolyásolására.” 

„Az előrejelzés úgy készüljön, hogy mutassa: 

1. Az eszköz alapvető specifikáció szerinti megbízhatóságát az 
élettartama során, hogy egy alapot biztosítson az élettartam 
költségre és a logisztikai támogatásra, és 

2. Az eszköz feladat végrehajtási megbízhatóságát alkalmazása 
során, hogy egy alapot biztosítson az eszköz működési haté-
konyságának analíziséhez.” 

„Ezek az előrejelzések a vonatkozó megbízhatósági modellek és a 
vevő által elfogadott, vagy biztosított, hibaarány adatok felhasználá-
sával készüljenek.” 

4. A „ megbízhatóság előrejelzése” módszer értelmezése 

A „megbízhatóság előrejelzése” módszer (12) az alkatrészadatok-
ból számítja ki a rendszer megbízhatóságát, ezért főként a korai terve-
zés szakaszában alkalmazható a rendszer meghibásodási rátájának vagy 
készenléti tényezőjének közelítő becslésére. A rendszer alkatrészeinek 
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jegyzékét kell első lépésként összeállítani, és meg kell határozni ezek 
meghibásodási rátáját az alkalmazott igénybevétel függvényében. Ezt 
követően feltételezzük, hogy az alkatrészek soros rendszert alkotnak. 
Ennek megfelelően a rendszer meghibásodási rátája egyenlő az alkatré-
szek meghibásodási rátájának összegével. Ez gyakran a legrosszabb 
eset becslése, azaz túl pesszimista. Ha azonban ismeretes a rendszer 
magasabb szintjein alkalmazott tartalékolás módja, akkor ennek hatása 
is számításba vehető.  

Az elektronikus funkciójú, elektromechanikus részegységeket is 
tartalmazó eszközökkel szemben támasztott egyre fokozottabb megbíz-
hatósági igények teljesítéséhez a tervezési, a gyártási és üzemeltetési 
tevékenység során egyaránt alkalmazott megbízhatóság-biztosítási 
módszerek alapján az alábbi adat-értékelési eljárások valamelyikével 
végezhetjük a megbízhatóság előrejelzését: 

a) Hasonló típusú és rendeltetésű berendezések korábban megfi-
gyelt és értékelt üzemelési adatainak felhasználása. 

b) Az alak-felismerés, illetve osztályba sorolás módszereinek al-
kalmazása. 

c) A klasszikus értelemben vett előrejelzési módszer alkalmazása, 
amelynek segítségével az eszközt alkotó részek (alkatrészek, rész-
egységek) megbízhatósági adataiból számíthatók az eszköz (mint 
rendszer) megbízhatósági jellemzői, ismert matematikai statisztikai 
és valószínűség számítási módszerek alkalmazásával. 

Az a) és b) módszer főként olyan elektromechanikus eszközök 
esetében alkalmazható eredményesen, amelyeknél a meghibásodás 
valószínűsége nem exponenciális eloszlás függvény szerinti, azaz a 
meghibásodási gyakoriság nem állandó, a meghibásodások bekövet-
kezésében az elhasználódásnak is szerepe van. Ha egy berendezés csak 
elektronikus alkatrészeket tartalmaz, akkor az üzemidő során mennyi-
ségegységenként azonos számú elem hibásodik meg, vagyis a meghibá-
sodási gyakoriság az üzemidőtől független (13). Ekkor a rendszer meg-
bízhatóságát a nemzetközi szakirodalomban követett eljárásoknak 
megfelelően az alkatrészek megbízhatóságából számítják ki a klasszi-
kus értelemben vett megbízhatóság-előrejelzési módszerrel. Az elektro-
nikus és elektromechanikus részegységeket egyaránt tartalmazó eszkö-
zök esetében azonban a számítógépes alak-felismerési eljárás nyújt 
kielégítő eredményt (14). 
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5. A megbízhatóság előrejelzése alak-felismeréssel 

Alak-felismerésnek nevezünk bizonyos matematikai statisztikai 
módszereket, amelyek segítségével n számú ismert változóból követ-
keztetünk egy másik, ismeretlen változóra. (15). 

A megbízhatósági jellemzők alak-felismerési módszerekkel törté-
nő előrejelzése a vizsgálandó berendezés, valamint a korábbi kísérle-
tekből ismert megbízhatóságú berendezések jellemző paramétereinek 
összehasonlításán alapul. A gyakorlatban, pl. bonyolultabb készülékek 
megbízhatóságának számításakor, a statisztikai jellemzők sokszor hiá-
nyosak (az eloszlás típusa ismeretlen), ezért a megbízhatóság előrejel-
zésére az alak-felismerési eljárás nem-paraméteres módszerét célszerű 
alkalmazni. Az eljárás során a statisztikai modellt leíró jellemzők he-
lyett ismert objektumokra vonatkozó adatok egy sorozatát, az ún. archí-
vumot adjuk meg. Egy újonnan vizsgálandó, ismeretlen objektumra az 
archívumban található adatok alapján vonunk le következtetéseket. Az 
archívum a megfigyelt berendezéseket jellemző független, azonos el-
oszlású n-dimenziós ξ1, ξ2,,... ξN,, valószínűségi változó vektorokból áll.  

A ξ = (ξ1, ξ2,,... ξN,)T valószínűségi vektorváltozót osztályozandó 
pontnak (alakzatnak) nevezzük, az η valószínűségi változó pedig az 
osztály (kategória). Azok a berendezések kerülnek azonos osztályba, 
amelyek a tapasztalatok szerint azonos vagy közel azonos tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek, pl. az élettartam, a meghibásodás gyakoriságának 
alakulása terén. Feltételezzük, hogy a megfelelő ξ1, ξ2, .... ξN, állapotjel-
lemzők elegendő információt tartalmaznak az η osztály becsléséhez. 
Ezen elégséges információ mennyisége előzetesen nem határozható 
meg. Egy meghatározott objektum esetében műszaki tapasztalat alapján 
vehetők fel azok az állapotjellemzők, amelyek legjobban leírják az el-
használódási, meghibásodási folyamatokat, összességükben számszerű-
en is jellemzik az adott berendezés üzemképességét. Minél több megfi-
gyelt objektumból áll a tanuló minta, az archívum, annál nagyobb az 
esélye egy ismeretlen objektum helyes osztályba sorolásának. Az „ob-
jektum – vektor” hozzárendelést lényegkiemelésnek nevezik. A lé-
nyegkiemelésnek általános matematikai elmélete nincs, minden konkrét 
osztályozási feladatban az objektumok gondos elemzése útján kell a 
vizsgálat tárgyát leíró vektort kialakítani. A lényeg az, hogy a vektor 
összetevői jellemzőek legyenek az osztályra és lehetőleg a vektor di-
menziója ne legyen túl nagy.  
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A számítógépes alak-felismerési eljárás segítségével történő meg-
bízhatósági előrejelzés lépései tehát a következők: 

1. Azonos típusú berendezésekre vonatkozó előzetes megbízható-
sági adatokkal az egyes berendezések leírása, s a rendelkezésre álló 
adathalmazból archívum létrehozása; 

2. Egy újonnan vizsgált berendezés összehasonlítása az archívum-
ban található valamennyi ismert berendezéssel; 

3. A hasonlóság mértéke alapján a leghasonlóbb berendezés kivá-
lasztása; 

4. A leghasonlóbb ismert berendezés viselkedése alapján a meg-
bízhatósági jellemzők előrejelzése. 

Nem lehetséges a megbízhatósági jellemzők alak-felismerési eljá-
rás segítségével való előrejelzése, ha:  

• a kiválasztott jellemző paraméterek nem hordoznak információt 
a várható élettartamról; és 

• nem áll rendelkezésre elegendő kísérleti adat. 

A számítógépes alak-felismerési eljárás alapfeladata tehát az, hogy 
bizonyos, véges sok jellemzővel leírt objektumokat adott kategóriák 
(osztályok) valamelyikéhez soroljuk. Az osztályozást az  

 ξ ′= d (ξ ) : X ⇒  Y 

döntés-függvény alkalmazásával hajtjuk végre. Az osztályozás jó-
ságát a W = (wij)LxL   veszteség mátrix-szal mérjük, ahol  wij   = veszte-
ség  ( η =i, η′ =j ). 

Általában  w ij  = 0  ( ha i = j ) és  wij >  0  ( ha i ≠ j ). 

A gyakorlati esetek többségében ismertnek tételezhető fel egy 

 T  =   (ξ1,, η1  ),  (ξ2, η2 ),...( ξn,, ηn  )  

n elemű (ξ, η )-ra vonatkozó statisztikai minta, a tananyag, amely-
nek segítségével valamilyen dT  döntésfüggvényt kell konstruálni. Azok 
a módszerek, amelyek az osztályok sztochasztikus tulajdonságait meg-
határozó T tananyag segítségével alkotják meg a dT döntésfüggvényt, a 
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tanuló algoritmusok. A T-ben szereplő ξi valószínűségi változók a tanu-
lópontok, az  ηi valószínűségi változók a tanítások. 

A tanuló algoritmusok általános felépítése a következő: 

•  tanulási szakasz, dT konstruálása, 

•  tesztelési szakasz (tesztanyagon vagy tananyagon), 

•  döntési szakasz, ismeretlen alakzatok osztályozása dT segítségé-
vel. 

A gyakorlatban az egyik legelterjedtebb tanuló algoritmus, az ún. 
„legközelebbi társ” módszer, melynek alapelve a következő: feltételez-
zük, hogy amennyiben két objektum elegendően hosszú időn keresztül 
azonos, vagy nagyon hasonló tulajdonságokat mutatott, akkor ezt köve-
tően is hasonlóan fog működni. (16). A két objektum hasonlóságának 
mértékét egy alkalmasan választott hasonlósági mérőszám, a két készü-
lék állapotát leíró n-dimenziós térbeli pontok távolsága jellemzi. Mivel 
a meghibásodási folyamatot leíró állapotjellemzők idő-függőek, ezért 
minél hosszabb időn keresztül végeztünk megfigyeléseket, annál meg-
alapozottabb a hasonlóság megítélése. Az állapotjellemzők összehason-
lítására az irodalomban sokféle közelségi mérőszám található. (16). 

Az elektronikus, elektromechanikus eszközök mechanikai és 
elektronikai elemeket tartalmazó, megbízhatóság-elméleti szempont-
ból soros rendszerek, amelyekre a működésük közben lejátszódó mec-
hanikai és villamos folyamatok, illetve ezek kölcsönhatásai jellemző-
ek. A mechanikai elvű részrendszereknél a meghibásodások valószí-
nűség eloszlása gyakran nem exponenciális jellegű. Az egyéb elméleti 
valószínűség eloszlások (Weibull, normál, stb.) mellett a kutatók pró-
bálkoztak bonyolultabb 4-5 paramétert tartalmazó valószínűség eloszlá-
sok konstruálásával, de ez az irány az eloszlás-paraméterek becslésével 
kapcsolatos nehézségek miatt még viszonylag egyszerűbb rendszerek 
esetében sem célravezető. Egyes esetekben alkalmazhatók keverék el-
oszlásfüggvények, amelyek az egyes eloszlásfüggvények lineáris kom-
binációja útján nyerhetők. Mivel az elektromechanikus eszközök meg-
bízhatósága a tapasztalatok szerint nem számítható a soros rendszerekre 
vonatkozó megbízhatóság elméleti összefüggésekkel, ezért a névleges 
vizsgálati feltételek melletti, megfelelő matematikai-statisztikai mód-
szerekkel végzett rövidített vizsgálatok a célravezetőek. 
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Az elektromechanikus eszközöknél tehát a megbízhatósági jellem-
zők előrejelzésével kapcsolatos feladat a következőképpen fogalmazha-
tó meg: valamely berendezés múltbeli működésére, műszaki állapotára 
vonatkozó megfigyelt adatok, mérések alapján becslést kell adni a jö-
vőben lehetséges meghibásodásokról, a várható élettartamról. A mód-
szerek és a matematikai apparátus megválasztása az előrejelzendő jel-
lemzőktől és az előrejelzés rendeltetésétől függ. Meghatározható: 

•  A folyamat lefolyása konkrét távolságban levő jövőbeni idősza-
kaszban (analitikus előrejelzés); 

•  Annak valószínűsége, hogy a vizsgált folyamat nem lép ki adott 
tűréshatárokból (valószínűségi előrejelzés); 

•  Milyen osztályba tartozik élettartam szerint a vizsgált folyamat 
(statisztikai osztályozás, alak-felismerés). 

A statisztikai osztályozás feladata a matematikai alak-felismerés 
nyújtotta eszközökkel oldható meg. A matematikai alak-felismerési el-
járás alkalmazásaira vonatkozó irodalomból ismert, hogy elektromec-
hanikus rendszerek esetében az élettartamot legjobban befolyásoló pa-
raméterek kiválasztása sokszor nehézségekbe ütközik. Még abban az 
esetben is, ha egy adott berendezés fizikai jellemzői könnyen mérhető-
ek, a megbízhatósági jellemzők becsléséhez szükséges statisztikai min-
ta azonban hiányzik. Ezért a fizikai jellemzőkre vonatkozó megfigyelé-
sek hiányában a megbízhatóság előrejelzésére azt a módszert vá-
lasztjuk, hogy a kritikus részrendszerekhez hozzárendeljük megbízha-
tósági jellemzőinek alakulását az idő függvényében. Ezzel az eljárással 
egyedileg jellemezhetünk minden olyan készüléket, berendezést, 
amelyre rendelkezésre áll a főbb alkatrészek szintjéig regisztrált meg-
hibásodási információ. Ha adottak az előre jelezni kívánt készülékre, 
egy meghatározott időintervallumban a  ξ  állapotjellemző vektor meg-
figyelt értékei és elegendően nagy számú készülékre ismert az állapot-
jellemzők megfigyelt értékeihez a készülék működőképességének idő-
beli alakulása a teljes élettartam során, akkor egy újonnan vizsgált 
készülék, várható élettartama szerint, valamelyik időbeli osztályba so-
rolható. 

A matematikai alak-felismerési eljárás legfontosabb lépései tehát 
a következők: 

•  Mérés: műszaki karakterisztikák felvétele, azonos típusú készü-
lékek előzetes adataival az ismert készülékek leírása; 
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•  Mintavétel: meghibásodási kritérium definiálása, megbízhatósá-
gi jellemzők számítása, archívum létrehozása;  

•  Lényegkiemelés: hasonlósági kritérium definiálása; 

•  Döntés: a vizsgált készülék összehasonlítása az archívumban ta-
lálhatókkal és a leghasonlóbb készülék kiválasztása; 

•  Előrejelzés: a megbízhatósági jellemzők osztályba sorolása (elő-
rejelzése) a leghasonlóbb készülék viselkedése alapján. 

Az alak-felismerési módszer sikere nagymértékben a paraméter-
választástól függ, ami a lényeg kiemelési eljárás kritikus mozzanata. 
A lényeg kiemelési eljárás során az egyes készülékeknek egy-egy adat-
sorozatot feleltetünk meg. Kiválasztjuk a meghibásodás szempontjából 
kritikus részegységeket, melyek műszaki szempontból gyakori meghi-
básodásaik miatt a készülék kritikus pontjainak tekinthetők, a kritikus 
időintervallumokat és azokat a megbízhatósági paramétereket, melyek, 
mint a részrendszerek adott paraméterei, a kiválasztott időintervallu-
mokban a legjobban írják le az egész rendszer (készülék) viselkedését. 
Az előrejelzés beválását a megbízhatósági jellemzők tényleges és előre 
jelzett értéke közötti eltérések alakulása határozza meg egy adott időin-
tervallumban. Az archívumból tetszőlegesen kiválasztott készülékekre 
az ismert működési időket alapul véve, vizsgálható a következő isme-
retlennek tekintett időintervallumokra a készenléti tényezőnek a legha-
sonlóbb készülék alapján becsült értéke, illetve a megfigyelt tényleges 
érték közötti eltérés, az előrejelzés hibája. 

6. Katonai célú elektronikus készülékek megbízhatóság-bizto-
sítása 

A NATO stratégiai koncepciója egy széles alapokon nyugvó kol-
lektív biztonságpolitika kialakítása, amely más szervezetek mellett és 
azokkal együttműködve végzi feladatát. A koncepció célja, hogy a 
NATO rugalmas eszközökkel rendelkezzék arra, hogy reagálni tudjon 
az új biztonsági kihívásokra, valamint azon képesség javítása, hogy rö-
vid időn belül kellő többnemzetiségű és több haderőnemet magában 
foglaló erőket tudjon bevetni, amelyek megfelelnek az adott katonai 
művelet konkrét igényeinek, továbbá megkönnyíteni a NATO-n kívüli 
erők részvételét a béketámogatási műveletekben. 

A fegyveres erők felszerelése és fenntartása a NATO tagországa-
inak feladata. Általánosságban a katonai felszereléssel kapcsolatos ku-
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tatást, fejlesztést és termelést minden egyes ország maga szervezi meg 
nemzeti szükségleteinek és a NATO-ban vállalt kötelezettségeinek 
megfelelően. A szövetség létrejötte óta azonban széles körű koordiná-
ció és együttműködés alakult ki ezen a téren arra vonatkozóan, hogy az 
egyes országok haditechnikai eszközei, hadfelszerelési anyagai kompa-
tibilisek legyenek egy közös alkalmazás során, valamint hogy ezen esz-
közök és anyagok megfelelő minőségűek és megbízhatóságúak legye-
nek. E követelmények alapján a katonai minőségbiztosítási szervezet 
feladata, hogy a Magyar Honvédség logisztikai folyamataiba tervezett 
és beszerzett, majd üzemeltetett technikai eszközök és anyagi javak, va-
lamint előállított szolgáltatások minőségét és megbízhatóságát, az em-
beri egészség védelmét, az élet- és vagyonbiztonságot, végül de nem 
utolsósorban a kiadások és a teljesítések összhangját garantálja. 

A katonai minőségbiztosítási rendszer kiterjed az eszközök üzem-
fenntartási rendszerének a működtetésére is. A haditechnikai eszközök 
üzemfenntartási rendszerének szabályozási folyamata (lásd 1. ábra) 
magában foglalja a fenntartási tevékenység végrehajtása mellett az ál-
lapot vizsgálatot, a meghibásodások nyilvántartását és az elsődleges hi-
ba-elemzést. (17).  

Ezen feladatok végrehajtása biztosítja a katonai célú elektroni-
kus eszközök megbízhatóság előrejelzéséhez szükséges adatbázis fel-
vételét, és teszi lehetővé a számítógépes alak-felismerési eljárás kidol-
gozott elméleti modelljének gyakorlati alkalmazását. Az alak-
felismerési eljárás modellje általánosan alkalmazható mindazon 
elektronikai és elektromechanikai alkatrészt tartalmazó készülék ese-
tében, amelynek üzemképes állapotban való tartása a haditechnikai 
eszközök minőség-biztosítási rendszerének követelményei szerinti el-
várásokat kell kielégítsen. 
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1. ábra. Haditechnikai eszközök fenntartási rendszerének végre-
hajtási szintű szabályozása. 
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