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ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ
На навчально-тренувальному майданчику «Комплекс інженерно-технічних засобів системи фізичного
захисту» Інституту ядерних досліджень НАН України проведено експериментальні дослідження можливості
застосування гіпергеометричного розподілу для перевірки працездатності технічних засобів систем фізичного
захисту радіаційно-небезпечних об’єктів. Розглянуто два випадки відносно стану технічних засобів системи
фізичного захисту: випадок 1 – у сукупності відсутні непрацездатні датчики, випадок 2 – у сукупності не
більше одного непрацездатного датчика. Представлено основну та альтернативну гіпотези, щодо
запропонованих випадків. Застосування випадків 1 та 2 демонструє значну економію часових ресурсів і вказує
на прийнятність використання даної методики для перевірки працездатності технічних засобів систем
фізичного захисту радіоактивних матеріалів і пов’язаних з ними установок.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
На учебно-тренировочной площадке «Комплекс инженерно-технических средств системы физической
защиты» Института ядерных исследований НАН Украины проведены экспериментальные исследования
возможности применения гипергеометрического распределения для проверки работоспособности технических
средств системы физической защиты радиационно-опасных объектов. Рассмотрены два случая относительно
состояния технических средств системы физической защиты: случай 1 – в совокупности отсутствуют
неработоспособные датчики; случай 2 – в совокупности не более одного неработоспособного датчика.
Представлены основная и альтернативная гипотезы относительно предложенных случаев. Применение случаев
1 и 2 демонстрирует значительную экономию временных ресурсов и указывает на приемлемость применения
данной методики для проверки работоспособности технических средств систем физической защиты.
Ключевые слова: система физической защиты, работоспособность, технические средства,
гипергеометрическое распределение.
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STATISTICAL METHODS FOR PERFORMANCE TESTING OF THE TECHNICAL MEANS
OF THE PHYSICAL PROTECTION SYSTEM
On the exterior training site «Complex of engineering and technical means of the physical protection system» of the
Institute for Nuclear Research, NAS of Ukraine there was carried out experimental research on the possibility of
applying a hypergeometric distribution to verify the performance testing of technical means of the physical protection
system of radiation-hazardous facilities. There were considered two cases concerning the status of technical means of
the physical protection system, namely: the case 1 – disabled sensors are missing in aggregate and the case 2 – there is
no more than one disabled sensor in aggregate. There are presented the main and the alternative hypothesis for the
proposed cases. The use of cases 1 and 2 demonstrates significant savings in time resources and indicates the
acceptability of using this methodology for performance testing of technical means of physical protection system of
radioactive materials and associated facilities.
Keywords: physical protection system, performance, technical means, hypergeometric distribution.
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