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Відомо, що найбільш об’єктивними є функції обміну, які отримані не експертною оцінкою, а будь-яким методом оптимізації за умовним критерієм максимуму якості інформаційно-вимірювальної системи (ІВС).
На приклад, для будь-яких радіоелектронних ІВС, у тому числі і для сучасних цифрових, дуже необхідними є задачі їх оптимізації (оптимального синтезу) за умовним критерієм максимуму функціональної надійності при обмежені на вартість. Або подвійна задача – за умовним критерієм мінімуму на вартість синтезу ІВС при потрібній функціональній надійності.
Дана задача може бути призначена для будь-якої ІВС, або для її частини
(вимірювальних чи інформаційного каналів), у якої відказ будь-якого функціонального елемента (ФЕ) приводить до повного відказу всієї системи. Це відноситься до ІВС з послідовно з’єднаними ФЕ та з урахуванням блоків живлення, а також для ІВС, для яких відказ ФЕ є суттєвою втратою не тільки самого ФЕ, але і всієї системи.
Метою доповіді є викладення наукового матеріалу щодо основних задач
оптимального синтезу ІВС та шляхів їх вирішення.
В доповіді викладені основні задачі оптимізації (оптимального синтезу)
ІВС, що охоплюють майже усі показники якості і параметри системи та шляхи
їх вирішення. Зазначено, що такі показники якості як завадостійкість, так і надійність ФЕ і ІВС можуть бути суперечливі через вартість ФЕ. Дійсно, чим
більше створюється рівень сигналу у ФЕ, що відповідає за завадостійкість, тим
більше треба чекати гіршу надійність цього ФЕ. Таких ФЕ небагато, це, звичайно, передавач і модулятор у радіотехніці. (Крім звичайного резервування
та багатократного резервування малопотужними передавачами, що синхронізуються можливо також компромісне рішення задач оптимізації.
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