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АНОТАЦІЯ 

Роговський І. Л. Розробка комплексних техніко-технологічних захо-

дів підвищення працездатності сільськогосподарських машин. – Кваліфі-

каційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі 

спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва» (технічні науки). Національний університет біоресурсів і приро-

докористування України, Київ, 2020. 

Реалії сьогодення такі, що, в переважній більшості випадків, під час екс-

плуатації сільськогосподарських машин, в супереч заходів з підвищення на-

дійності як до нових, так і відремонтованих машин, існують, з одного боку, 

значні в часі їх простої з технічних причин, з другої – трудомісткі, передчасні 

або запізнілі технічні обслуговування, які необґрунтовані за видами, кількістю 

та послідовністю проведення технологічних операцій. Це все обумовлює знач-

ні витрати трудових і фінансових ресурсів на підтримання працездатності ная-

вних сільськогосподарських машин. На сьогодення для усунення відмічених 

недоліків пропонується застосувати ряд радикальних заходів: зміни системи 

технічного обслуговування (в області підвищення ймовірності безвідмовної 

роботи) та усунення несправностей в польових умовах (підвищення міжремон-

тного ресурсу). 

Дисертація є закінченим науковим дослідженням і присвячена вирішен-

ню актуальної проблеми – підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин шляхом розробки системи, нормативів, технологій та технічних засобів 

їх технічного обслуговування і вивчення показників надійності цих машин в 

умовах експлуатації. Автором особисто проведено теоретичні та експеримен-

тальні дослідження за темою дисертаційної роботи, зокрема, проведено аналіз 

існуючих світових досліджень в напрямку підвищення працездатності сільсь-

когосподарських машин шляхом розробки системи, нормативів, технологій та 

технічних засобів їх технічного обслуговування і вивчення показників надій-

ності цих машин в умовах експлуатації; розроблення методології вирішення 

науково-прикладної проблеми підвищення працездатності сільськогосподар-

ських машин шляхом розробки системи, нормативів, технологій та технічних 

засобів їх технічного обслуговування і вивчення показників надійності цих 

машин в умовах експлуатації; проведених теоретичних досліджень процесу 
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функціонування техніко-технологічних заходів підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин. Здобувачем розроблено математичну моделі зі 

встановлення прикладної залежності достовірності періодичності проведення 

інженерного моніторингу параметрів технічного стану сільськогосподарських 

машин для виявлення працездатності або непрацездатності з врахуванням змі-

ни з наробітком помилок першого і другого роду. Дисертантом визначено че-

рез функцію Лапласа ймовірності першого виходу параметра технічного стану 

сільськогосподарської машини за межу допуску з врахуванням випадкової фу-

нкції наробітку, встановлено закономірності зміни моменту наробітку прове-

дення регулювань параметрів технічного стану сільськогосподарської машини 

за розподілом випадкової величини із зростаючою інтенсивністю відмов без 

апріорної інформації за коефіцієнтом варіації. Встановлено модель стратегії 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин за відхиленням па-

раметра технічного стану, в якій чутливість підвищено за рахунок зменшення 

кількості можливих станів в процесі експлуатації, достовірність підвищено за 

рахунок розширення кількості інженерного моніторингу параметрів технічно-

го стану з двох до трьох і розширена область ефективного застосування за ра-

хунок врахування ймовірності випадкового процесу виникнення несправності і 

її розвитку до відмови. Роговським І. Л. проведено економічну оцінку впрова-

дження систем, технологій та обладнання підвищення працездатності сільсь-

когосподарських машин шляхом розробки системи, нормативів, технологій та 

технічних засобів їх технічного обслуговування і вивчення показників надій-

ності цих машин в умовах експлуатації. 

Методологічною основою дисертації є сукупність теоретичних та емпі-

ричних методів пізнання, які базуються на системі основних наукових понять, 

теорій, принципів і законів. В основу теоретичних досліджень покладено ос-

нови теоретичної та аналітичної механіки, гідравліки, теорії механізмів і ма-

шин, математичного моделювання, дерева цілей, теорії ймовірності, марківсь-

ких і напівмарківських процесів, теорію ризику, теорії масового обслугову-

вання, нелінійного програмування, числових методів розв’язку задач з викори-

станням комп’ютерних програм; експериментальні дослідження проводились з 

використанням методів планування експерименту, множинного кореляційного 

та регресійного аналізів, алгебри логіки, тензометрії, методів математичної 

статистики, інженерної психології, ергономіки, інфологічного і імітаційного 

моделювання. Аналітичні розрахунки, оброблення експериментальних даних, 
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моделювання та графічне відтворення залежностей виконано з використанням 

прикладного програмного забезпечення MathCad, MatLab, Mathematica. Досто-

вірність аналітичних моделей визначали за результатами експериментальних 

досліджень. Для проведення експериментальних досліджень було використано 

серійні і дослідні засоби та обладнання. Дослідження техніко-економічної 

ефективності системи технічного обслуговування сільськогосподарських ма-

шин проводили в виробничих умовах сервісних служб сільськогосподарських 

підприємств. Результати, які були отримані у процесі вирішення наукової про-

блеми, не суперечать відомим результатам, характеризуються додатковими 

елементами новизни та відрізняються більш високою ефективністю практич-

ного застосування. Аналіз методів та програмно-апаратних засобів, які вико-

ристовувалися в дисертаційній роботі для вирішення наукової задачі, дає змо-

гу зробити висновок, що одержані результати в достатній мірі підтверджені 

теоретично та експериментально. Вони обґрунтовані й достовірні. Валідність 

ефективності системи технічного обслуговування сільськогосподарських ма-

шин перевірялись через виробничу перевірку на агропідприємствах. 

Наукова цінність роботи полягає у тому, що запропоновано комплексні 

техніко-технологічні заходи підвищення працездатності сільськогосподарсь-

ких машин шляхом розробки системи, нормативів, технологій та технічних за-

собів їх технічного обслуговування і вивчення показників надійності цих ма-

шин в умовах експлуатації; отримано аналітичну модель визначення моменту 

наробітку проведення регулювань параметрів технічного стану сільськогоспо-

дарської машини за розподілом випадкової величини із зростаючою інтенсив-

ністю відмов без апріорної інформації за коефіцієнтом варіації; удосконалено 

модель стратегії підвищення працездатності сільськогосподарських машин за 

відхиленням параметра технічного стану, в якій чутливість підвищено за раху-

нок зменшення кількості можливих станів в процесі експлуатації, достовір-

ність підвищено за рахунок розширення кількості інженерного моніторингу 

параметрів технічного стану з двох до трьох і розширена область ефективного 

застосування за рахунок врахування ймовірності випадкового процесу виник-

нення несправності і її розвитку до відмови; встановлено аналітичні моделі за-

лежності математичних очікувань сезонної наробітки і частоти позаштатних та 

сезонної наробітки і частоти нормативних періодичностей інженерного моні-

торингу параметрів технічного стану сільськогосподарських машин. 
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Застосування для визначення оптимального періоду інженерного моні-

торингу параметрів технічного стану сільськогосподарських машин має бути 

обмежений з причини достовірності результатів. Значення оптимальних пара-

метрів отриманих на основі критеріїв , , 

 має принципову відмінність з точки зору розробленої дворівне-

вої удосконаленої моделі стратегії підвищення працездатності сільськогоспо-

дарських машин. Для критеріїв, які характеризують готовність сільськогоспо-

дарської машини межа розділу фазового простору станів проявляє максималь-

ну чутливість тільки до закінчення інженерного моніторингу, який має ймові-

рність , що робить результат оптимізації дещо завищеним. Для критерія, 

який характеризує безвідмовність сільськогосподарської машини, межа розді-

лу фазового простору однаково чутливий до всіх можливих виходів інженер-

ного моніторингу, а отримані на його основі оптимальні періоди мають більш 

низькі значення. Отже існує можливість для формування області прийняття 

рішення за вибором оптимального періоду підвищення працездатності сільсь-

когосподарських машин в координатах . 

Результати досліджень сільськогосподарських машин дозволяють конс-

татувати, на частку контрольно-заправних і мастильно-заправних робіт при 

технічному обслуговуванні приходить біля 30% всієї трудомісткості технічно-

го обслуговування. Загальна кількість точок мащення 24-76, заправлення і зли-

вання досягає 2-15 одиниць, а сортів застосовуваних олив і мастил – 3-8. Низь-

кі показники стабільності кріплення на машинах пояснюється відсутністю са-

моконтруючих різьбових з’єднань, низькою якістю матеріалів кріпильних ма-

теріалів. До 36% трудомісткості приходить на виконання допоміжних робіт з 

причини низької доступності до місць контролю і під’єднання контрольно-

регулювальних засобів. Ергономічність машини характеризується зручністю 

виконання операцій в процесі його технічного обслуговування. Так зміна поз 

дозволяє на мастильних операціях змінити продуктивність праці з 520 до 

260 рухів в годину. Виявлено порушення правил технічного обслуговування 

зернозбирального комбайна та встановлено вагомість події: неправильне регу-

лювання тиску початку впорскування палива, неякісний розпил – 0,463; зазори 

в клапанному механізмі газорозподільника за межами допустимих значень – 

0,348; гранична забрудненість касет повітроочисника; порушення герметично-
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сті впускного тракту – 0,307; неправильна установка кута випередження пода-

чі палива – 0,233. 

Запровадження комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин на агропідприємстві істотно по-

кращує показники щодо скорочення часу простою на 15-18% в порівнянні з 

діючою на підприємстві планово-попереджувальною системою обслуговуван-

ня сільськогосподарських машин. При експлуатації сільськогосподарських 

машин з системою комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності середнє напрацювання на відмову збільшилося на 18,9%, при 

цьому питомі витрати знизилися на 26,8%, що є відповідним значенням і зна-

ходиться в межах точності моделювання. Однак це можна пояснити тим, що 

елементи, які вибирали, мають низьку ймовірністю на відмову, яка для біль-

шості елементів знаходиться в межах 0,5-0,7. 

За результатами можемо стверджувати, що із збільшенням наробітку 

сільськогосподарських машин відхилення фактичної кількості технічних об-

слуговувань від прогнозованої зростає. Але за цим ймовірність їх співпадання 

теж збільшується. Так, при коефіцієнті варіації 0,30 відхилення фактичної кі-

лькості технічних обслуговувань від прогнозованих складало: при 1прn  – 

0,50, а при 7прn – 1,48. Ймовірність співпадання при цьому збільшилась з

0,50 до 0,90. Перше номерне технічне обслуговування виконується в серед-

ньому через 8 днів, тоді у відповідності при коефіцієнті варіації 0,30 межі ва-

ріювання фактичної кількості технічних обслуговувань складе від 0,50 до 1,5. 

Це значить, що проміжок часу між першими номерними технічними обслуго-

вуваннями буде дорівнювати від 4 до 12 днів, а другого номерного технічного 

обслуговування при  32срt  від 16 до 48 днів. Цей період також можна визна-

чити за відомою формулою ttср Utt  

2

,  (де tсрt ,  – середній час між однорід-

ними технічними обслуговуваннями). При коефіцієнті варіації рівному 0,36 і 

0,35 (бурякозбиральна машина) стандартне відхилення з першого номерного 

технічного обслуговування складає 31, t  дні, а для другого номерного техні-

чного обслуговування 122, t  дні. Межі варіювання першого номерного тех-

нічного обслуговування 335,181 t , тобто від 4 до 12 днів, і другого – 

1235,1322 t , тобто від 16 до 48 днів. При коефіцієнті варіації 0,10 відхилення 
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фактичної кількості технічних обслуговувань від теоретичних при 1прn  скла-

дає 17,0 , а із зменшенням коефіцієнта варіації до 0,05 – зменшується до 0,08. 

Відхилення від прогнозованого терміну постановки сільськогосподарської 

машини на технічне обслуговування складає: 2,18,05,1

2

 tU   дні – при 

коефіцієнті варіації 0,10; 6,04,05,1

2

 tU   дня – при коефіцієнті варіації 

0,05. При умові стабільності в наробітку сільськогосподарської машини в про-

цесі їх технічної експлуатації коефіцієнт варіації часу між технічними обслу-

говуваннями за сільськогосподарською машиною має малі значення до 

0,05...0,10, в зв’язку з чим відбувається незначне відхилення фактичної кілько-

сті технічних обслуговувань від прогнозованих, а також має місце висока до 

0,85...0,95 ймовірність співпадання прогнозованих і фактичних термінів до 

0,85. 

Аналізуючи отримані результати можемо відзначити, що в середньому в 

зміну експлуатувалось 22,23 комбайни, математичне очікування тривалості 

зміни дорівнювало 10,44 години, середня кількість відмов на зміну – 

13,43 відмов/зміна, середня кількість відмов за зміну на комбайн – 

0,6 відмов/(зміна комбайн), а наробіток на відмову одного комбайна – 

17,4 годин/відмову. Межі зміни загальної тривалості усунення відмов другої 

групи складності дорівнює 1,0...8,5 годин при середніх значеннях 2,9 години. 

За період спостережень було зареєстровано 23 відмови третьої групи складно-

сті. Тривалість їх усунення складала від 6 годин до 12 годин. Полігон розподі-

лу тривалості змінної зайнятості на усуненні відмов за участю спеціалізованої 

бригади. межі зміни тривалості змінного прийняття участі дорівнюють 

1,0...5,5 годин, а середня тривалість – 2,2 години. При цьому необхідно відмі-

тити, що отримані результати зайнятості мають занижені значення, оскільки в 

більшості випадків для усунення відмов 23 зернозбиральних комбайнів прий-

мала участь тільки одна мобільна спеціалізована бригада і фахівці бригади з 

причини завантаження і потоку відмов не завжди приймали участь у виконанні 

всього об’єму робіт з кожної відмови. 

Вплив числових характеристик часу виконання технологічних операцій 

на зміну фактичної кількості технічних обслуговувань практично достатньо 

мале 0,5%. При умові стабільності в наробітку сільськогосподарської машини 

в процесі їх технічної експлуатації коефіцієнт варіації часу між технічними об-
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слуговуваннями за сільськогосподарською машиною має малі значення до 

0,05...0,10, в зв’язку з чим відбувається незначне відхилення фактичної кілько-

сті технічних обслуговувань від прогнозованих, а також має місце висока до 

0,85...0,95 ймовірність співпадіння прогнозованих і фактичних термінів до 

0,85. 

В діючій нормативній документації із забезпечення працездатності сіль-

ськогосподарських машин наявні наступні недоліки: 48% посилання на націо-

нальні і галузеві стандарти, які втратили чинність дії; 23% занижені і 7% вза-

галі не обумовлюють показники якості виконання технологічного процесу під-

вищення працездатності сільськогосподарських машин; 11% не вказують умо-

ви експлуатації сільськогосподарських машин; 18% містять занижені експлуа-

таційні показники надійності сільськогосподарських машин. На сьогоднішній 

день систему техніко-технологічних заходів підвищення працездатності сіль-

ськогосподарських машин унормовують шість законодавчих і чотири норма-

тивні документи та не діє жодна державна цільова економічна програма. 

Ключові слова: сільськогосподарська машина, працездатність, пара-

метр, технічне обслуговування, технічний стан, система, комплексний захід. 

ANNOTATION 

Rogovskii I. L. Development of complex technical and technological 

measures to increase efficiency of agricultural machinery. – Qualification scien-

tific work on the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of doctor of technical 

sciences, specialty 05.05.11 Machines and means of mechanization of agricultural 

production (technical sciences). National University of Life and Environmental Sci-

ences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The realities of today are that, in the vast majority of cases, during the opera-

tion of agricultural machinery, despite measures to improve the reliability of both 

new and refurbished machinery, there are, on the one hand, significant downtime for 

technical reasons, on the other – time-consuming, premature or late maintenance, 

which are unreasonable in terms of types, number and sequence of technological op-

erations. All this causes significant costs of labor and financial resources to maintain 

the efficiency of existing agricultural machinery. To date, to eliminate these short-

comings, it is proposed to apply a number of radical measures: changes in the 
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maintenance system (in the field of increasing the probability of trouble-free opera-

tion) and troubleshooting in the field (increasing the service life). 

The dissertation is a completed research and is devoted to solving an urgent 

problem – improving the efficiency of agricultural machinery by developing a sys-

tem, standards, technologies and technical means of their maintenance and studying 

the reliability of these machines in operation. The author personally conducted theo-

retical and experimental research on the topic of the dissertation, in particular, ana-

lysed the existing world research to improve the efficiency of agricultural machinery 

by developing a system, standards, technologies and technical means of their 

maintenance and study of reliability of these machines in operation; development of 

methodology for solving the scientific and applied problem of improving the effi-

ciency of agricultural machinery by developing a system, standards, technologies 

and technical means of their maintenance and studying the reliability of these ma-

chines in operation; conducted theoretical studies of the process of functioning of 

technical and technological measures to improve the efficiency of agricultural ma-

chinery. The applicant developed a mathematical model to establish the applied de-

pendence of the reliability of the periodicity of engineering monitoring of the pa-

rameters of the technical condition of agricultural machinery to identify performance 

or incapacity for work, taking into account changes with errors of the first and sec-

ond kind. The dissertation determines through the Laplace function the probability 

of the first exit of the parameter of the technical condition of the agricultural ma-

chine beyond the tolerance taking into account the random function of the operating 

time. The model of strategy of increase of working capacity of agricultural machines 

on deviation of parameter of a technical condition in which sensitivity is increased 

due to reduction of quantity of possible states in the course of operation is estab-

lished, reliability is increased due to expansion of quantity of engineering monitor-

ing of parameters of a technical condition from two to three. the probability of a 

random process of failure and its development to failure. Rogovskii I. L. conducted 

an economic assessment of the implementation of systems, technologies and equip-

ment to improve the efficiency of agricultural machinery by developing a system, 

standards, technologies and technical means of their maintenance and study the reli-

ability of these machines in operation. 

The methodological basis of the dissertation is a set of theoretical and empiri-

cal methods of cognition, which are based on a system of basic scientific concepts, 

theories, principles and laws. Theoretical research is based on the basics of theoreti-
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cal and analytical mechanics, hydraulics, theory of mechanisms and machines, 

mathematical modeling, goal trees, probability theory, Markov and semi-Markov 

processes, risk theory, queuing theory, nonlinear programming, numerical methods 

for solving problems using computer programs; experimental studies were conduct-

ed using experimental planning methods, multiple correlation and regression analy-

sis, algebra of logic, tensometry, methods of mathematical statistics, engineering 

psychology, ergonomics, infological and simulation modeling. Analytical calcula-

tions, experimental data processing, modeling and graphical reproduction of de-

pendencies were performed using the application software MathCad, MatLab, Math-

ematica. The reliability of analytical models was determined by the results of exper-

imental studies. Serial and research tools and equipment were used for experimental 

research. Research of technical and economic efficiency of the system of mainte-

nance of agricultural machines was carried out in the production conditions of ser-

vice services of agricultural enterprises. The results obtained in the process of solv-

ing a scientific problem do not contradict the known results, are characterized by 

additional elements of novelty and are more effective in practical application. The 

analysis of methods and software and hardware used in the dissertation to solve the 

scientific problem, allows us to conclude that the results are sufficiently confirmed 

theoretically and experimentally. They are reasonable and reliable. The validity of 

the efficiency of the maintenance system of agricultural machinery was checked 

through a production inspection at agricultural enterprises. 

The scientific value of the work lies in the fact that comprehensive technical 

and technological measures to improve the efficiency of agricultural machinery by 

developing a system, standards, technologies and technical means of their mainte-

nance and study the reliability of these machines in operation; the analytical model 

of definition of the moment of operating time of carrying out of adjustments of pa-

rameters of a technical condition of the agricultural machine on distribution of ran-

dom size with increasing intensity of failures without a priori information on coeffi-

cient of variation is received; the model of strategy of increase of working capacity 

of agricultural machines on deviation of parameter of a technical condition in which 

sensitivity is increased due to reduction of quantity of possible states in the course of 

operation is improved, reliability is increased due to expansion of quantity of engi-

neering monitoring of parameters of a technical condition from two to three. the 

probability of a random process of failure and its development to failure; analytical 

models of dependence of mathematical expectations of seasonal operating time and 
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frequency of freelance and seasonal operating time and frequency of normative peri-

odicities of engineering monitoring of parameters of technical condition of agricul-

tural machines are established. 

The application to determine the optimal period of engineering monitoring of 

the parameters of the technical condition of agricultural machinery should be limited 

due to the reliability of the results. The values of the optimal parameters obtained on 

the basis of the criteria , ,  have a fun-

damental difference in terms of the developed two-level improved model of the 

strategy of improving the efficiency of agricultural machinery. For the criteria that 

characterize the readiness of the agricultural machine, the limit of the phase space of 

the states shows maximum sensitivity only until the end of engineering monitoring, 

which has a probability of , which makes the optimization result slightly in-

flated. For the criterion that characterizes the reliability of the agricultural machine, 

the boundary of the phase space is equally sensitive to all possible outputs of engi-

neering monitoring, and the optimal periods obtained on its basis have lower values. 

Therefore, there is an opportunity to form a decision-making area by choosing the 

optimal period for improving the efficiency of agricultural machinery in the coordi-

nates . 

The results of research of agricultural machinery allow us to state that the 

share of control and refueling works in maintenance comes about 30% of the total 

complexity of maintenance. The total number of lubrication points is 24–76, 

refueling and draining reaches 2–15 units, and the grades of oils and lubricants used 

– 3–8. The low stability of fastening on machines is explained by the lack of self-

locking threaded connections, low quality of fastening materials. Up to 36% of the 

complexity comes to perform ancillary work due to low availability of control points 

and the connection of control and regulation facilities. Ergonomics of the car is 

characterized by convenience of performance of operations in the course of its 

maintenance. So change of poses allows to change productivity on lubricating 

operations from 520 to 260 movements an hour. Violation of the rules of 

maintenance of the combine harvester was revealed and the gravity of the event was 

established: incorrect regulation of the fuel injection start pressure, low-quality 

sawing – 0.463; gaps in the valve mechanism of the gas distributor outside of 

admissible values – 0.348; extreme contamination of air cleaner cartridges; violation 
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of the tightness of the inlet tract – 0.307; incorrect setting of the fuel advance 

advance angle – 0.233. 

The introduction of comprehensive technical and technological measures to 

increase the efficiency of agricultural machinery at the agricultural enterprise 

significantly improves the rates of downtime by 15–18% compared to the current 

planned and preventive system of maintenance of agricultural machinery. In the 

operation of agricultural machinery with a system of complex technical and 

technological measures to increase efficiency, the average failure time increased by 

18.9%, while unit costs decreased by 26.8%, which is the appropriate value and is 

within the accuracy of modeling. However, this can be explained by the fact that the 

elements that were chosen have a low probability of failure, which for most 

elements is in the range of 0.5–0.7. 

According to the results, we can say that with the increase in the production of 

agricultural machinery, the deviation of the actual number of maintenance from the 

forecast increases. But this also increases the probability of their coincidence. Thus, 

with a coefficient of variation of 0.30, the deviation of the actual number of 

maintenance from the forecast was: at 1прn  – 0.50, and at 7прn  – 1.48. The 

probability of coincidence increased from 0.50 to 0.90. The first numbered 

maintenance is performed in an average of 8 days, then in accordance with the data 

with a coefficient of variation of 0.30, the limit of variation of the actual number of 

maintenance will be from 0.50 to 1.5. This means that the time interval between the 

first number maintenance will be from 4 to 12 days, and the second number 

maintenance  32срt  at 16 to 48 days. This period can also be determined by a 

known formula ttср Utt  

2

,  (where tсрt ,  is the average time between 

homogeneous maintenance). With a coefficient of variation of 0.36 and 0.35 (beet 

harvester), the standard deviation from the first numbered maintenance is 

31, t  days, and for the second numbered maintenance 122, t  days. Limits of 

variation of the first number maintenance 335,181 t , ie from 4 to 12 days, and the 

second 1235,1322 t , ie from 16 to 48 days. With a coefficient of variation of 0.10, 

the deviation of the actual number of maintenance from the theoretical ones 1прn  

is 17,0 , and with a decrease in the coefficient of variation to 0.05 – decreases to 

0.08. Deviation from the forecast term of putting the agricultural machine for 
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maintenance is: 2,18,05,1

2

 tU   days – with a coefficient of variation of 

0.10; 6,04,05,1

2

 tU   days – with a coefficient of variation of 0.05. Under 

the condition of stability in the operating time of the agricultural machine in the 

process of their technical operation, the coefficient of variation of time between 

maintenance of the agricultural machine has small values up to 0.05...0.10, in 

connection with which there is a slight deviation of the actual number of 

maintenance, and there is a high probability of 0.85...0.95 coincidence of predicted 

and actual terms up to 0.85. 

Analyzing the obtained results we can note that on average 22.23 combines 

were operated per shift, the mathematical expectation of shift duration was 

10.44 hours, the average number of failures per shift was 13.43 failures/shift, the 

average number of failures per shift per combine was 0.6 failures/(change of 

combine), and operating time for failure of one combine – 17.4 hours/failure. The 

limit of change of the total duration of elimination of failures of the second group of 

complexity is equal to 1.0...8.5 hours at average values of 2.9 hours. during the 

observation period, 23 failures of the third group of complexity were registered. the 

duration of their elimination ranged from 6 hours to 12 hours. The range of 

distribution of the duration of variable employment to eliminate failures with the 

participation of a specialized team. the limits of change in the duration of the 

variable participation are 1.0...5.5 hours, and the average duration is 2.2 hours. It 

should be noted that the obtained employment results are underestimated, because in 

most cases to eliminate failures of 23 combine harvesters involved only one mobile 

specialized team and team specialists due to loading and flow of failures did not 

always participate in the implementation of the entire scope of work with each 

refusal. 

The influence of numerical characteristics of the time of technological 

operations on the change in the actual number of maintenance is almost small 0.5%. 

Under the condition of stability in the operating time of the agricultural machine in 

the process of their technical operation, the coefficient of variation of time between 

maintenance of the agricultural machine has small values up to 0.05...0.10, in 

connection with which there is a slight deviation of the actual number of 

maintenance, and there is a high probability of 0.85...0.95 coincidence of predicted 

and actual terms up to 0.85. 
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The current regulatory documentation to ensure the operability of agricultural 

machinery has the following shortcomings: 48% of references to national and 

industry standards that have expired; 23% are underestimated and 7% do not 

determine the quality of the technological process of improving the efficiency of 

agricultural machinery; 11% do not indicate the operating conditions of agricultural 

machinery; 18% contain underestimated performance of agricultural machinery. To 

date, the system of technical and technological measures to improve the efficiency 

of agricultural machinery is regulated by six legislative and four regulations and 

there is no state targeted economic program. 

Key words: agricultural machine, performance, parameter, maintenance, 

technical condition, system, complex measure. 
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ВСТУП 

 

«На один і той же засіб існує можливість вико-

ристання більш ефективного як шляхом подов-

ження часу його щорічного застосування, так і 

збільшення інтенсивності його застосування». 

К. Маркс, Ф. Енгельс. Зібрання. Т.24. С. 399. 

 

 

Актуальність роботи. В зв’язку з недостатньою кількістю існуючого 

парку сільськогосподарських машин щодо технологічної потреби, низькими 

темпами оновлення – все більш важливого значення набуває підвищення се-

зонного наробітку на машину і ймовірності безвідмовної роботи, практична 

реалізація останнього в значній мірі залежить від застосування ефективної си-

стеми технічного обслуговування машин. Однак реалії сьогодення такі, що, в 

переважній більшості випадків, під час експлуатації сільськогосподарських 

машин, в супереч заходів з підвищення надійності як до нових, так і відремон-

тованих машин, існують, з одного боку, значні в часі їх простої з технічних 

причин, з другої – трудомісткі, передчасні або запізнілі технічні обслугову-

вання, які необґрунтовані за видами, кількістю та послідовністю проведення 

технологічних операцій. Це все обумовлює значні витрати трудових і фінансо-

вих ресурсів на підтримання працездатності наявних сільськогосподарських 

машин. На сьогодення для усунення відмічених недоліків пропонується засто-

сувати ряд радикальних заходів: зміни системи технічного обслуговування (в 

області підвищення ймовірності безвідмовної роботи) та усунення несправнос-

тей в польових умовах (підвищення міжремонтного ресурсу). 

Світові тенденції і стратегія Європейського Зеленого Курсу (European 

Green Deal) розроблення системи технічного обслуговування сільськогоспо-

дарських машин, на даний час проводиться, в основному, з використанням 

практичних рекомендацій, експертних оцінок та, обмежено, емпіричних зале-

жностей, що в суб’єктивній мірі вирішує нагальні задачі. Відсутні конкретні 

розроблені або уточнені моделі взаємодії, оптимізації чи моделі відповідних 

технологічних процесів, обґрунтовані методики їх розрахунку, недостатньо 

використані для оцінки технічного рівня сільськогосподарських машин, керу-

вання технологічними параметрами процесів. Застосування багатьох прогре-
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сивних конструкцій технічних засобів технічного обслуговування стримується 

недостатнім рівнем технологічного забезпечення їх уніфікації для різних ма-

рок сільськогосподарських машин. Чільне місце серед них посідають задачі 

оптимального керування, за якого основними показниками виступають вимоги 

до системи технічного обслуговування за показниками технічного стану скла-

дальних одиниць, вузлів, агрегатів і машин в цілому, а також види і періодич-

ність їх контролю. Звужуючи чи розширюючи діапазон допустимих при техні-

чному обслуговуванні величин показників технічного стану і міжконтрольного 

періоду, існує можливість керувати працездатністю машин, прогнозуючи по-

казники безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності, збережуваності, 

витрату запасних частин, експлуатаційні витрати на машину. 

Широке коло взаємопов’язаних задач підвищення ефективності сучас-

ного сільськогосподарського виробництва вимагає використання сучасних ме-

тодів постановки і розв’язку задач на основі уніфікації формалізованого опису. 

Моделювання та оптимізація відповідних процесів та технічних засобів, що 

передбачають високий рівень використання програмного забезпечення та реа-

лізації принципів системного підходу на всіх етапах. Крім того, теоретичні ос-

нови розрахунку та проектування системи технічного обслуговування, як виду 

забезпечення працездатності сільськогосподарських машин, не в достатній мі-

рі враховують специфіку сільськогосподарського виробництва зі збирання 

врожаю, багатокритеріальність оптимізаційних задач, в яких одним із найваж-

ливіших критеріїв є вимоги агротерміну. 

Сучасні результати наукових досліджень зеленого відновлення (Green 

Recovery) вітчизняних, європейських та північно-американських науковців 

створюють вихідний базис даних про методологію обґрунтування технологіч-

них процесів, структури й якості функціонування процесів забезпеченості пра-

цездатності сільськогосподарських машин на нормативних рівнях надійності 

експлуатації машин на етапі виробництва сільськогосподарської продукції. За 

цим вважається актуальним подальше вирішення наукової проблеми з розроб-

ки комплексних техніко-технологічних заходів підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин. Вирішення проблеми базується на концепції 

обґрунтування технологічних рішень і оптимізації параметрів процесів техніч-

ного обслуговування сільськогосподарських машин на основі визначення мо-

делюванням залежності впливу якості їх функціонування на надійність машин. 

При цьому побудова загальних уніфікованих математичних моделей викорис-
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тання системи технічного обслуговування сільськогосподарських машин в те-

хнологічних процесах механізації сільськогосподарського виробництва на ос-

нові єдиного підходу і типізації формалізованого опису об’єктів взаємодії. Рі-

шення проблеми є новим. За цим сформульована робоча гіпотеза про наявність 

зв’язку між збільшенням затрат профілактичних заходів із забезпечення праце-

здатності сільськогосподарських машин в визначених агротермінах збирання 

врожаю сільськогосподарських культур та фінансової витратної недоцільності 

їх застосування, за цієї умови вирішується винайдення оптимуму між трудо-

вими затратами на підвищення надійності, витратами від забезпечення праце-

здатності і зменшення втрат врожаю в процесі збирання. 

Недостатня увага власників сільськогосподарських машин, а під час і їх 

необізнаність або необґрунтований щабель, який занесли заводи-виробники в 

питанні періодичності проведення профілактичних заходів технічного обслу-

говування, в кінці кінців призвів до ситуації, коли при експлуатації відбуваєть-

ся передчасне надходження машин до ремонту. До того ж відсутність техноло-

гічних контрольно-регулювальних заходів, забезпечує переважну частку в 

причинно-наслідковому ланцюгу прояву відмов. За таких обставин аграрне 

виробництво вимагає систематичного аналізу всіх його ланок, на всіх рівнях. 

Особливо, це стосується методичного обґрунтування періодичності проведен-

ня технічного обслуговування сільськогосподарських машин. Існуючі методи-

чні підходи дозволяють визначити періодичність проведення технічного об-

слуговування машин ґрунтуючись на вимозі забезпечення або лише максима-

льної ефективності за рахунок підвищення коефіцієнта готовності сільського-

сподарської машини або лише за рахунок зменшення питомих витрат на про-

ведення технічного обслуговування на протязі заданого проміжку часу. При 

цьому не відзначено вирішення задачі із дослідження впливу умови мінімуму 

величини витрати коштів при технічному обслуговуванні на періодичність 

проведення обслуговувань машини в динаміці її наробітку. 

На сучасному етапі ефективне використання сільськогосподарських 

машин в агропромисловому комплексі невідривно пов’язано із станом системи 

їх технічного обслуговування. Витрати на відновлення роботоздатності за по-

точний рік саме сільськогосподарських машин зросли на 25-30%. За цим до-

тримання концептуальності системи технічного сервісу тільки за рахунок тех-

нічного обслуговування дозволить підвищити на 35-40% безвідмовність і на 

25-30% довговічність сільськогосподарських машин, що дозволить, в цілому, 
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зменшити відсоток витрат в непродуктивному аспекті – недовикористання ре-

сурсу машин і їх складових елементів (складальних одиниць, вузлів, агрегатів). 

Сільськогосподарські машина характеризуються значними розсіюванням се-

редніх показників довговічності, безвідмовності і ремонтопридатності навіть 

для однієї марки і на однакових умов експлуатації. Тому термін постановки і 

час проведення технічного обслуговування характеризуються як випадкові ве-

личини із значними довірчими межами. В зв’язку з цим ймовірність співпадін-

ня прогнозованої кількості технічних обслуговувань з фактичним може мати 

істотні розбіжності. Такий напрямок потребує наукового втручання за ради 

досягнення конкретної практичної значимості. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисер-

таційна робота є узагальненням наукових досліджень, проведених автором, а 

також практичних результатів, в тому числі отриманих при виконанні науково-

технічних програм, де здобувач був керівником проектів: “Обґрунтувати фор-

ми і структуру виробничої бази та розробити технології і універсальне облад-

нання для технічного обслуговування автотракторної техніки і сільськогоспо-

дарських машин в сільськогосподарських підприємствах” (номер державної 

реєстрації 0102U000233), ”Методичні і технологічні основи підвищення надій-

ності сільськогосподарських машин при реалізації системи їх технічного об-

слуговування” (номер державної реєстрації 0106U000885), “Розробка комплек-

ту засобів технічного обслуговування машинно-тракторного парку сільського-

сподарських підприємств (на базі господарств Київської області)” (номер дер-

жавної реєстрації 0104U009453), „Розроблення Національних стандартів Укра-

їни за напрямком: „Машини сільськогосподарські. Технічне обслуговування.” 

(номер державної реєстрації 0105U005163), „Розроблення стандарту організа-

ції України. Трактори і машини сільськогосподарські. Засоби технічного об-

слуговування. Загальні технічні вимоги.” (номер державної реєстрації 

0106U007237); „Обґрунтувати параметри технічного стану сільськогосподар-

ської техніки і режими функціонування систем ремонтно-технологічного і те-

хнічного обслуговування” (номер державної реєстрації № 0113U007633); «Об-

ґрунтування методів підвищення виробництва зерна в сільськогосподарських 

підприємствах інтенсифікацією інженерного менеджменту» (номер державної 

реєстрації 0120U102086); де здобувач був виконавцем проектів: «Розробити 

прогнози розвитку технологій і технічних засобів виробництва продукції рос-

линництва на період до 2015 року» (номер державної реєстрації 0196U018932); 
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«Науково-методичне обґрунтування паспортизації земельних та майнових па-

їв, а також умов виробництва аграрного сектору та функціонування об’єктів 

соціально-культурного призначення сільських територій» (номер державної 

реєстрації 0107U006996); де здобувач був відповідальним виконавцем проекту 

«Обґрунтувати параметри і режими функціонування системи технічного об-

слуговування сільськогосподарської техніки» (номер державної реєстрації 

0115U003464). 

Мета дослідження – підвищення працездатності сільськогосподарсь-

ких машин шляхом розробки системи, нормативів, технологій та технічних за-

собів їх технічного обслуговування і вивчення показників надійності цих ма-

шин в умовах експлуатації. 

Задачі дослідження, які необхідно вирішити для досягнення поставле-

ної мети: 

1. Здійснити аналіз сучасних методологічних основ і техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських ма-

шин. 

2. Виконати аналітичне дослідження моделей комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських ма-

шин. 

3. Обґрунтувати загальні методичні підходи і розробити методику екс-

периментальних досліджень комплексних техніко-технологічних заходів під-

вищення працездатності сільськогосподарських машин. 

4. Провести експериментальні дослідження сезонних показників екс-

плуатаційної довговічності, безвідмовності, ремонтопридатності і комплексно-

го показника надійності сільськогосподарських машин. 

5. Провести експериментальні дослідження оцінювання пристосованос-

ті до технічного обслуговування сільськогосподарських машин. 

6. Апробувати виробничу ефективність комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських ма-

шин. 

7. Здійснити техніко-економічний аналіз комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських ма-

шин. 

Наукова проблема. Розробка методології обґрунтування технологіч-

них процесів, структури й функціонування процесів технічного обслуговуван-
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ня сільськогосподарських машин, які забезпечують задані рівні надійності 

ефективності використання машин на етапі виробництва сільськогосподарсь-

кої продукції, що сприяє усуненню відмов і зниженню їх шкідливого впливу 

на технологічний процес збирання врожаю сільськогосподарських культур в 

цілому. Вирішення проблеми базується на концепції обґрунтування технологі-

чних рішень і оптимізації параметрів процесів технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин на основі визначення моделюванням залежності 

впливу якості їх функціонування на продуктивність машин. 

Робоча гіпотеза. Вихідним евристичним положенням, який покладено в 

гіпотезу є „Одну і ту й ж сільськогосподарську машину можливо використову-

вати більш ефективно як шляхом подовження наробітку її щорічного застосу-

вання, так і збільшення інтенсивності її застосування”. Питання є новим. Тому 

було сформульовано припущення про існування структурно-семантичної мо-

делі закономірного зв'язку між явищами збільшення витрат на проведення 

профілактичних заходів з підвищення показників надміцності призводить до 

економічної недоцільності їх винайдення оптимуму між затрати на підвищен-

ня надійності і економією від зменшення простоїв, причини виникнення яких 

невідомі. Досліджувались практично необмежені можливості створення безсе-

рвісних машин. 

Об’єкт дослідження – процеси втрати і відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин в процесі експлуатації. 

Предмет дослідження – закономірності зміни підвищення працездат-

ності сільськогосподарських машин та їх взаємозв’язок із техніко-

технологічними заходами. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети вико-

ристовувались такі методи: в основу теоретичних досліджень покладено осно-

ви теоретичної та аналітичної механіки, гідравліки, теорії механізмів і машин, 

математичного моделювання, дерева цілей, теорії ймовірності, марківських і 

напівмарківських процесів, теорія ризику, теорії масового обслуговування, не-

лінійного програмування, числових методів розв’язку задач з використанням 

комп’ютерних програм; експериментальні дослідження проводились з викори-

станням методів планування експерименту, множинного кореляційного та ре-

гресійного аналізів, алгебри логіки, тензометрії, методів математичної статис-

тики, інженерної психології, ергономіки, інфологічного і імітаційного моде-

лювання. Аналітичні розрахунки, оброблення експериментальних даних, мо-
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делювання та графічне відтворення залежностей виконано з використанням 

прикладного програмного забезпечення MS Excel, MathCad. 

Достовірність аналітичних моделей визначали за результатами експе-

риментальних досліджень. Для проведення експериментальних досліджень 

було використано серійні і дослідні засоби та обладнання. Дослідження техні-

ко-економічної ефективності системи технічного обслуговування сільськогос-

подарських машин проводили в виробничих умовах сервісних служб сільсько-

господарських підприємств. Результати, які були отримані у процесі вирішен-

ня наукової проблеми, не суперечать відомим результатам, характеризуються 

додатковими елементами новизни та відрізняються більш високою ефективні-

стю практичного застосування. Аналіз методів та програмно-апаратних засо-

бів, які використовувалися в дисертаційній роботі для вирішення наукової за-

дачі, дає змогу зробити висновок, що одержані результати в достатній мірі під-

тверджені теоретично та експериментально. Вони обґрунтовані й достовірні. 

Валідність ефективності системи технічного обслуговування сільськогоспо-

дарських машин перевірялись через виробничу перевірку на агропідприємст-

вах. 

Наукова новизна одержаних результатів. Здобувачем особисто за-

пропоновані такі нові наукові положення. Вперше на основі формули Байеса 

описано аналітичні моделі (2.3.25) і (2.3.26) зі встановлення прикладної залеж-

ності достовірності періодичності проведення інженерного моніторингу пара-

метрів технічного стану сільськогосподарських машин для виявлення праце-

здатності або непрацездатності з врахуванням зміни з наробітком помилок 

першого і другого роду. Удосконалено аналітичну модель (2.3.56) визначення 

через функцію Лапласа ймовірності першого виходу параметра технічного 

стану сільськогосподарської машини за межу допуску з врахуванням випадко-

вої функції наробітку. Вперше отримано аналітичну модель (2.3.59) визначен-

ня моменту наробітку проведення регулювань параметрів технічного стану 

сільськогосподарської машини за розподілом випадкової величини із зростаю-

чою інтенсивністю відмов без апріорної інформації за коефіцієнтом варіації. 

Удосконалено модель стратегії підвищення працездатності сільськогосподар-

ських машин за відхиленням параметра технічного стану (рис. 2.4.1), в якій 

чутливість підвищено за рахунок зменшення кількості можливих станів в про-

цесі експлуатації, достовірність підвищено за рахунок розширення кількості 

інженерного моніторингу параметрів технічного стану з двох до трьох і роз-
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ширена область ефективного застосування за рахунок врахування ймовірності 

випадкового процесу виникнення несправності і її розвитку до відмови. Впер-

ше встановили аналітичні моделі залежності математичних очікувань сезонно-

го наробітку (2.4.2) і частоти (2.4.2*) позаштатних та сезонного наробітку 

(2.4.3) і частоти (2.4.3*) нормативних періодичностей інженерного моніторин-

гу параметрів технічного стану сільськогосподарських машин. Вперше встано-

вили аналітичні моделі визначення ймовірності працездатності (2.4.4) та кое-

фіцієнта готовності (2.4.4) сільськогосподарських машин для удосконаленої 

моделі стратегії підвищення працездатності сільськогосподарських машин за 

відхиленням параметра технічного стану. Дістало подальший розвиток і вияв-

лено, що показники експлуатаційної довговічності, безвідмовності, ремонто-

придатності сільськогосподарських машин за запропонованою стратегією під-

вищення працездатності не суперечать диференціальній функції теоретичного 

закону розподілу: логнормальний – інтенсивність відмов (рис. 4.1.1б), інтенси-

вність відновлень (рис. 4.1.2), кількість відмов (рис. 4.1.5), міжремонтний ре-

сурс (рис. 4.1.6б,в), параметр потоку відмов (рис. 4.1.8); Гамбеловський – ймо-

вірність безвідмовної роботи (рис. 4.1.3); коефіцієнт готовності (рис. 4.1.4), 

наробіток між відмовами (рис. 4.1.7б,в); нормальний – міжремонтний ресурс 

(рис. 4.1.6а), наробіток між відмовами (рис. 4.1.7а); параметр потоку відмов 

(рис. 4.1.8), тривалість відновлень (рис. 4.1.9б); Вейбула-Гнєденко – інтенсив-

ність відмов (рис. 4.1.1а,в), тривалість відновлень (рис. 4.1.9а); гама – трива-

лість відновлень (рис. 4.19в). 

Практичне значення одержаних результатів. Науково-технічні реко-

мендації і технологія технічного обслуговування сільськогосподарських ма-

шин, рекомендовано до впровадження у виробничий цикл агропідприємств 

(Департамент технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, акт від 21.11.2016 р.). Рекомендації із запровадження 

комплексних технологічних заходів підвищення працездатності сільськогос-

подарських машин, технічні засоби технологічного оснащення, технологія те-

хнічного обслуговування сільськогосподарських машин і її паспортизація умов 

виробничого циклу, рекомендовано до впровадження у виробничий цикл агро-

підприємств (Департамент інженерно-технічного забезпечення Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, акт від 16.04.2014 р.). Перелік 

параметрів технічного стану машинно-тракторного парку та склад комплекту 

засобів технічного обслуговування, рекомендовано до впровадження у вироб-
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ничий цикл агропідприємств (Департамент науково-технічної політики Мініс-

терства аграрної політики України, від 3.12.2004 р.). 

Науково-технічні рекомендації і технологія технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин, впроваджено у виробничих циклах підпри-

ємств Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» (Національна акці-

онерна компанія «Украгролізинг», акт від 23.11.2016 р.). Розроблена система 

технічного обслуговування сільськогосподарських машин практично реалізо-

вана у виробничих циклах в умовах сільськогосподарських підприємств Київ-

ської області (Агрокомбінат «Тарасівський», акт від 30.09.2005 р.; ВАТ «Кага-

рлицький бурякорадгосп», акт від 25.11.2003 р.; ВАТ «Западинське», акт від 

10.05.2005 р.; ВАТ «Обухівська сільськогосподарська машино-технологічна 

станція», акт від 10.10.2005 р.; СВК «Пінчуки», ТОВ «Агроспілка Нова», ВАТ 

«Устимівка», акт від 10.10.2005 р.; НВП «Зерноінвест», Маслівський ДАТ, 

ТОВ імені А. Г. Бузницького, акт від 10.10.2005 р.; ПОСП «Дніпро»» Агрофі-

рма «Переселенська», СТОВ «Леонівське», ДП «Слобідське», акт від 

10.10.2005 р.) і Вінницької області (ДГ «Артеміда», акт від 12.09.2003 р.; ДГ 

«Корделівське», акт 16.09.2003 р.). Розроблений комплект пристроїв для ви-

значення технічного стану сільськогосподарських машин встановлено на ви-

робництво (ВАТ «Дунаєвецьке підприємство «Сільгосптехніка», акт від 

10.09.2003 р.; СВАТ «Скадовське РТП», акт від 15.11.2002 р.). 

Авторське алгоритмічно-програмне забезпечення та інформаційна тех-

нологія «AgroTechMaintenance» із формування оптимальної періодичності об-

слуговування, мінімізації часу простоїв, оптимальних режимів безвідмовної 

роботи і розрахунку економічних критеріїв оцінки якості функціонування тех-

нічного обслуговування із урахуванням підвищення рівня працездатності сіль-

ськогосподарських машин, які апробовано в дилерській мережі ТОВ «Titan 

Machinery Ukraine» (ТОВ «Titan Machinery Ukraine», акт від 17.07.2019 р.). Ос-

новні методичні положення дисертаційних досліджень впроваджені в навчаль-

ному процесі Національного університету біоресурсів і природокористування 

України (акт від 19.07.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно вико-

наною науковою працею з авторським підходом розв’язання проблеми. Особи-

стий внесок автора дисертації в наукові праці, що опубліковані у співавторст-

ві, зазначено в додатку А. Із спільних публікацій, здобувачем використано ли-

ше власну частину результатів. Як керівник і відповідальний виконавець нау-
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кових проектів, здобувач приймав безпосередню особисто участь на всіх ета-

пах науково-дослідної роботи, отримання та аналізу результатів досліджень. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати ди-

сертаційної роботи оприлюднені і схвалені на 44 міжнародних і 12 всеукраїн-

ських наукових конференціях, тези і матеріали яких представлені в додатку А. 

А також на: ХІІ, ХІІІ, ХІV і ХV міжнародних науково-технічних конференціях 

«Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Motrol 2014», «Motoryzacja i Energetyka 

Rolnictwa. Motrol 2015», «Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Motrol 2016» і 

«Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Motrol 2017» (Республіка Польща, Поль-

ська академія наук, Люблін–2014, 8–10 липня; Люблін–2015, 6–7 липня; Люб-

лін–2016, 5–6 липня; Люблін–2017, 3 червня – 1 липня); 18 і 19 Міжнародних 

наукових конференціях “Engineering for Rural Development” (Латвія, Латвійсь-

кий університет наук про життя, Елгава–2019, 22–25 травня; Елгава–2020, 20–

22 травня); VII Міжнародній науковій конференції “Integration, Partnership and 

Innovation in Construction Science and Education. IPICSE–2020” (Узбекистан, 

Ташкентський інститут меліорації і механізації сільського господарства, Таш-

кент–2020, 11–12 листопада); засіданнях відділення агропромислового інжині-

рингу Академії інженерних наук України (Україна, АІНУ, Київ–2014, 29 трав-

ня; Київ-2018, 9 листопада). 

Публікації. Результати досліджень за обраною темою дисертаційної 

роботи опубліковані в 146 наукових працях, з них: 40 статей у наукових фахо-

вих виданнях України, 19 статей у наукових фахових виданнях України, вклю-

чених до міжнародних наукометричних баз даних, 9 статей у наукових видан-

нях інших держав, 1 національний і 2 галузеві стандарти України, 5 патентів 

України на корисну модель та патент України на винахід, 3 статті в інших нау-

кових виданнях України, 10 науково-методичних рекомендацій, 56 тез науко-

вих доповідей. 

Загальна структура дисертації складається з 584 сторінок складають 

анотації на українській і англійській мовах, вступу, 7 розділів, висновків, спи-

ску використаних джерел із 485 найменувань (118 англійською) і 9 додатків. 

Основний текст дисертаційної роботи викладений на 267 сторінці, містить 

87 рисунків і 32 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН СУЧАСНИХ МЕТОДИЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСНОВ 

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 

ТА СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

„... з якою б досконалою конструкцією машина не вступила в 

процес виробництва, при її використанні на практиці виявляються 

недоліки, які необхідно усувати додатковою працею.” 

[Карл Маркс, Фрідріх Енгельс. Зібрання. Том 24. С. 196.]. 

 

1.1. Аналіз сучасних методологічних підходів з підтримання 

працездатності сільськогосподарських машин 

 

В Україні в галузі механізації сільськогосподарського виробництва 

працює до 198 підприємств з виробництва сільськогосподарських машин та 

обладнання, переважна більшість з яких спрофілюється на невеликих партіях на 

суму до 5 млн. грн. на рік, а основну номенклатуру техніки виробляється на 

58 підприємствах [20, 122, 129, 142, 392, 424]. Всі підприємства з виробництва 

сільськогосподарських машин та обладнання пропагують на ринку морально 

застарілі конструкції машин 60-70 років минулого сторіччя або виконують 

”клонування” продукції зарубіжних виробників [140, 155, 169, 377, 448]. 

Навіть якщо всі ети проектування, виробництва і введення в експлуатацію 

сільськогосподарських машин виконано у відповідності з чітким дотриманням 

нормативів [327] і регламентів з використанням науково-обґрунтованих 

методик [295], детально розробленої нормативно-технічної документації та 

перевірених на практиці інструкції з експлуатації, в процесі самої експлуатації 

машини, за реальних умов механізації сільськогосподарського виробництва, 

відбуваються зміни технічного стану сільськогосподарської машини (рис. 1.1). 

Кричущий стан з виробництвом бурякозбиральних машин, радянські 

монстри КВП ”ДКЗ” і ВАТ ”ТеКЗ” зазнали банкрутства, а вітчизняні ВАТ 

”Борекс” і ВАТ ”Уманьферммаш” власними розробками причіпних та начіпних 

бурякозбиральних машин обмежуються ефективністю в підприємствах з 

посівними площами цукрових буряків 50-100 га, непристосованістю до роботи 

в умовах підвищеної вологості ґрунту та в нічний час [147, 196, 278]. 
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Рис. 1.1. Узагальнена схема станів і подій сільськогосподарської машини 

в процесі експлуатації. 

 

На ринку вітчизняних зернозбиральних комбайнів наявні характерні 

сезонні відмови комбайнів серії ”КЗС 9-1 ”Славутич” [273, 354, 376]: недостатнє 

затягування різьбових з’єднань (до 32% від загальної кількості машин мали 

недостатнє затягування різьбових з’єднань); недоліки монтажу гідросистеми 

(до 21%) недостатнє затягування конусних втулок підшипників та болт кріплень 

панелей молотарки, низька якість зварювальних робіт (до 40% від загальної 

кількості машин мали дефекти зварювання), неякісні сайленд-блоків, гідро 

циліндрів виносу та підйому мотовила, неопрацьованість системи 

автоматичного контролю ”Сатурн”; на другий сезон – руйнування підшипників, 

редуктора ножа жниварки, тріщини грохота та решіт молотарки, скручування 

валів верхнього контр приводу, відбійного бітера та барабанів, відмови 

гідрозамків, заміна всіх ланцюгових передач та підшипників колосових та 

зернових шнеків і елеваторів; недостатнє освітлення в нічний час, перекриття 
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трубою мотовила жниварки світла транспортних фар через їх необґрунтоване 

розміщення; неповне заповнення об’єму бункера, відсутність захисних 

пристроїв від деформації валів молотильного барабана та бітера при забиванні 

барабана; незручний та поганий доступ для обслуговування і кондиціонерів, 

двигуна, гідросистеми, перевантаження лівої сторони решіт продуктом 

домолоту; складність та незручність переобладнання для збирання пізніх 

зернових (заміна дека та варіаторного привода), низька безвідмовність гальм, 

постійне засмічення повітряного фільтра двигуна та захисних решіток 

вентилятора. Середній наробіток на відмову 78,3 га (2005 р.) і 75,8 га (2006 р.). 

Вважаємо, що показники надійності дещо низькі з причини відсутності вхідного 

технічного контролю складальних одиниць наявні випадки використання 

матеріалів, які не закладені робочими кресленнями. 

 

Рис. 1.2. Сучасна структура системи технічної експлуатації 

сільськогосподарських машин 
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Удосконалення вітчизняної системи технічної експлуатації 

сільськогосподарських машин (рис. 1.2) стримуються наступними факторами: 

система технічної експлуатації машин в цілому має затратну основу і за своїм 

змістом не відповідає сучасним вимогам західноєвропейської і північно-

американської практик; вона сформована для умов колективного сільського 

господарства, але в більшості чинна по нині [40, 76, 119, 137, 361, 446]. В даній 

структурі (рис. 1.2) з точки зору системного підходу до організації технічної 

експлуатації відсутні суб’єкт управління технічним обслуговуванням, стратегії, 

методи, зовнішнє середовище та інформаційний вплив на структуру технічного 

обслуговування і не пропрацьовано удосконалення структури технічної 

експлуатації [33, 78, 101, 126, 173, 206]. 

Іноземні та вітчизняні вчені досліджували проблему забезпечення 

довготривалих термінів працездатності складних систем, базуючись на 

наступних наукових методологіях [9-28, 55-64, 79-89, 123, 160, 197, 245, 257, 

265, 268, 298, 328]: 

- теорії системності (Berg А. І., Bertalanphy L., Глушков В. М., Eshby Y.Р., 

Адамчук В. В., Аніскевич Л. В., Гевко Р. Б., Голуб Г. А., Головач І. В., 

Згуровський М. З., Дерев’янко В. А., Klir J., Кухтенко О. І., Mesarovich М., 

Мойсеєв М. М., Панкратова Н. Д., Saati Т., Скуріхін В. І., Takahara Ya. та інші); 

- теорії надійності та оптимального резервування (Кравчук В. І., 

Черновол М. І., Barlou Р., Гнеденко Б. В., Аулін В. В., Кузьмінський Р. Д, 

Алфьоров О. І., Журавель Д. П., Коваленко І. М., Креденцер Б. П., 

Kumamoto Х., Proshan F., Raynkne К., Рябінін І. А., Тоценко В. Г., Ушаков І. О., 

Харченко В С., Henli Е. J. та інші); 

- теорії ризику (Бєлов П. Г., Горбовий А. Ю., Сидорчук О. В., 

Єрмольєв Ю. М., Вітлінський В. В., Kaspzuk Ya., Kachinsky А., Kini Р., 

Кнопов П. С., Mamoto Y., MacDonald J., Наконечний О. М., Onisava Т., 

Sagan С., Соложенцев Є. Д., Тихомиров М. П., Flug G. та інші); 

- теорії прийняття рішень (Ловейкін В. С., Ларічев О. І., Гермейєр Ю. Б., 

Ємелічев В. О., Єрмольєв Ю. М., Зайченко Ю. П., Іриков В. О., Корбут А. А., 

Ковальов М. М., Шейченко В. О., Михалевич В. С., Барановський В. М., 

Шор Н. З., Павлов О. А., Ляшенко І. М., Raifa Х., Сергієнко І. В., Fiahbern P. К., 

та інші); 

- теорії та практиці технічного обслуговування складних технічних систем 

(Козаченко О. В., Войтюк В. Д., Підгурський М. І., Фришев С. Г., 
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Анісімов В. Ф., Попович В. П., Барзилович Є. Ю., Рибак Т. І., Baihelt F., 

Зеленцов В. О., Каштанов В. А., Маслов О. Я., Franken P., Анілович В. Я., 

Важдаєв В. П., Волков П. Н., Молодик М. В., Шевченко С. А., Думенко К. М., 

Форнальчик Є. Ю., Говорущенко М. Я., Забродський В. М., Калабро С. Р., 

Кухтов В. Г., Лебедєв А. Т., Міхлін В. М., Назаров Л. В., Нічке В. В., 

Проніков О. С., Полянський О. С., Топілін Г. Є. та інші). 

Об’єктивний аналіз цих теорій забезпечення відновлення технічних 

систем формує можливий механізм при використанні кількісних характеристик 

оцінки всієї сукупності вхідних і вихідних параметрів, що враховує різні 

аспекти її функціонування [14, 65, 77, 125, 152, 443]. Ключовим методології 

оцінки ефективності технічного обслуговування для тієї чи іншої машини є 

вибір критеріїв [21, 52, 98, 105, 135, 439]. Відомі методичні підходи на основі 

критеріїв мінімуму приведених витрат, мінімуму математичного очікування 

приведених витрат, затрати, мінімум приведених затрат забезпечують рішення 

поставлених дослідженнями задач при вибраних ними ж обмеженнями в 

кількості критеріїв оцінки [296, 393, 484]. При цьому ієрархічна система 

формування оцінки ефективності машин, яка володіє властивостями складної 

технічної системи передбачає: асоціативність, рефлективність, неоднорідність і 

емерджентності [75, 153, 256, 455]. Синтез конструкції машини передбачає 

заміни або удосконалення вузлів, які характеризують ймовірність виникнення 

відмов [130, 200, 253, 472]. Всі оптимізаційні розрахунки базуються на 

врахуванні продуктивності машин, що обмежується ще й введенням 

коефіцієнтів врахування можливих простоїв машин за погодних умов, 

технологічних та технічних причин [106, 203, 267, 458]. Однак реальні умови 

експлуатації машин спонукають в кожному конкретному випадку мати більш 

достовірні відомості про готовність машин до експлуатації для віднаходження 

шляхів підвищення ефективності використання машин [185, 406, 479]. Такі дані 

можливо отримати лише експериментальним шляхом [43, 188]. 

Крім того сучасні методичні підходи (рис. 1.3), що базується на 

математичних моделях, не враховує імовірнісний характер функціонування 

машин в структурно-неоднорідному середовищі з багатопараметричними 

механічними процесами, яким властива випадковість і значна мінливість у часі 

й просторі [70, 164, 427]. У цьому зв’язку дослідження, що присвячені 

підвищенню надійності машин з використанням нових підходів для оцінки 

ефективності їх функціонування в сільському масиві з невизначеними 
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властивостями й розробки ресурсозберігаючих способів технічного 

обслуговування, є актуальними, і такими що спрямовані на розв’язання 

проблеми, яка має важливе наукове й практичне значення [471]. 

 

 

Рис. 1.3. Існуючі методи дослідження систем відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин 
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надійності сільськогосподарських машин [68, 211, 436, 477], як 
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Метод Марковських ланцюгів

Метод з обмеженою інформацією про відмови (цензуровані вибірки)

Метод за умовами експлуатації

Метод Лейфера (формалізованих процедур)

Метод механіки лінійного сумарного пошкодження

Метод структурно-енергетичної теорії відмов (мікродефекти)

Метод за пошкодженням конструкцій машин

Метод Стрелецького (фізика відмов)

Метод Монте-Карло (функціонування)
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дифузійні розподіли (табл. 1.1). Серед існуючих розподілів DN – єдині моделі, 

яка дозволяють вирішити більшість з можливих задач надійності 

сільськогосподарських машин [72]. Дещо меншим спектр вирішення задач за 

DM та експоненційним розподілом. Найменша кількість задач може бути 

вирішена на основі логарифмічно нормального і альфа розподілів [236]. 

 

Таблиця 1.1 

Моделі відмов сільськогосподарських машин 

Зміст задачі 

Моделі відмов сільськогосподарських 

машин за розподілами 

DN DM e W lgn  

1. Показники безвідмовності сільськогосподарських машин: 

невідновлюваних і нерезервованих 

систем 
+ + + + - - 

невідновлюваних і резервованих 

систем 
+ + - + - - 

відновлюваних і нерезервованих 

систем 
+ - + - - - 

відновлюваних і резервованих 

систем 
+ - - - - - 

2. Норми запасних частин систем + + + - - - 

3. Показники довговічності сільськогосподарських машин: 

невідновлюваних систем + + + + - - 

відновлюваних систем + - + - - - 

4. Коефіцієнт готовності + + + - - - 

5. Коефіцієнт оперативної 

готовності 
+ - + - - - 

6. Середній і -% ресурси, 

ймовірність безвідмовної роботи 

механічних елементів на основі 

характеристик міцності і 

навантаження 

+ + - - + - 

7. Планування нормативних 

випробувань 

+ + + + + + 

54



Продовження табл. 1.1 

Зміст задачі 

Моделі відмов сільськогосподарських 

машин за розподілами 

DN DM e W lgn  

8. Показники надійності за 

цензурованими вибірками 

+ + + + + + 

9. Параметрична надійність + + - - - + 

10. Технічний контроль середніх 

показників надійності 
+ + + + + + 

11. Технічний контроль -% 

показників надійності 
+ + + + + - 

12. Технічний контроль 

ймовірності безвідмовної роботи 
+ + + + + - 

13. Технічний контроль коефіцієнта 

готовності 
+ + + - - - 

14. Планування прискорених 

випробувань 
+ + - - - + 

15. Показники надійності за 

апріорної інформації 
+ + - - - + 

Примітка: Знак «+» означає, що рішення можливе, а «-» не можливе. e – експоненційний 

розподіл, W – розподіл Вейбулла-Гнєденко, lgn – логарифмічно нормальний розподіл,  

 – альфа-розподіл. 

 

Порівняльний аналіз моделей відмов сільськогосподарських машин за 

розподілами дозволяє стверджувати, що за всіма вимогами фізичності, 

адекватності, можливості розрахунку надійності, універсальності і практичної 

придатності, які надаються до моделей відмов, дифузійні розподіли мають 

переваги перед експоненційним розподілом, розподілом Вейбулла-Гнєденко, 

логарифмічно нормальним розподілом, альфа-розподілом [53, 138, 201, 238]. 

 

1.2. Аналіз сучасних аналітичних підходів до побудови моделей 

технічного стану сільськогосподарських машин 

 

Аналіз сучасних математичних досліджень процесу формування моделей 

технічного стану сільськогосподарських машин дозволяє стверджувати, що 
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побудова моделі передбачає опис процесу технічної експлуатації, який би 

дозволив визначити оптимальний період відновлення працездатності [279, 317, 

433, 460]. Така необхідність викликана тим, що існуючі підходи визначення 

періоду відновлення працездатності, які базуються на використанні 

нормативного значення максимально допустимих показників безвідмовності, 

призводить до неконтрольованих аварій з нанесенням різного роду збитків 

агропідприємствам [157, 221, 260, 379, 481]. 

Сам сучасний процес технічної експлуатації сільськогосподарської 

машини (рис. 1.1) характеризується високим ступенем складності. 

Тому для удосконалення самого процесу необхідно мати його 

математичну модель, яка б описувала основні процеси і стани 

сільськогосподарської машини під час її експлуатації [148, 251, 409, 462]. 

В моделі технічного стану сільськогосподарська машина, як об’єкт 

технічної експлуатації, представляє собою сукупність її технічних станів S, які 

підпорядковані технологічним особливостям механізації 

сільськогосподарського виробництва [37, 103, 395]. 

А сам процес технічної експлуатації можна визначити, як процес 

виникнення и зміни режимів в різних його станах S під впливом визначених 

зовнішніх умов: 

𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, 𝑠4, 𝑠5, 𝑠6, 𝑠7}    (1.1) 

де 𝑠1 – повністю справний стан сільськогосподарської машини; 𝑠2 – справний 

стан з очікуванням ризиків на відмови сільскогосподарської машини; 𝑠3 – 

несправний стан сільськогосподарської машини з причини несправності чи 

відмови; 𝑠4 – несправний стан сільськогосподарської машини з причини 

проведення технічного контролю; 𝑠5 – несправний стан сільскогосподарської 

машини з причини проведення технічного діагностування; 𝑠6 – несправний стан 

сільскогосподарської машини з причини проведення технічного 

обслуговування; 𝑠7 – несправний стан сільськогосподарської машини з причини 

проведення ремонту. 

Такий підхід (1.1) має характерну оперативну ознаку, так як 

сільськогосподарська машина перебуває за несправним станом в період 

технічного контролю, технічного діагностування, технічного обслуговування і 

ремонту [473]. Для вирішення цієї задачі пропонує вести стан 𝑠𝑑, який 

передбачає [109] застосовувати заходи відновлення працездатності 
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сільськогосподарських машин без виведення її з виробничого циклу збирання 

врожаю сільськогосподарських культур (навіть коли сільськогосподарська 

машина експлуатується в режимі 24/7 – все рівно існує час на заправлення і 

заміну механізатора). За цим можемо представити: 

𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, 𝑠4, 𝑠5, 𝑠6, 𝑠7, 𝑠𝑑  }    (1.2) 

Тобто має право на існування модель технічного стану 

сільськогосподарської машини побудована за Марковським графом (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Марковська модель технічного стану сільськогосподарської 

машини. 

 

Складемо системи диференційних рівнянь Колмогорова для моделі (1.1) і 

удосконаленої (1.2). Інтенсивність переходів розраховується виходячи з 

реальних даних рядової експлуатації зернозбиральних комбайнів [345]. 
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{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑑𝑃𝑠1(𝑡)

𝑑𝑡
= −(𝜆12 + 𝜆13)𝑃𝑠1(𝑡) + 𝜆51𝑃𝑠5(𝑡) + 𝜆61𝑃𝑠6(𝑡) + 𝜆71𝑃𝑠7(𝑡),

𝑑𝑃𝑠2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆12𝑃𝑠1(𝑡) − (𝜆23 + 𝜆24)𝑃𝑠2(𝑡),

𝑑𝑃𝑠3(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆13𝑃𝑠1(𝑡) + 𝜆23𝑃𝑠2(𝑡) + 𝜆43𝑃𝑠4(𝑡),

𝑑𝑃𝑠4(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆24𝑃𝑠2(𝑡) − (𝜆43 + 𝜆45 + 𝜆46 + 𝜆47)𝑃𝑠4(𝑡),

𝑑𝑃𝑠5(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆45𝑃𝑠4(𝑡) − 𝜆51𝑃𝑠5(𝑡),

𝑑𝑃𝑠6(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆46𝑃𝑠4(𝑡) − 𝜆61𝑃𝑠6(𝑡),

𝑑𝑃𝑠7(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆47𝑃𝑠4(𝑡) − 𝜆71𝑃𝑠7(𝑡).

 (1.3) 

В залежності від 𝜆𝑖𝑗 величини 𝑃𝑖(𝑡) в часі можуть збільшуватись або 

зменшуватись, крім величини 𝑃3(𝑡), яка може тільки збільшуватись, так як стан 

𝑠3 є поглинаючим і характеризуючим втратою працездатності з необхідністю 

прогностичних заходів [73] та ризику виникнення [269] стану без відновлення 

працездатності, тобто списання на утилізацію сільськогосподарської машини. 

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

𝑑𝑃𝑠1(𝑡)

𝑑𝑡
= −(𝜆12 + 𝜆1𝑑 + 𝜆13)𝑃𝑠1(𝑡) + 𝜆51𝑃𝑠5(𝑡) + 𝜆61𝑃𝑠6(𝑡) +

+𝜆71𝑃𝑠7(𝑡) + 𝜆𝑑1𝑃𝑠𝑑(𝑡),
𝑑𝑃𝑠2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆12𝑃𝑠1(𝑡) − (𝜆23 + 𝜆2𝑑 +  𝜆24)𝑃𝑠2(𝑡) + 𝜆𝑑2𝑃𝑠𝑑(𝑡),

𝑑𝑃𝑠3(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆13𝑃𝑠1(𝑡) + 𝜆23𝑃𝑠2(𝑡) + 𝜆43𝑃𝑠4(𝑡),

𝑑𝑃𝑠4(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆24𝑃𝑠2(𝑡) − (𝜆43 + 𝜆45 + 𝜆46 + 𝜆47)𝑃𝑠4(𝑡) + 𝜆𝑑4𝑃𝑠𝑑(𝑡),

𝑑𝑃𝑠5(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆45𝑃𝑠4(𝑡) − 𝜆51𝑃𝑠5(𝑡),

𝑑𝑃𝑠6(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆46𝑃𝑠4(𝑡) − 𝜆61𝑃𝑠6(𝑡),

𝑑𝑃𝑠7(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆47𝑃𝑠4(𝑡) − 𝜆71𝑃𝑠7(𝑡),

𝑑𝑃𝑠𝑑
(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆1𝑑𝑃𝑠1(𝑡) + 𝜆2𝑑𝑃𝑠2(𝑡) − (𝜆𝑑1 + 𝜆𝑑2 + 𝜆𝑑4)𝑃𝑠𝑑(𝑡).

  (1.4) 

Таким чином система диференційних рівнянь (1.4) є математичною 

моделлю технічного стану сільськогосподарських машин з врахуванням 

профілактичних заходів відновлення працездатності без виведення з режиму 

експлуатації [192]. 

Для визначення оптимального періоду профілактичних заходів 

відновлення працездатності розглянемо моделі (1.3) і (1.4) для реальних умов 

експлуатації зернозбиральних комбайнів [218], які відтворювали реальні 

значення інтенсивностей переходів із стану в стан [146]. Визначимо корені, 
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вирішивши системи рівнянь (1.3) і (1.4) в середовищі математичного 

моделювання MathCad, використовуючи вбудовану функцію Given і Find. 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

𝐺𝑖𝑣𝑒𝑛
−(𝜆12 + 𝜆1𝑑 + 𝜆13)𝑃𝑠1(𝑡) + 𝜆51𝑃𝑠5(𝑡) + 𝜆61𝑃𝑠6(𝑡) +

+𝜆71𝑃𝑠7(𝑡) + 𝜆𝑑1𝑃𝑠𝑑(𝑡) = 0,

𝜆12𝑃𝑠1(𝑡) − (𝜆23 + 𝜆2𝑑 +  𝜆24)𝑃𝑠2(𝑡) + 𝜆𝑑2𝑃𝑠𝑑(𝑡) = 0,

𝜆13𝑃𝑠1(𝑡) + 𝜆23𝑃𝑠2(𝑡) + 𝜆43𝑃𝑠4(𝑡) = 0,

𝜆24𝑃𝑠2(𝑡) − (𝜆43 + 𝜆45 + 𝜆46 + 𝜆47)𝑃𝑠4(𝑡) + 𝜆𝑑4𝑃𝑠𝑑(𝑡) = 0,

𝜆45𝑃𝑠4(𝑡) − 𝜆51𝑃𝑠5(𝑡) = 0,

𝜆46𝑃𝑠4(𝑡) − 𝜆61𝑃𝑠6(𝑡) = 0,

𝜆47𝑃𝑠4(𝑡) − 𝜆71𝑃𝑠7(𝑡) = 0,

𝜆1𝑑𝑃𝑠1(𝑡) + 𝜆2𝑑𝑃𝑠2(𝑡) − (𝜆𝑑1 + 𝜆𝑑2 + 𝜆𝑑4)𝑃𝑠𝑑(𝑡) = 0,

𝑃𝑠1 + 𝑃𝑠2 + 𝑃𝑠3 + 𝑃𝑠4 + 𝑃𝑠5 + 𝑃𝑠6 + 𝑃𝑠7 + 𝑃𝑠𝑑 = 1.

 (1.5) 

𝐹𝑖𝑛𝑑(𝑃𝑠1 , 𝑃𝑠2 , 𝑃𝑠3 , 𝑃𝑠4 , 𝑃𝑠5 , 𝑃𝑠6 , 𝑃𝑠7 , 𝑃𝑠𝑑) =

(

 
 
 
 
 

0,67
0,029
0,018
0,076
0,005
0,046
0,006
0,15 )

 
 
 
 
 

   (1.6) 

Корні для моделі (1.3): 

𝐹𝑖𝑛𝑑(𝑃𝑠1 , 𝑃𝑠2 , 𝑃𝑠3 , 𝑃𝑠4 , 𝑃𝑠5 , 𝑃𝑠6 , 𝑃𝑠7 , 𝑃𝑠𝑑) =

(

 
 
 
 

0,591
0,012
0,074
0,191
0,003
0,124
0,005)

 
 
 
 

   (1.7) 

Сума ймовірностей 𝑃𝑠1 + 𝑃𝑠2 + 𝑃𝑠𝑑 характеризує коефіцієнт технічного 

використання сільськогосподарської машини за функції виду 𝑘тв: 

𝑘тв(𝑡):= 𝑃𝑠1(𝑡) + 𝑃𝑠2(𝑡) + 𝑃𝑠𝑑(𝑡).   (1.8) 

Визначення оптимального періоду профілактичних заходів відновлення 

працездатності 𝑇пз для моделей (1.3) і (1.4) для реальних умов експлуатації 

зернозбиральних комбайнів [158] можливо графічним представленням 𝑘тв =

𝑓(𝑇пз) (рис. 1.5). 

59



0,5

0,6

0,7

0,8

0,9
КТВ

ТПЗ, годин

20 40 60 80 100

 

Рис. 1.5. Оптимальний період профілактичних заходів відновлення 

працездатності 𝑇пз для моделей (1.3) і (1.4). 

 

За рис. 1.5 можемо стверджувати про 34 години експлуатації, як 

оптимальний період профілактичних заходів відновлення працездатності 𝑇пз 

для моделі (1.3) і 26 годин для моделі (1.4). Таким чином, математична модель 

(1.4) врахуючи процедуру профілактичних заходів відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин без виведення їх з експлуатації дозволяє 

розширити множину стратегій технічного обслуговування та встановити 

оптимальний період профілактичного відновлення з досягненням підвищення 

коефіцієнту технічного використання для заданого типу сільськогосподарської 

машини в конкретних умовах рядової експлуатації та режиму виробництва 

сільськогосподарських культур. 

 

1.3. Узагальнення сучасних методологій розробки системи 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин 

 

Під методологією розробки системи відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин приймаємо набір послідовних методичних 

прийомів, які ґрунтуються на методах і моделях, що спрямовані на реалізацію 

загальної концепції створення комплексних техніко-технологічних заходів 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин [90, 159, 206, 468]. 
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Реалізація методології базується на застосуванні алгоритмів, моделей, 

методів і результуючого їх комплексу інструментальних ІТ засобів, які 

забезпечать високий рівень механізації процесів відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин і моніторингу параметрів їх технічного стану [93, 

178, 230]. 

Мета методології розробки системи відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин полягає в організації процесу побудову системи 

для механізації процесів відновлення працездатності сільськогосподарських 

машин і моніторингу параметрів їх технічного стану та забезпечення управління 

процесами [239, 325, 404, 383] відновлення працездатності для того, щоб 

гарантувати виконання вимог, як до самої системи, так і до характеристик 

процесу відновлення працездатності машин [133, 485]. 

Основними задачами, рішення яких повинна забезпечить методологія 

розробки системи відновлення працездатності сільськогосподарських машин є: 

- забезпечити створення системи, яка відповідає вимогам з механізації 

процесу відновлення працездатності сільськогосподарських машин та цілям і 

задачам виробничого циклу виробництва сільськогосподарських культур 

аграрного підприємства; 

- гарантувати розробки системи відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин із заданими показниками ефективності і якості; 

- підтримувати супровід, модифікацію і нарощування розробки системи 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин, щоб вона могла 

відповідати швидко змінним вимогам аграрного підприємства; 

- забезпечити зниження складності процесу розробки системи 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин за рахунок повного і 

точного опису процесів. 

В загальному виді концепцію розробки системи відновлення 

працездатності сільськогосподарських машин можна представити у виді: 

𝑆𝑅𝑃 = 𝑓(𝐴, 𝐵, 𝐶),     (1.9) 

де 𝑆𝑅𝑃 – система відновлення працездатності сільськогосподарських машин, 

що розробляється; 

𝐴 = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) – характеристика предметної області системи 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин; 
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𝐵 = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛) – характеристика алгоритмів, методів, моделей 

методології розробки системи відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин; 

С = (с1, с2, … , с𝑛) – характеристика інструментальних засобів, які 

застосовуються для розробки системи відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин. 

На теоретико-множинному рівні весь процес розробки системи 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин може бути 

представлений як: 

𝑆𝑅𝑃 = 〈𝑃𝑀, 𝑃𝑆, 𝑂𝑆, 𝑅𝑀, 𝐸𝑃,𝑀𝑂,𝑀𝐶〉,   (1.10) 

де 𝑃𝑀 = {𝑝𝑚𝑞 , 𝑞 = 1, 𝑄̅̅ ̅̅ ̅ } – множина функцій процесів моніторингу за 

параметрами технічного стану і відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин; 

𝑃𝑆 = {𝑝𝑠𝑤, 𝑤 = 1,𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅  } – множина задач, які вирішуються в процесі 

моніторингу за параметрами технічного стану і відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин; 

𝑂𝑆 = {𝑜𝑠𝑒 , 𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅ } – множина властивостей і характеристик, які 

визначаються, в процесі моніторингу за параметрами технічного стану і 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин; 

𝑅𝑀 = {𝑟𝑚𝑟 , 𝑟 = 1, 𝑅̅̅ ̅̅ ̅ } – множина результату моніторингу за параметрами 

технічного стану і відновлення працездатності сільськогосподарських машин; 

𝐸𝑃 = {𝑒𝑝𝑦 , 𝑦 = 1, 𝑌̅̅ ̅̅ ̅ } – множина персоналу, який відповідає за розробку 

системи відновлення працездатності сільськогосподарських машин; 

𝑀𝑂 = {𝑚𝑜𝑢, 𝑢 = 1, 𝑈̅̅ ̅̅ ̅ } – множина об’єктів і процесів моніторингу за 

параметрами технічного стану і відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин; 

𝑀𝐶 = {𝑚𝑐𝑜, 𝑜 = 1, 𝑂̅̅ ̅̅ ̅ } – множина в’язів між компонентами розробки 

системи відновлення працездатності сільськогосподарських машин. 

Аналіз проблематики відновлення працездатності сільськогосподарських 

машин, яку необхідно вирішувати на різних етапах життєвого циклу машини і 

сучасних теоретичних методів і підходів її вирішення дозволяє стверджувати, 

що в рамках існуючих методологій керування надійністю складних технічних 

систем ці питання [38, 156, 202, 421, 474], як окремий предмет досліджень, з 

єдиною загальносистемною точкою зору практично не розглядався. При цьому 
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предметна область має істотні відмінності, які кардинально її відрізняють від 

предмета досліджень сучасних теорій управління надійності складних 

технічних систем: 

- часова невизначеність в забезпеченні готовності до управління – 

відмови виникають раптово; 

- невизначеність меж і змісту предметної області – різні негативні 

наслідки для різномарочних машин, як розподілених об’єктів; 

- невизначеність в ідентичності поточного технічного стану 

сільськогосподарської машини – інформація про відмови, як правило, має 

протирічливий і погано прогнозований за своїм складом і об’єму характер і 

надходить в систему керування з різними часовими затримками; 

- прийняття рішень в ситуації несправного стану сільськогосподарської 

машини здійснюється в умовах обмеженості часу, трудових і фінансових 

ресурсів. 

Врахування цих особливостей потребує розробки нових принципів, 

підходів, способів і методів моніторингу, аналізу і прогнозування станів 

сільськогосподарських машин, розробки процедур їх вибору і реалізації [91, 

151, 198, 272, 422]. Крім того необхідною умовою реалізації методології 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин є наявність 

багаторівневої моделі працездатності самої машини за ймовірного графічного її 

опису (рис. 1.6). 

На рис. 1.6 вершинами графа визначено стани сільськогосподарської 

машини в процесі її експлуатації: справний стан, несправний стан, 

працездатність і непрацездатність: 

- перший – справний стан і працездатність сільськогосподарської машини 

𝑆(𝑢) = {𝑆𝛼
(𝑢)
}, 𝛼 = 1,… , 𝑁(𝑢) – елементи першого відрізняються один від одного 

рівнем накопичення відхилень від норми експлуатаційних параметрів у 

відповідних сільськогосподарських машин, при цьому стан 𝑆1
(𝑢)

 відповідає 

номінальному рівню по всім параметрах технічного стану 

сільськогосподарської машини; 

- другий – часткова працездатність з 𝛽 рівнем працездатності і 𝛾 об’ємом 

накопичення відхилень, при цьому із збільшенням номера індексу 𝛽 рівень 

працездатності сільськогосподарської машини буде знижуватись 𝑆(𝑝) = {𝑆𝛽𝛾
(𝑝)
}, 
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𝛽 = 1,… , 𝑁1
(𝑝)

, 𝛾 = 1,… ,𝑁2
(𝑝)

 (рис. 1.6 – рівні працездатності розділені 

горизонтальними штриховими лініями); 

- третій – непрацездатність сільськогосподарської машини, який виник від 

прояву 𝛿 типу відмови з 𝜂 об’ємом втрат 𝑆(𝑜) = {𝑆𝛿𝜂
(𝑜)
}, 𝛿 = 1,… ,𝑁1

(𝑜)
,  

𝜂 = 1,… ,𝑁2
(𝑜)

. 
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Рис. 1.6. Граф зміни технічних станів сільськогосподарської машини 
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На рис. 1.6 𝑆𝐿 – граничний стан – стан, за якого проявляється 

непрацездатність сільськогосподарської машини і рівень збитків 

максимальний. Дугам графа відповідають переходи з одного стану в інших стан. 

Дані переходи мають різну природу: одні є структурно-функціональними, другі 

є неструктурно-функціональними. У відповідності з класифікаційними 

ознаками в подальшому будемо розглядати: 

- Д-переходи (рис. 1.6 – дуги направлені зверху до низу), які обумовлені 

відмовами систем сільськогосподарської машини і переводять її в стан з більш 

низьким рівнем працездатності або більш високим об’ємом втрат продукції 

виробництва сільськогосподарських культур; 

- Н-переходи (рис. 1.6 – горизонтальні дуги направлені зліва на право), які 

обумовлені досягненням встановлених порогових значень об’єму накопичених 

відхилень; 

- В-переходи (рис. 1.6 – дуги направлені знизу до верху), які обумовлені 

частковим або повним відновленням працездатності сільськогосподарської 

машини; 

- К-переходи (рис. 1.6 – дуги направлені з права на ліво), які обумовлені 

компенсацією накопичених відхилень параметрів технічного стану вузлів, 

механізмів, агрегатів, так і в цілому сільськогосподарської машини. 

Штриховою лінією (рис. 1.6) позначено межі працездатності і станів 

спричинених відмовами сільськогосподарської машини. З врахуванням описано 

можемо представити одночасну реалізацію таких процесів зміни параметрів 

технічного стану вузлів, механізмів, агрегатів, так і в цілому 

сільськогосподарської машини: процеси деградації (Д-переходи); процеси 

відновлення (В-переходи); процеси накопичення відхилень параметрів 

технічного стану (Н-переходи); процеси компенсації накопичених відхилень 

параметрів технічно стану (К-переходи). 

В такому випадку однією з метою керування структурною динамікою 

станів сільськогосподарської машини є забезпечення в довільний момент часу 

максимально можливого рівня працездатності самої машини і її вузлів, 

механізмів, агрегатів [291, 456, 482]. Ця мета досягається двома доповнюючими 

один одного процесами: першим через управління на Д-переходи (процес 

деградації) таким чином, щоб виключити або зменшити ймовірність переходів 

в найменш бажаний стан, і в другому – за допомогою управління В-переходами 

(процес відновлення) і К-переходами (процес компенсації). Для реалізації 
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вказаних процесів в сільськогосподарській машині формується контур 

структурного управління за допомогою якого і здійснюється реалізація процесів 

прогнозування резервів [41, 102, 195, 435]. Однак в реальних виробничих 

умовах аграрного підприємства стан втрати працездатності через відмову 

одного вузла, механізму чи агрегату сільськогосподарської машини може 

призвести до відмови або зниженню ефективності функціонування машини в 

цілому [3, 120, 222, 457]. При цьому відновлення ресурсу, що відмовив, 

потребує оперативного формування на етапі застосування нових дієвих 

конфігурацій методології, які забезпечать заданий рівень надійності і 

функціональності сільськогосподарської машини в динамічно змінних умовах 

[39, 124, 254]. Таким чином, стосовно сучасних сільськогосподарських машин 

методологія відновлення їх працездатності розглядається не тільки як механізм 

управління для усунення відмов, але і як дієвий техніко-технологічний підхід 

до забезпечення показників надійності [54, 183, 475]. 

 

1.4. Аналіз втрати працездатності сільськогосподарських машин з 

врахуванням розвитку станів 

 

Для сільськогосподарської машини, як складної технічної системи, 

характерні такі ж складні нелінійні взаємодії між складовими до їх конструкції 

вузлів, механізмів, агрегатів, складні в’язі причино-наслідкових зв’язків між 

процесами настання втрати працездатності і процесами, що пов’язані з 

виконання функціональних властивостей під час терміну експлуатації, і які 

містять ймовірнісних характер [71, 134, 390]. В більшості такі процеси 

описуються за деревами подій [478]. 

Функціонування сільськогосподарської машини може, як правило, бути 

представлено у виді траєкторії 𝐿0 в просторі станів сільськогосподарської 

машини, який передбачає забезпечити перехід із вихідного стану VS в 

визначений кінцевий стан FS0
 заплановане виведення сільськогосподарської 

машини з експлуатації, яке належить області допустимих нормативних станів 

RFC (рис. 1.7) за режимами експлуатації Rеj (j=1, 2, …, n). Під час експлуатації 

сільськогосподарської машини її окремі параметри технічного стану можуть 

досягати локальних граничних станів LGSi (i=1, 2, …, N), кожен з яких може 

стати причиною послідовних станів втрати працездатності і складових відмови 

при досягненні граничних станів в підпросторі станів 𝜉𝑠 (𝜉𝑠 ∈ 𝜍𝑠), які формують 
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поверхню локальних граничних станів. Такі процеси реалізуються на різних 

масштабних рівнях (рис. 1.7) з відкликом на збитки Z(FSi) системи на 

комбіновані впливи факторів і середовища. 
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Рис. 1.7. Дерево локального (а) і системного (б) рівнів станів втрати 

працездатності сільськогосподарської машини. 

 

В наслідок наявності високого рівня невизначеності, яка спричинена: 

природньою варіативністю параметрів технічного стану сільськогосподарських 

машин, що характеризують навантаження на конструкцію машини під час 

експлуатації і її несучу здатність за різних етапів настання граничних станів; 

обмеженістю знань про втрату працездатності сільськогосподарських машин, 

як складної технічної системи; можливістю здійснення помилок механізатором 

та слюсарем або інженером на різних етапах життєвого циклу 

сільськогосподарської машини, її функціонування є багатоваріантним і 

відбувається за розгалуженими в’язями дерева станів, вузли яких є ймовірними 

подіями [30, 454]. При чому серед в’язів дерева станів присутні і аварійні, які 

пов’язані з повною втратою працездатності сільськогосподарської машини, 

значними збитками від втрати врожаю сільськогосподарських культур [276, 

480]. 
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В процесі експлуатації конструкція вузлів, механізмів і агрегатів 

сільськогосподарських машин підлягають безперервним пошкодженням і 

руйнівним впливам з постійним погіршенням їх технічного стану [47, 215, 476]. 

Це обумовлено результатом впливу зовнішніх експлуатаційних навантажень і 

ряду факторів зовнішнього середовища, які мають ймовірнісних характер [139, 

219]. Дані впливи і фактори призводять до виникнення і накопичення в 

елементах конструкцій сільськогосподарських машин різних видів пошкоджень 

d(h) (знос, втома, фізичне старіння, виникнення і розвиток тріщини) [441]. 

Досягнувши критичного рівня, накопичені в результаті процесу експлуатації 

пошкодження призводять до втрати працездатності машини, відпрацювання і 

зменшення ресурсу, і як наслідок, до відмов або аварій [50]. 

Сучасні дослідження характеристик пошкодження і міцності конструкцій 

вузлів, механізмів і агрегатів сільськогосподарських машин, як правило, 

базуються на статистичних і детермінованих моделях, які не враховують зміни 

напружено-деформованого стану і властивостей матеріалу та кінетики 

пошкодження деталей в часі експлуатації [470]. Більшість процесів 

накопичення d(h) відбувається під час тривалих проміжків часу при 

багатопараметричних впливах [176]. 

Врахування фактору часу при аналізі пошкоджень d(h) конструкцій 

сільськогосподарських машин можливе на основі кінематичних передумов про 

процес накопичення в матеріалі деталі незворотних пошкоджень механічного, 

фізичного і хімічного походження з врахуванням станів багатофакторних 

статичних, циклічних і динамічних впливів робочих процесів і навколишнього 

середовища [324, 451]. Основою вирішення даної задачі є розробка методів 

аналізу, розрахунку і прогнозування граничних станів окремих ресурсних 

деталей, вузлів, агрегатів і сільськогосподарської машини в цілому [6, 204], а 

також розробка кваліметрії пошкодження (рис. 1.8) – методів відновлення 

працездатності, які дозволяють виконувати чисельну оцінку ступеня 

пошкодження деталей, різних за своєю природою і характером [349]. 

При дослідженні показників надійності сільськогосподарських машин 

основою при визначенні граничних станів окремих деталей і елементів 

конструкцій і машини є класичні критерії міцності і рівняння накопичення 

пошкоджень [210]. З позиції теорії міцності, як правило, розглядають наступні 

базові типи локальних граничних станів сільськогосподарських машин: 

- руйнування (в’язке і крихке); 
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- пластичне деформування по всьому перерізу елемента конструкції; 

- втрата стійкості; 

- виникнення недопустимих формозмін; 

- виникнення макротріщин при циклічному навантаженні; 

- розгерметизація, що не пов’язана з макроруйнуванням; 

- знос, фретінг; 

- корозія, ерозія. 

 

 

Рис. 1.8. Кваліметрія пошкоджень і відмов сільськогосподарських машин. 

 

Комбінації механізмів руйнування реалізуються при складних режимах 

навантаження, які містять поєднання послідовних і/або паралельних 

навантажень (рис. 1.9: LGSi(Fp), LGSi(temp), LGSi(Q) – граничні стани при 

однофакторному однократному статичному, температурному і циклічному 

впливу; LGSiх(Fp), LGSiх(temp), LGSiх(Q) – граничні стани при комплексних 

багатофакторних режимах впливу). В таких випадках траєкторія досягнення 
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поверхні граничного стану в трирівневому просторі (вплив навантаження Fp – 

вплив температур temp – вплив агресивного середовища Q). Ці пошкодження в 

загальному випадку нелінійні процеси і визначаються локальними 

деформаціями Fp(temp, Q). Частина цих ділянок реалізується природнім чином в 

процесі експлуатації сільськогосподарської машини та обумовлена зовнішніми 

екстремальними впливами [35, 444]. В довільному випадку при різних 

навантаженнях і етапах настання граничного стану сільськогосподарської 

машини повинні передбачати свої методи відновлення працездатності, які б 

дозволяли ідентифікувати досягнення поверхонь граничних станів (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Схематичність ідентифікації граничних станів 

сільськогосподарської машини. 

 

Кожен з перелічених механізмів досягнення граничного стану потребує 

застосування спеціальних методів, програмних і апаратних засобів відновлення 

працездатності сільськогосподарських машин, які б дозволили здійснити 

своєчасну ідентифікацію локальних пошкоджень і слугує основою для 

прийняття обґрунтованих рішень про проведення ремонтних робіт або заміни 

пошкоджених деталей, вузлів, механізмів і агрегатів. 
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1.5. Аналіз сучасних систем відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин за технічним обслуговуванням 

 

Сукупність правил [292, 294] виконання операцій з технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин з підтримання і відновлення 

працездатності визначається як стратегія відновлення технічного стану самої 

машини і вона має тісний зв’язок з стратегією технічної експлуатації (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 

Відповідність стратегії технічного обслуговування сільськогосподарських 

машин умовам стратегій технічної експлуатації 

Стратегія технічного 

обслуговування 

Стратегія технічної експлуатації до 

відпрацювання 

ресурсу 

перед відмовного 

стану 
відмови 

За наробітком + - - 

За станом з контролем рівня 

надійності 
- - + 

За станом з контролем 

параметрів 
- + - 

Примітка: «+» – відповідність; «-» – невідповідність. 

 

Ускладнення конструкцій сучасних високопродуктивних 

сільськогосподарських машин і підвищення вимог до ефективності їх 

експлуатації потребує за собою забезпечення високого рівня технологічності 

конструкції, які характеризують її пристосованість до проведення всіх видів 

технічного обслуговування [177, 228, 264]. Однак при експлуатації 

сільськогосподарських машин приходиться зтикатись зі значною 

багатогранністю причин пошкоджень і відмов (рис. 1.10) і не завжди вдається 

однозначно класифікувати фізичну природу їх виникнення. 

Для зручності в кваліметрії [32, 168] розглядаємо якість як певну 

ієрархічність за сукупністю властивостей сільськогосподарських машин. 

Найбільш узагальнена властивість розглядається на самому нижньому рівні 

сукупності властивостей, а складові його менш узагальнені властивості – на 

більш високому рівні [437, 463]. Таким чином, побудова ієрархічної структури 

властивості сільськогосподарських машин, має прояв в ієрархічному дереві 
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властивостей (рис. 1.11: ЗТО – засоби технічного обслуговування), тобто 

властивість і-го рівня визначається відповідними властивостями (і+1)-го рівня 

(і=1, 2, …, m), де прості властивості m -го рівня можуть бути фізично виміряні. 

При цьому абсолютні показники простих властивостей технологічного процесу 

технічного обслуговування сільськогосподарських машин мають різне фізичне 

вимірювання, так, трудомісткість виконання операцій вимірюються в людино-

годинах, а операційний час, тобто час, який необхідний для досягнення мети 

операції – в годинах [179-182]. Так як, одним із основних принципів оцінки 

якості в кваліметрії є приведення різних шкал вимірювання абсолютних 

показників в одну узагальнену шкалу [343]. 

 

 

Рис. 1.10. Схематизація видів пошкоджень і відмов 

сільськогосподарських машин 
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зокрема переваг [45, 108, 461]. Умови переваг в допустимій області множини 

можливих рішень визначається за критерієм ефективності або удосконалення, 

функції якості технічного обслуговування сільськогосподарських машин 

(ЯТОсгм), яку узагальнено характеризують дану технологію технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин за особливо виокремлених його 

зовнішніх (ЗВТОсгм) і внутрішніх (ВВТОсгм) властивостей, а також параметрів 

функціонування (ПФТОсгм). 
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Рис. 1.11. Ієрархія властивостей процесу технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин, як функціональної системи в цілому. 

 

Останній визнаються важливішими по відношенню до основної мети 

створення технології технічного обслуговування сільськогосподарських 

машин, тому вимоги до них неможливі або недоцільними формулювати тільки 

у виді обмежень: 

{
ЯТОсгм = ЗВТОсгм × ВВТОсгм × ПФТОсгм

ЯТОсгм ⊆ ЗВТОсгм × ВВТОсгм
.  (1.11) 

Перевага має бути за оціночною функцією ЯТОсгм, яка співставляє 

зовнішні і внутрішні властивості технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин при параметрах функціонування із затратами 

ресурсів (ЗРТОсгм), які необхідні для запровадження процесу синтезу: 
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ЯТОсгм: (ЗВТОсгм × ВВТОсгм × ПФТОсгм) → ЗРТОсгм. (1.12) 

Таким чином, вся багатогранність глобальних цільових орієнтацій задачі 

розробки технологій технічного обслуговування сільськогосподарських машин 

зводиться до двох задач: 

- максимізувати функцію ЯТОсгм (1.11), за яким допустимі затрати на 

розробку і реалізацію задаються з обмеженнями; 

- мінімізувати функцію ЗРТОсгм (1.12), за яким вимоги до параметрів 

ЗВТОсгм, ВВТОсгм і ПФТОсгм задаються з обмеженнями. 

 

1.6. Аналіз форм процесу технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин 

 

Система технічного обслуговування – об’єктивна потреба в забезпеченні 

працездатності сільськогосподарських машин в аграрному господарстві [29, 

131, 231]. Кожна сільськогосподарська машина при експлуатації, зберіганні 

зазнає різних внутрішніх і зовнішніх впливів, в результаті чого змінюються її 

основні параметри і характеристики, зношуються її окремі елементи і вона 

поступово втрачає споживчу вартість та технічну готовність [170, 186, 255, 459]. 

Отже, в процесі використання в виробництві машина забезпечує максимальну 

продуктивність і ефективність в границях оптимального строку служби лише 

при умові [74, 132, 270] систематичного проведення технічного обслуговування 

і оперативного застосування профілактичних заходів з усунення несправностей. 

Розробити і впровадити так звані адаптивні форми технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин в сільському господарстві з 

урахуванням діючих техобслуговуючих об’єктів (машин), рівня матеріально-

технічного забезпечення, заводської надійності машин і обладнання та їх 

реальних умов технічної експлуатації є актуальною проблемою. 

В даному пункті враховані результати досліджень вчених з розробки 

основ технічного обслуговування сільськогосподарської техніки [149, 161, 166, 

172, 184, 208, 217, 226, 229, 233, 246, 249, 250, 258, 263, 274] (Селіванов А. В., 

Вєдєняпін Г. В., Ждановський Н. С., Левитський І. С., Конкін Ю. А., 

Іофінов С. А., Кіртбая Ю. К., Міхлін В. М., Рагімов А. Г., Ленський А. В., 

Молдовський В. І., Бойко А. І., Думенко К. М., Стокальв С. Г., 

Пасечніков М. С., Путінцева М. А., Анілович В. Я., Міхлін В. М., 
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Хабатов Р. Ш., Сичов І. П.), автомобілей, тракторів, літаків, радіоелектронних і 

автоматизованих систем (Лебедєв А. Т., Кальбус Г. Л., Анісімов В. Ф., 

Бєляєв Ю. К., Бруле Д. Д., Джонсон Р. А., Верзаков Г. Ф., Дружинін Г. В., 

Кузнєцов П. І., Кузнєцов Є. С., Смірнов М. С., Ушаков А. І.), з розробки теорії 

розкладу, мережевих методів планування і керування (Бороздін І. Г., 

Бігель Д. І., Голенко Д. І., Конвей Р. В., Танєєв В. С.), з розробки теорії 

масового обслуговування (Гнєденко Б. М., Венцель Є. С.). 

Технічне обслуговування звичайно вивчають методами теорії масового 

обслуговування і теорії відновлення [17, 104, 141, 232, 440]. Ці методи 

дозволяють при деяких припущеннях, що спрощують аналіз, визначати 

імовірнісні характеристики тривалості технічного обслуговування [187, 237, 

394, 416, 444]: 

- імовірність завершення технічного обслуговування за фіксований час; 

- щільність цієї імовірності; 

- математичне очікування; 

- дисперсію часу технічного обслуговування. 

При досліджені форм технічного обслуговування відслідковували вплив 

таких випадкових факторів: розкид величин початкових значень параметрів, що 

перевіряється [283, 285]; розкид моментів постановки машини на технічне 

обслуговування [290, 305]; випадкового характеру протікання змін параметра, 

що перевіряється [286, 287, 316]; можливості суміщення усунення наслідків 

відмов з плановими технічними обслуговуваннями [16, 60, 344, 438]. 

В цьому пункті розглянуто п’ять основних форм процесу технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин [66, 107, 199]. Перші три з них 

стосуються проведення технічних обслуговувань для конструктивних елементів 

машин (простих систем) [314], а дві останні – для машини в цілому, 

представленої, як послідовно з’єднана система [277, 453]. 

Форма перша. Аварійні профілактичні заходи, що забезпечують повне 

оновлення машини, які виконують тільки після самостійного прояву відмови 

[48, 315]. Розглядається машина деякої марки, у якій можливе проведення 

тільки аварійних профілактичних заходів [299]. Передбачається, що відмови 

відбуваються через час пТ . Протягом цього часу система простоює в 

непрацездатному стані (наявність схованої відмови). Аварійні профілактичні 

заходи тривають в середньому протягом часу аТ . Після цих профілактичних 
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заходів машина цілком оновлена [174]. По закінченні профілактичних заходів 

весь процес використання машини і її технічного обслуговування повторюється 

[248, 316]. 

Формула (1.13) визначена для оцінки процесу технічного обслуговування 

машини, як критерії ефективності прийнятий показник коефіцієнту готовності: 
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де гК  – коефіцієнт готовності машини; T  – середній час роботи машини до 

відмови; ct  – середній час прояву відмови; 

Форма друга. Планові технічні обслуговування й аварійні профілактичні 

заходи цілком оновлюють машину, причому останні починаються відразу ж 

після виникнення відмови [92]. Передбачається, що в машині можливе 

проведення планових попереджувальних технічних обслуговувань і 

профілактичних заходів [223]. Зазначені роботи проводяться в наступній 

черговості. У момент початку роботи планується проведення технічного 

обслуговування [300]. Якщо машина не відмовила до призначеного моменту, то 

проводиться планове технічне обслуговування, середня тривалість [121, 322] 

якого дорівнює пТ . Якщо ж відмови машини відбулися раніше, то в момент 

відмови починаються аварійні профілактичні заходи, що тривають в 

середньому час аТ . Після проведення кожної з можливих профілактичних 

операцій машина цілком оновлюється [154, 391]. У момент закінчення операцій 

з оновлення наступне технічне обслуговування переплановується, і на далі весь 

процес технічного обслуговування повторюється [145, 360, 420]. 

Передбачається, що під час проведення технічного обслуговування і 

профілактичних заходів машина непрацездатна [44, 297, 330]. 

Вирази для розрахунку оптимальних величин показників якості 

функціонування й оптимальних періодів технічного обслуговування такі: 
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- вираз для розрахунку показника при єдиному корені в виразі (1.14): 
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- вираз для розрахунку показника при відсутності коренів в виразі (1.14): 
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де F(r) – функція розподілу часу роботи машини до відмовлення;  (r) –  

інтенсивність відмов машини; ro – оптимальний період планового 

обслуговування; P(x) – імовірність безвідмовної роботи. 

Форма третя. Виконуються тільки планові технічні обслуговування, що 

цілком оновлюють дану машину, причому при виявленні відмови виконуються 

аварійні профілактичні заходи для машини [49, 95, 165]. Для попередження, 

виявлення й усунення відмов у машині передбачається проведення тільки 

планових технічних обслуговувань, під час яких виконуються й аварійні 

профілактичні заходи, якщо машина до цього моменту могла відмовити [167, 

234, 452]. Середні тривалості технічного обслуговування й аварійних 

профілактичних заходів відповідно рівні 
п

Т  і 
а

Т   

Встановлюється наступна черговість проведення техобслуговуючих робiт 

[143, 227, 419]. У початковий момент призначається проведення планових 

техобслуговуючих робіт через визначений час [111]. Якщо до призначеного 

моменту машина не відмовила, то проводиться планове технічне 

обслуговування [464]. Якщо ж до призначеного моменту машина відмовила, то 

замість технічного обслуговування проводяться аварійні профілактичні заходи 

[163]. Від моменту появи відмови до початку планових профілактичних заходів 

машина простоює в непрацездатності [112]. Після закінчення 

техобслуговуючих робіт планується новий момент для проведення планових 

техобслуговуючих робіт на наступному періоді експлуатації машини і весь 

процес технічного обслуговування повторюється [171]. Вираз для розрахунку 

оптимальних величин показників якості й оптимальних періодів проведення 

планових техобслуговуючих робіт приведені до таких виразів: 
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- вираз для розрахунку показника при єдиному корені в виразі (1.17): 
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Форма четверта. В машині виникає потреба в аварійних профілактичних 

заходах після самостійного прояву відмов конструктивних елементів [224]. 

Розглядається деяка машина, що складається з послідовно з’єднаних 

складальних одиниць (конструктивних елементів), при відмові одного з яких 
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настає відмова всієї машини [144]. Припускаючи, що відмова, що виникла, 

проявляється не миттєво [341], а в середньому через час пТ , незалежно від 

номера елемента, що відмовив. При виявленні відмови i-го елемента 

проводяться позапланові аварійні профілактичні заходи (заміна цього елемента 

на новий), середня тривалість якого дорівнює ti (і = 1, … m). 

Процес функціонування і віднови машини можна описати в такий спосіб 

[117]. Машина (нова – в нульовий момент часу) працює до відмови, далі від 

моменту виникнення відмови до моменту його прояву вона знаходиться в 

непрацездатному стані [359]. У випадковий момент виявлення відмови 

починаються аварійні профілактичні заходи – заміна елемента, що відмовив 

[407]. Після відновлення працездатності машина знову функціонує до відмови, 

і весь процес техобслуговування повторюється [113]. Вираз для розрахунку 

показників процесу технічного обслуговування має вид: 
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Форма п’ята. Виконуються аварійні профілактичні заходи 

конструктивних елементів, що відмовили, машини, а також планові 

обслуговування всієї машини в моменти, коли її наробіток досягає заданої 

величини (у результаті обслуговування розглянута машина цілком 

оновлюється) [425]. Розглядається машина деякого типу, що складає з m 

елементів (складальних одиниць) [382]. Як і раніше, під елементом будемо 

розуміти складальну одиницю машини, що при профілактичних заходах може 

бути замінена як єдине ціле [301]. Припустимо, що в машині можливе 

проведення планових техобслуговувань, що цілком оновлюють машину, і 

позапланових аварійних профілактичних заходів елементів (заміна 

конструктивного елемента, що відмовив, на новий). 

Встановлюється наступний порядок проведення техобслуговуючих робіт 

[67]. У початковий момент призначається проведення технічного 

обслуговування з досягнення визначеного заданого заздалегідь наробітку (при 

експлуатації машини, хоча і відома величина наробітку, при якій повинне 

проводиться технічне обслуговування, заздалегідь невідомий календарний 

момент коли наробіток досягає заданої величини) [51, 99, 136]. Якщо до 

моменту проведення планового техобслуговування відбувається відмова 

машини, то проводяться аварійні профілактичні заходи елемента машини, що 
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відмовив [450]. Будемо припускати, що під час проведення аварійних 

профілактичних заходів машина не працює, тобто характеристики надійності 

елементів не погіршуються і наробіток машини не збільшується. Так надходять 

доти, поки наробіток не досягає заданої величини [306]. У цей момент починає 

проводитися планове технічне обслуговування незалежно від інших факторів, 

включаючи число аварійних профілактичних заходів за даний період [334]. 

У результаті проведення планового технічного обслуговування машина 

цілком оновлюється [127]. У момент закінчення технічного обслуговування 

знову призначається величина наробітку машин, по досягненні якої необхідно 

провести чергове планове технічне обслуговування, і весь процес 

техобслуговування повторюється [447]. Для кожного i-го елемента 

визначається так звана функція відновлення Hi (t) за відомим інтегральним 

рівнянням: 
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Це можна зробити за допомогою відомого перетворення Лапласа: 
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де )(. HH i  – перетворення Лапласа для функції );(tH i  )(. HF  – перетворення 

Лапласа для функції ).(HF i  

Вирази для розрахунку показників якості функціонування мають вид: 
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- вираз для розрахунку показника при єдиному корені в виразі (1.22): 
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- вираз для розрахунку показника при відсутності коренів в виразі (1.22): 
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Виконавши критичний аналіз вищенаведених форм технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин можемо зазначити наступне. 

Форма перша. У машині, експлуатованої відповідно до даного правила, 

проводяться тільки позапланові техобслуговуючі роботи, пов’язані з проявом 
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відмов, тому задача обмежується тільки одержанням чисельних значень 

показників якості [193]. Крім всього іншого таку машину експлуатувати 

відповідно до сформульованого правила не можна, якщо в ній самостійно 

проявитися не може )( ct , тому що в цьому випадку OKг  , OC  , .C  (

С  – середній питомий прибуток). 

Форма друга. Розглянуте правило може бути використане для машин, у 

яких несправність виявляється миттєво [175]. Проведення планових технічних 

обслуговувань для даного випадку недоцільно, якщо час безвідмовної роботи 

машини описується експоненціальним законом [36]. 

Форма третя. Для визначення термінів проведення техобслуговуючих 

робіт приведені в (1.17) і (1.18) рівняння потрібно вирішувати графічно. Основні 

труднощі тут полягають у побудові графіків функцій, що знаходяться у правих 

частинах рівнянь. 

Форма четверта. У розглянутій машині для даного випадку не 

проводяться попереджувальні техобслуговуючі роботи, тому задача 

обмежується тільки одержанням чисельних значень показників якості роботи 

[288]. Таку машину експлуатувати відповідно до сформульованого правила не 

можна, якщо в ній відмови самостійно проявитися не може )( ct , тому що в 

цьому випадку OKг  , OC  , C . 

Форма п’ята. Припускається, що можливі проведення планових технічних 

обслуговувань машини, цілком її оновлюючих, що не завжди має місце в 

практиці [329]. 

Таким чином, аналіз структури розглянутих форм технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин показує, що ці форми не можуть 

у повній міні задовольнити практичні потреби оптимізації операцій системи 

технічного обслуговування сільськогосподарських машин [100, 418]. Основний 

недолік цих форм обумовлений тим, що оптимізація здійснюється окремо за 

машиною [284]. На основі цих форм можна визначити умовно “оптимальні” 

операції технічного обслуговування сільськогосподарських машин без гарантії 

того, що прийнято найбільш ефективно обраний варіант технічного 

обслуговування за систему в цілому [18, 128, 235]. Подальший напрямок 

досліджень необхідно проводити в напрямку дослідження динаміки 

проходження процесів в системі “надійність машини – технічне обслуговування 

машини”, а саме виявлення залежності послідовності виконання робіт 
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технічного обслуговування машини від їх пріоритету, чисельності виконавців, 

параметра потоку відмов і інтенсивності потоку вимог на обслуговування, від 

тривалості, періодичності і поля допуску на періодичність технічного 

обслуговування [289]. 

 

Висновки з першого розділу 

 

На основі проведеного аналізу визначені основні фактори, що впливають 

на якість технічного обслуговування машин: автоматизація і механізація 

виробничих процесів; технічна оснащеність типовим обладнанням; 

забезпеченість експлуатаційною документацією; кваліфікація інженерної 

служби; методи оцінки якості технічного обслуговування машин; своєчасний 

аналіз і корегування процесу технічного обслуговування з урахуванням 

виявлених недоліків; своєчасне матеріально-технічне забезпечення запасними 

частинами і агрегатами; необхідні професійні якості спеціалістів з технічного 

обслуговування машин; стан дисципліни; наукова організація праці; система 

оплати праці і застосування методів морального і матеріального стимулювання. 

Визначено, що особливе місце при розробці наукових основ технології 

технічного обслуговування займають роботи з обґрунтування періодичності 

технічного обслуговування, які повинні базуватись на виявленні основних 

закономірностей зміни технічного стану і визначення допустимих параметрів 

стану деталей, спряжень і вузлів. 

Сучасні наукові підходи базуються на спрощених моделях, які не 

враховують імовірнісний характер функціонування сільськогосподарських 

машин в структурно-неоднорідному середовищі з багатопараметричними 

механічними процесами, яким властива випадковість і значна мінливість у часі 

й просторі. У цьому зв’язку дослідження, що присвячені підвищенню 

надійності сільськогосподарських машин з використанням нових підходів для 

оцінки ефективності їх функціонування в сільському масиві з невизначеними 

властивостями й розробки ресурсозберігаючих способів технічного 

обслуговування, є актуальними, і такими що спрямовані на розв’язання 

проблеми, яка має важливе наукове й практичне значення. 

Зниження коефіцієнта готовності сільськогосподарських машин 

обумовлює порушення агротехнічних термінів і, втрати врожаю 

сільськогосподарських культур. 
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Суть проблеми, яка виникла, полягає у невідповідності функціонально-

структурної будови системи технічного обслуговування організаційно-

технологічним вимогам аграрних підприємств і сільського населення: 

- нерівномірність розподілу аграрних підприємств та приватних 

фермерів за площею угідь спричинює вимоги до адаптивності системи 

технічного обслуговування сільськогосподарських машин; 

- різномарочність парку техніки на різні площі угідь спричинює 

адативність методів виконання системи технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин; 

- оновлення парку техніки відбувається за домінування зарубіжного 

сільськогосподарського машинобудівника з паритетом в 70% з вторинного 

ринку спричинює розвиток системи технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин; 

- існуючий парк сільськогосподарських машин є багатомарочний, з 80 % 

у яких завершився термін амортизаційних відрахувань; 

- існуючий парк є надзавантажений і кількісно недостатній для 

виконання механізованих процесів в агротехнічні терміни з виробництва 

продукції агропромислового комплексу; 

- існує монопольна система технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин – фірмами виробниками техніки; 

- не розвинута альтернатива фірмового технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин у післягарантійний період; 

- вторинна техніка поставляється без документального супроводу та 

засобів технічного обслуговування сільськогосподарських машин; 

- збільшення у латифундистів та зменшення механізованих робіт у 

середніх і дрібних аграрних підприємств. 

 

 

 

 

Основні результати та висновки першого розділу були раніше стисло 

опубліковані в наукових працях здобувача згідно додатку А 1, 2, 17, 28, 59, 93, 

96, 97, 98, 104, 106, 112, 114, 119, 132, 134. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНИХ 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ 

ПРАЦЕЗДАНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 

 

„... Один і то й же засіб праці можливо використовувати більш 

ефективно як шляхом подовження часу його щорічного 

застосування, так і збільшення інтенсивності його застосування.” 

[Карл Маркс, Фрідріх Енгельс. Зібрання. Том 24. С. 399.]. 

 

2.1. Узагальнена математична модель індексу технічного стану 

сільськогосподарської машини при втраті її працездатності 

 

Сільськогосподарська машина володіє нескінченним набором 

властивостей різної природи [346-358]. Але в процесі дослідження взаємодії 

людини з сільськогосподарською машиною здійснюється обмеження множини 

властивостей, які знаходяться в межах можливості їх сприйняття і необхідності 

для мети досліджень. Отже, в рамках задач управління технічним станом 

сільськогосподарської машини необхідно розглядати скінченну множину 

відібраних для спостережень властивостей цієї машини. За чим у кожної 

сільськогосподарської машини ця множина властивостей буде індивідуальною. 

Таким чином в рамках задач відновлення працездатності технічного стану 

сільськогосподарської машини характеризується за допомогою деякого 

визначеного скінченної множини значень параметрів: 

𝑆 = {𝑠1;  𝑠2;  𝑠3; … ; 𝑠𝑛},     (2.1.1) 

де 𝑆 – індекс технічного стану сільськогосподарської машини; 𝑠𝑛 – значення 

параметру технічного стану сільськогосподарської машини; 𝑛 – кількість 

параметрів технічного стану сільськогосподарської машини. 

Так як для кожної сільськогосподарської машини множина параметрів 

індивідуальна, і кожен параметр має свою область значень і одиницю 

вимірювання, то виникає актуальна задача із систематизації різнорідних даних 

в задачі відновлення працездатності із застосуванням теорії нечітких множин. 

При цьому критерії виконання необхідних функцій можуть бути встановлені 

заданням для кожної функції набору параметрів, які характеризуються 
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здатністю її виконання, і допустимих меж зміни значень цих параметрів 

(рис. 2.1.1). Тобто відновлення працездатності сільськогосподарських машин 

можна визначити як властивість машини зберігати в часі у визначених межах 

значення всіх параметрів [15, 362-371], які характеризують її спроможність 

виконувати задані функції. 

 

 

Рис. 2.1.1. Графічне пояснення властивості сільськогосподарської 

машини зберігати в часі у визначених межах значення параметру технічного 

стану. 

 

Під час введення сільськогосподарської машини в експлуатацію значення 

його параметра 𝑠𝑖 рівне номінальному значенню 𝑠𝑖
ном.  вим. (рис. 2.1.1). Під час 

експлуатації сільськогосподарської машини значення параметра 𝑠𝑖 динамічно 

змінилось в часі 𝑡 і знаходиться в визначених межах значень 𝑠𝑖
𝑚𝑎𝑥.  вим. −

−𝑠𝑖
𝑚𝑖𝑛.  вим. (рис. 2.1.1). В момент часу 𝑡1 (рис. 2.1.1) значення параметра 𝑠𝑖 

вийшло за допустимі межі – момент переходу сільськогосподарської машини з 

справного стану в несправний стан. Якщо параметр 𝑠𝑖 характеризує здатність 

сільськогосподарської машини виконувати задані функції, то 𝑡1 – момент 

переходу працездатності в непрацездатність. Таким чином, 

сільськогосподарська машина містить певну скінченну множину параметрів або 

індекс технічного стану сільськогосподарської машини 𝑆, значення якого 

характеризує стан машини: 

𝑆 = {𝑠𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅}.     (2.1.2) 

Індекс технічного стану сільськогосподарської машини 𝑆 (2.1.2) містить 

певну підмножину параметрів, які характеризують здатність машини 
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виконувати задані функції. Параметр 𝑠𝑖 може приймати значення в множині всіх 

можливих значень 𝑠𝑒𝑖, яке містить підмножину заданих значень 𝑠𝑎𝑖: 

𝑠𝑎𝑖 ⊂ 𝑠𝑒𝑖.    (2.1.3) 

Якщо позначити технічних стан сільськогосподарської машини як 𝑆𝐼, то 

можемо записати: 

𝑆𝐼 = {
справний стан, якщо ∀𝑠𝑖: 𝑠𝑖 ∈ 𝑠𝑎𝑖  ,
несправний стан, якщо ∃𝑠𝑖: 𝑠𝑖 ∉ 𝑠𝑎𝑖 .

  (2.1.4) 

Зважаючи, що видами технічного стану сільськогосподарської машини є 

справний і несправний стани, працездатність і непрацездатність та граничний 

стан (рис. 2.1.2), то межі самого технічного стану стають дещо розмитими, 

особливо це відноситься меж між працездатністю, непрацездатністю та 

граничним станом [378, 417]. 

 

 

Рис. 2.1.2. Інтерпретація графічного представлення технічного стану 

сільськогосподарської машини 

 

Якщо кількісна оцінка технічного стану сільськогосподарської машини є 

безрозмірною числова величина індексу технічного стану, яка характеризує 

стан машини з точки зору відповідності його параметрів нормативним 

значенням [389, 415]. Згідно загальному алгоритму процесу оцінки, необхідно 

виміряти поточне значення і порівняти його з нормативом [380, 381]. В ракурсі 

оцінки технічного стану сільськогосподарської машини даний алгоритм 

проектується на параметри машини. Для технічно завершених технічних 

систем, такими встановленими значеннями на практиці є значення, які 

відрізняються від норм заводів-виробників сільськогосподарських машин, що 
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пояснюється конкретним використанням даної машини в загальній 

агропромисловій системі виробництва сільськогосподарських культур. В 

ракурсі описаного підходу отримуємо деяку генеральну сукупність – множину 

значень, які описують експеримент за процесом оцінки технічного стану 

сільськогосподарських машин. Таким чином, довільний технічний стан 

сільськогосподарської машини може бути виражений за допомогою скінченої 

множини значень індексу технічного стану машини [383-388]. 

Припустимо, що технічний стан сільськогосподарської машини 

характеризується одним параметром 𝑠, тоді в ракурсі теорії множин можемо 

записати: 

𝑠 ∈ 𝑀,    (2.1.5) 

де 𝑀 – множина значень даного параметра технічного стану 

сільськогосподарської машини. 

Якщо, наприклад, параметр 𝑠 може приймати довільне невід’ємне 

значення, тоді: 

𝑀 ∈ 𝑅+,    (2.1.6) 

де 𝑅+ – множина невід’ємних дійсних чисел і відповідно: 

𝑠 ∈ 𝑅+.    (2.1.7) 

Якщо 𝑀 – множина всіх можливих значень параметра, тоді вона має 

містити деяку підмножину допустимих значень підмножини 𝑆𝐿, тоді: 

𝑆𝐿 ⊂ 𝑀.    (2.1.8) 

Якщо параметр 𝑠 множини 𝑀 і є елемент підмножини 𝑆𝐿, тобто значення 

параметр 𝑠 знаходиться в допустимому діапазоні значень, тобто: 

𝑠 ∈ 𝑆𝐿,    (2.1.9) 

Для виразу цієї приналежності в теорії множин застосовують 

характеристичну функцію 𝜗𝐿𝑆(𝑠) в бінарному характері її виді (рис. 2.1.3), 

значення якої вказують, і є (так або ні) 𝑠 елементом підмножини 𝑆𝐿: 

𝜗𝐿𝑆(𝑠) = {
1, якщо 𝑠 ∈ 𝑆𝐿 ,
0, якщо 𝑠 ∉ 𝑆𝐿.

    (2.1.10) 

На практиці межа між допустимими і недопустимими значеннями 

параметра може не мати чіткого характеру, тому рішення задачі оцінка 

технічного стану сільськогосподарської машини раціонально розглянути в 

ракурсі теорії нечітких множин. Тобто параметр 𝑠𝑖 множини 𝑀 може належати 

𝑆𝐿 у визначеній мірі 𝜗𝐿𝑆. Тоді, у відповідності з визначенням нечіткої множини, 
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нечітка підмножина допустимих значень 𝑆�̃� множини всіх можливих значень 

параметра множини 𝑀 визначається як множина упорядкованих пар: 

{(𝑠, 𝜗𝐿�̃�(𝑠))}, ∀𝑠 ∈ 𝑀,     (2.1.11) 

де 𝜗𝐿�̃�(𝑠) – характеристична функція приналежності, яка приймає свої значення 

в множині 𝐻 = {0; 1} в нечіткій підмножині �̃�. 

 

 

Рис. 2.1.3. Інтерпретація графічного представлення характеристичної 

функції 𝜗𝐼(𝑠) технічного стану сільськогосподарської машини 

 

З врахуванням того, що сільськогосподарська машина має не один 𝑠, а 

кілька параметрів 𝑠𝑖, за яким вона і оцінюється, тоді необхідно відмітити 

наступне. Кожен параметр 𝑠𝑖 унікальний, тобто він має свою множину всіх 

можливих значень, підмножину нормативних значень, а також розмірність. Тоді 

модель опису технічного стану сільськогосподарської машини підмножини 𝑆𝐿 

буде мати наступний вид: 

 𝑠1 𝑠2 … 𝑠𝑖 𝑠𝑛 
(2.1.12) 

𝑆�̃�= 𝜗𝑆�̃�1(𝑠1) 𝜗𝑆�̃�2(𝑠2) … 𝜗𝑆�̃�𝑖(𝑠𝑖) 𝜗𝑆�̃�𝑛(𝑠𝑛) 

Однак (2.1.12) потребує на практиці застосування не однієї функції 

приналежності при опису технічного стану сільськогосподарської машини, а 

деяких (для кожного параметра свій), тобто кожен параметр може мати рівні 

одиниці вимірювання або взагалі бути безрозмірною величиною, різні 

допустимі для умов експлуатації значення, діапазон можливих значень, але 

кожен з цих параметрів характеризує стан сільськогосподарської машини і має 

бути врахований [405, 414]. Таким чином, якщо в моделі (2.1.12) будуть 

проставлені у відповідності всі поточні значення параметрів 𝑠𝑖
пот, тоді множина 
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𝑆�̃� буде характеризувати поточний технічний стан сільськогосподарської 

машини 𝑆�̃�пот: 

 𝑠1 𝑠2 … 𝑠𝑖 𝑠𝑛 
(2.1.13) 

𝑆�̃�пот= 𝜗𝑆�̃�1(𝑠1
пот) 𝜗𝑆�̃�2(𝑠2

пот) … 𝜗𝑆�̃�𝑖(𝑠𝑖
пот) 𝜗𝑆�̃�𝑛(𝑠𝑛

пот) 

Якщо технічний стан сільськогосподарської машини справний за всіма 

параметрами, то її стан 𝑆𝐿̅̅ ̅ном можна описати наступним видом: 

 𝑠1 𝑠2 … 𝑠𝑖 𝑠𝑛  
(2.1.14) 

𝑆�̃�= 1 1 … 1 1 =𝑆𝐿̅̅ ̅ном 

Для визначення узагальненого технічного стану сільськогосподарської 

машини використовуємо дві оцінки – відносну лінійну відстань Хеммінга і 

відносну квадратичну Евклідову відстань між множинами 𝑆�̃�пот і 𝑆𝐿̅̅ ̅ном, за 

якими встановлюємо дві оцінки відстані між нечіткими множинами. 

Відносна лінійна відстань Хеммінга 𝛿(𝑆�̃�пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) між множинами 𝑆�̃�пот 

і 𝑆𝐿̅̅ ̅ном визначається за виразом: 

𝛿(𝑆�̃�пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) =
1

𝑛
∑ |𝜗𝑆𝐿̅̅̅̅ ном(𝑠𝑖) − 𝜗𝑆�̃�пот(𝑠𝑖)|
𝑛
𝑖=1 =

1

𝑛
∑ (1 − 𝜗𝑆�̃�пот(𝑠𝑖))
𝑛
𝑖=1 . (2.1.15) 

або після перетворень 

𝛿(𝑆�̃�пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) =
1

𝑛
∑ (1 − 𝜗𝑆�̃�пот(𝑠𝑖)) =

1

𝑛
(𝑛 − ∑ 𝜗𝑆�̃�пот(𝑠𝑖)

𝑛
𝑖=1 )𝑛

𝑖=1 .    (2.1.16) 

Очевидно, що 
1

𝑛
∑ (1 − 𝜗𝑆�̃�пот(𝑠𝑖))
𝑛
𝑖=1  – середнє арифметичне 𝜗𝑆�̃�пот

с.а. (𝑠𝑖) всіх 

значень 𝜗𝑆�̃�пот(𝑠𝑖) тоді: 

𝛿(𝑆�̃�пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) = 1 −
1

𝑛
∑ 𝜗𝑆�̃�пот(𝑠𝑖) = 1 − 𝜗𝑆�̃�пот

с.а. (𝑠𝑖)
𝑛
𝑖=1 .            (2.1.17) 

Відносна квадратична Евклідова відстань між множинами 𝑆�̃�пот і 𝑆𝐿̅̅ ̅ном 

визначається за виразом: 

휀(𝑆�̃�пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) = √
1

𝑛
∑ (𝜗𝑆𝐿̅̅̅̅ ном(𝑠𝑖) − 𝜗𝑆�̃�пот(𝑠𝑖))

2𝑛

𝑖=1
= 

= √
1

𝑛
∑ (1 − 𝜗𝑆�̃�пот(𝑠𝑖))

2𝑛
𝑖=1 .   (2.1.18) 

Обидва вирази (2.17) і (2.18) задовольняють умовам: 

0 ≤ 𝛿(𝑆�̃�пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) ≤ 1,                                        (2.1.19) 

0 ≤ 휀(𝑆�̃�пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) ≤ 1.                                        (2.1.20) 

Таким чином, за допомогою 𝛿(𝑆�̃�пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) і 휀(𝑆�̃�пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) можемо не 

тільки оцінити загальний стан сільськогосподарської машини, але й порівняти 
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сільськогосподарські машини між собою. Очевидно, що чим менші ці відстані 

𝛿(𝑆�̃�пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) і 휀(𝑆�̃�пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) тим технічний стан сільськогосподарської 

машини ближче до справного стану 𝑆𝐿𝑆: 

𝑆𝐿𝑆 = 1 − 𝛿(𝑆�̃�
пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅ном) = 𝜗𝑆�̃�пот

с.а. (𝑠𝑖),                               (2.1.19) 

Розглянемо фактичні дані зазору між ножем і протирізальним брусом 

жниварки зернозбирального комбайна. 

 𝑠1 𝑠2 𝑠3 𝑠4 
 

𝑆�̃�1
пот= 0,5 0,5 0,5 0,5 

і 

 𝑠1 𝑠2 𝑠3 𝑠4 
 

𝑆�̃�2
пот= 0,1 0,5 0,5 0,9 

Тоді 𝛿(𝑆�̃�1
пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅1

ном) = 0,5, а 𝛿(𝑆�̃�2
пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅2

ном) = 0,5. 

Тобто оцінка по лінійним відстаням не відтворює різниці в технічному 

стані окремих ножів. Але, за положеннями теорії надійності, технічний стан 

другого ножа гірший, так як існує параметр 𝑠1 = 0,1, тобто ймовірність 

виникнення відмови в даному випадку найвища. При цьому Тоді 

휀(𝑆�̃�1
пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅1

ном) = 0,5, а 휀(𝑆�̃�2
пот, 𝑆𝐿̅̅ ̅2

ном) ≈ 0,6. 

Даний приклад демонструє доцільну властивість відносної квадратичної 

Евклідової відстані, яку зручно використовувати в якості додаткової оцінки 

технічного стану сільськогосподарської машини. Але на практиці відносна 

лінійна відстань Хеммінга все ж таки є більш зручною в застосуванні через свою 

простоту і підвищеною продуктивністю при значних об’ємах даних. 

Розглянемо фактичні дані технічного стану блоку живлення 

електромагнітного перепускного клапана паливного насоса високого тиску 

кормозбирального комбайна: термін експлуатації, 8 років; вихідна напруга, 

11,5В, пульсація вихідної напруги 400 мВ. Таким чином, за виразом (2.1.1) 

маємо: 

𝑆 = {8 років;  11,5 В; 400 мВ},   (2.1.21) 

Подібний опис (2.1.21) технічного стану блоку не дозволяє дати 

інтегральну оцінку, а також порівняти блоки між собою. Тому формуємо 

табличні данні (табл. 2.1.1) допустимими значеннями параметрів з документації 

на блок. 
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Таблиця 2.1.1 

Допустимі вихідні параметри 

Назва параметру, розмірність 
Поточне 

значення 

Допустиме значення 

мінімальне максимальне 

Термін експлуатації, років 8 0 1S0 

Вихідна напруга, В 11,5 11,0 12,0 

Пульсація вихідної напруги, мВ 400 0 1000 

 

Для побудови нечіткої моделі втрати працездатності блоку необхідно 

кожному параметру (табл. 2.1.1) поставити у відповідності визначену функцію 

приналежності (рис. 2.1.4, рис. 2.1.5, рис. 2.1.6). 

 

 

Рис. 2.1.4. Функція приналежності для параметра «Термін експлуатації» 

𝑠1. 

 

 

Рис. 2.1.5. Функція приналежності для параметра «Вихідна напруга» 𝑠2. 
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Рис. 2.1.6. Функція приналежності для параметра «Пульсація вихідної 

напруги» 𝑠3. 

 

Знаючи функцію приналежності 𝑆1(𝑠1) і поточне значення параметра 

𝑠1 == 6 років, визначимо 𝑆1 (рис. 2.1.4) за виразом: 

𝑆1 = {
0 при 𝑠1 > 𝑠1

max доп.

−
𝑠1

𝑠1
maxдоп. + 1 при 0 ≤ 𝑠1 ≤ 𝑠1

max доп. = 0,40   (2.1.22) 

Знаючи функцію приналежності 𝑆2(𝑠2) і поточне значення параметра  

𝑠2 == 11,5 В, визначимо 𝑆2 (рис. 2.1.5) за виразом: 

𝑆2 =

{
 
 

 
 0 при 𝑠2

minдоп. ≥ 𝑠2 або 𝑠2 ≥ 𝑠2
maxдоп.

2∙(𝑠2−𝑠2
minдоп.

)

𝑠2
maxдоп.

−𝑠2
minдоп.  при 𝑠2 ≤

𝑠2
maxдоп.

+𝑠2
minдоп.

2

2∙(−𝑠2+𝑠2
maxдоп.)

𝑠2
maxдоп.

−𝑠2
minдоп.  при 𝑠2 >

𝑠2
maxдоп.

+𝑠2
minдоп.

2

= 1,00   (2.1.23) 

Відсутність диктату застосування якого-небудь визначеного виду функції 

приналежності має свою альтернативність (рис. 2.1.7), коли весь діапазон від 

𝑠2
min доп.

 до 𝑠2
max доп.

 рівне одиниці, однак ця функція приналежності 

доповнюється двома точками мінімальним критичним значенням 𝑠2
minкрит.

 і 

максимальним критичним значенням 𝑠2
maxкрит.

. Дані значення в більшості 

випадків будуть носити експертний характер, так як ці значення можуть бути 

відсутні в нормативах на блок. 

Знаючи функцію приналежності 𝑆3(𝑠3) і поточне значення параметра 

 𝑠3 == 400 мВ, визначимо 𝑆3 (рис. 2.1.6) за виразом: 

𝑆3 = {
0 при 𝑠3 > 𝑠3

max доп.

−
𝑠3

𝑠3
maxдоп. + 1 при 0 ≤ 𝑠3 ≤ 𝑠3

max доп. = 0,60   (2.1.24) 

91



 

Рис. 2.1.7. Альтернативна функція приналежності для параметра «Вихідна 

напруга» 𝑠2. 

 

Таким чином, технічний стан блоку живлення електромагнітного 

перепускного клапана паливного насоса високого тиску кормозбирального 

комбайна можемо описати за допомогою множини індексів: 

𝑆 = {0,40;  1,00; 0,60} = 0,66.    (2.1.25) 

Також в якості параметра технічного стану може виступати статистичні 

дані параметрів, які не є винятком, тобто показники надійності. Так технічний 

стан блоку живлення електромагнітного перепускного клапана паливного 

насоса високого тиску кормозбирального комбайна окрім трьох параметрів 

(табл. 2.1.1) оцінюється ще четвертим «Середній наробіток до відмови» 

(рис. 2.1.8). Згідно нормативу на цей блок його середній наробіток до відмови 

не повинен бути менше 1000 годин, але згідно хронометражних досліджень, 

поточне значення даного параметра 950 годин. 

 

Рис. 2.1.8. Функція приналежності для параметра «Середній наробіток до 

відмови» 𝑠4. 

92



В якості залежності 𝑆4(𝑠4) обрано нормальний розподіл Гаусса. Як і в 

попередніх прикладах функцій приналежності, залежність 𝑆4(𝑠4) може бути 

іншою, однак в даному випадку проведені експериментальні дослідження [112] 

(𝜎 = 0,4) дозволяють застосувати криву Гаусса. Отже, функція приналежності 

𝑆4(𝑠4) буде мати такий вид: 

𝑆4 = {

1 при 𝑠4 > 𝑠4
minдоп.

1

𝜎√2𝜋
𝑒
−
(𝑠4−𝑠4

maxдоп.
)
2

2𝜎2  при 0 ≤ 𝑠4 ≤ 𝑠4
minдоп.

≈ 0,46.  (2.1.26) 

Таким чином, технічний стан блоку живлення електромагнітного 

перепускного клапана паливного насоса високого тиску кормозбирального 

комбайна можемо описати за допомогою множини індексів: 

𝑆 = {0,40;  1,00; 0,60; 0.46} = 0,62.    (2.1.27) 

Параметр «Середній наробіток до відмови» допоміг уточнити технічний 

стан блоку. 

Становиться очевидним зручність застосовування запропонованих 

моделей, за якими оцінка технічного стану сільськогосподарської машини 

ведеться по певній скінченій множині параметрів, що встановлені в 

нормативній документації на цю машину заводом-виробником. Дана 

сільськогосподарська машина завжди виконує яку-небудь функцію. Ступінь 

виконання цієї функції оцінюють за вихідними даними, які мають різнотипний 

характер. Це можуть бути дані інструментальні, тобто ті, що можна виміряти за 

допомогою засобів вимірювання, статистичні, тобто ті, розрахунок яких 

проводять протягом певного часу, і частіше, мають математичний характер, та 

експертні, тобто ті, які відносяться до суб’єктивної думки. Для обробки і аналізу 

цих різнорідних даних застосуємо нечітку модель надійності через структурно-

параметричний метод аналізу ієрархій, тобто розглянути параметри технічного 

стану сільськогосподарської машини, як набір елементів. 

Таким чином, щоб отримати оцінку технічного стану 

сільськогосподарської машини, яка складається із множини елементів, 

необхідно оцінити технічний стан кожного елемента, а системи окремо за 

параметрами, які встановлені для кожного елемента, потім визначити індекс 

технічного стану вищестоячих в ієрархії структур системи (рис. 2.9) 

застосувавши лінійну відстань Хеммінга та принцип відносності: система 
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нижнього рівня є елементом системи більш високого рівня, даний метод 

транслюємо на довільний рівень в рамках структури системи: 

𝑆 =
∑ 𝑆𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
, 𝑆𝑖 =

∑ 𝑆𝑖𝑗
𝐶𝑖
𝑗=1

𝐶𝑖
, 𝑆𝑖𝑗 =

∑ 𝑆𝑖𝑗𝑘
𝐵𝑖𝑗
𝑘=1

𝐵𝑖𝑗
,   (2.1.28) 

де 𝑁 – кількість підсистем в системі; 𝐶𝑖 – кількість елементів і-ї підсистеми в 

системі; 𝐵𝑖𝑗 – кількість параметрів j-их елементів і-ї підсистеми в системі; 𝑆𝑖𝑗 – 

індекс технічного стану сільськогосподарської машини j-их елементів і-ї 

підсистеми в системі; 𝑆𝑖𝑗𝑘 – індекс технічного стану сільськогосподарської 

машини за k-им параметром j-их елементів і-ї підсистеми в системі. 

 

.  

Рис. 2.1.9. Структурно-параметрична схема системи оцінки індекса 

технічного стану сільськогосподарської машини. 

 

Тобто (2.1.28), стан елемента системи є одним з параметрів оцінки цієї 

системи. Адекватність запропонованого підходу обґрунтована тим, що 

вагомість кожного параметра однаковий, а також ти фактом, що кількість даних 

параметрів і безпосередньо самі параметри, за якими необхідно оцінювати 

технічних стан, визначаються суб’єктом оцінки: заводом-виробником, 

інженером виробничого агропідприємства, випробувальною установою. Тобто, 

якщо даний параметр не важливий в рамках оцінки технічного стану 

сільськогосподарської машини, то нема необхідності його враховувати [396-

403].  

Система S

Підсистема Si

Елементи Sij

Параметри Sijk
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Рис. 2.1.10. Нечітка модель системи відновлення працездатності 

сільськогосподарської машини 

 

Так як індекси технічного стану це, перш за все, індикатори для 

порівняння машин між собою, тоді апарат визначення в такому випадку не має 
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принципового впливу, основна умова це застосування єдиного апарату для 

всього комплексу. На цій основі будуємо нечітку модель системи відновлення 

працездатності сільськогосподарської машини (рис. 2.1.10: 𝑠𝑖𝑗𝑘 – значення 

технічного k-го параметра j-го елемента і-ї підсистеми в системі). 

При цьому кожен з видів технічного стану характеризується сукупністю 

значень параметрів, які описують стан сільськогосподарської машини, і якісних 

ознак [408, 413]. Номенклатура цих параметрів і ознак, а також меж їх 

допустимих значень встановлюється в нормативній документації на дану 

сільськогосподарську машину [410-412]. 

Очевидно (рис. 2.1.10), що ці параметри можуть бути як кількісні зі своїми 

одиницями виміру, так і якісними. Нечітка модель надійності дозволяє знищити 

розмірність цих ознак і уникнути дискретних видів технічного стану 

сільськогосподарської машини. Згідно нечіткої моделі надійності, щоб 

отримати оцінку технічного стану сільськогосподарської машини, яка 

складається з множини елементів, необхідно оцінити технічний стан кожного 

елемента в окремості за параметрами, що встановлені для кожного елемента, і 

лише потім визначати інтегральний індекс технічного стану вищестоящих в 

ієрархії структур системи відновлення працездатності сільськогосподарської 

машини. В даному випадку необхідно провести аналіз ступеня прояви 

властивості адитивності і цілісності в запропонованій системі (рис. 2.1.10). 

Відомо, що без забезпечення достатньої цілісності в системі не можуть 

проявлятись системні властивості, необхідні для її зберігання і розвитку. Однак 

у випадку більшої цілісності система буде подавляти елементні властивості і 

може втрати частину з них. В то й же час при розгляді лише елементних 

властивостей, при адитивності цих властивості можуть виникати різні 

протиріччя, і ці властивості не будуть проявлятись в системі. 

Закономірності емерджентності проявляються в системі у виді 

виникнення у неї нових властивостей відсутніх елементів: 

- властивість системи не є простою сумою властивостей складових її 

елементів; 

- властивості системи залежить від властивостей складових її елементів; 

- об’єднанні в систему елементи, як правило, втрачають частину своїх 

властивостей, притаманних їх поза системи, тобто система подавляє ряд 
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властивостей елементів, але елементи, потрапивши в систему, можуть набути 

нових властивостей. 

Таким чином, зміни, що пов’язані з втратою елементами деяких 

властивостей, коли вони стають елементами системи, бувають настільки 

істотними, що можливо коли властивості системи взагалі не залежать від 

властивостей елементів. 

Становиться очевидним, що властивість емерджентності пов’язано з 

ціллю, для виконання якої розробляється система. Тому так важливо з усієї 

безкінечної множини властивостей виділяти і розглядати тільки ті, що важливі 

для досягнення цілі в агровиробничих системах. Тому може існувати певна 

технічна система з трьох елементів (рис. 2.1.11). При цьому технічний стан 

«Елемента 1» оцінюється за двома параметрами 𝑠111 і 𝑠112, технічний стан 

«Елемента 2» оцінюється за одним параметром 𝑠121, технічний стан «Елемента 

3» оцінюється за двома параметрами 𝑠131 і 𝑠132: 

𝑆11 = {𝑠111, 𝑠112},     (2.1.29) 

𝑆12 = {𝑠121},     (2.1.30) 

𝑆13 = {𝑠131, 𝑠132},     (2.1.31) 

𝑆1 = {𝑆11, 𝑆12, 𝑆13}.    (2.1.32) 

 

 

Рис. 2.1.11. Технічна система з трьох елементів. 

 

Вирази (2.1.29)-(2.1.32) як раз показують випадок абсолютної адитивності 

системи. Тепер припустимо, що на технічний стан системи впливають не тільки 

елементарні параметри, але і один системний. Так як параметр системний, то і 

його значимість вища, ніж у елементних параметрів, або цей системний 

параметр є таким же елементом системи (рис. 2.1.12). 

 

97



 

Рис. 2.1.13. Модифікована нечітка модель системи відновлення 

працездатності сільськогосподарської машини. 
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Рис. 2.1.12. Технічна система з трьох елементів та системним параметром. 

 

Тоді справедливим буде: 

𝑆11 = {𝑠111, 𝑠112},     (2.1.33) 

𝑆12 = {𝑠121},     (2.1.34) 

𝑆13 = {𝑠131, 𝑠132},     (2.1.35) 

𝑆1 = {𝑆11, 𝑆12, 𝑆13, 𝑆14}.    (2.1.36) 

Самі по собі «Елемент 1», «Елемент 2», «Елемент 3» є параметрами для 

«Системи 1» поряд з «Параметром 14». Результат легко узагальнюється для 

довільної ієрархічної структурованої моделі. В концептуальній моделі 

необхідно врахувати можливість добавлення системних параметрів на 

довільних рівнях. Саме це, в кінцевому підсумку, дозволяє забезпечити баланс 

між адитивністю і емерджентністю (рис. 2.1.13). 

На рис. 2.1.13 видно, що для оцінки технічного стану підсистеми 1 

необхідно оцінити технічний стан складових її елементів, а також оцінити 

підсистему за множиною системних параметрів {𝑠13, … , 𝑠1𝑗}. Вищесказане 

справедливо і для підсистеми 2: для оцінки технічного стану підсистеми 2 

необхідно оцінити технічний стан складових її елементів, а також оцінити 

підсистему за множиною системних параметрів {𝑠23, … , 𝑠2𝑗}. В ієрархії кожен 

системний параметр знаходиться на одному рівні з елементами даної 

підсистеми. Узагальнив, можемо відмітити, що множина {𝑠𝑖𝑗+1, … , 𝑠𝑖𝑗+𝑟} – це 

множина системних параметрів, на основі яких оцінюють технічний стан 

підсистеми, множина {𝑠𝑖+1, … , 𝑠𝑖+𝑝} – це множина системних параметрів, на 

основі яких оцінюють технічний стан системи. В ієрархії кожен системний 

параметр {𝑠𝑖+1, … , 𝑠𝑖+𝑝} знаходиться на одному рівні з підсистемою даної 

системи. 
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2.2. Узагальнена математична модель адитивності 

сільськогосподарської машини при втраті її працездатності 

 

Для адитивності сільськогосподарської машини при втраті її 

працездатності величина параметра ефективності функціонування системи 𝐴∆ в 

загальному випадку опишемо виразом: 

𝐴∆ = 𝜚1 ∙ 𝐴1 + 𝜚2 ∙ 𝐴2 +⋯+ 𝜚с ∙ 𝐴𝑘,   (2.2.1) 

де 𝑘 – кількість вузлів, механізмів, агрегатів в сільськогосподарській машині; 

𝐴1 – випадкова величина параметра ефективності адитивності 

сільськогосподарської машини при втраті її працездатності, яка вноситься 1-им 

вузлом, механізмом, агрегатом; 𝜚1 – передаточне відношення, яке характеризує 

внесок 1-ого вузла, механізму, агрегату на величину ефективності адитивності 

сільськогосподарської машини при втраті її працездатності (введення 

передаточного відношення дозволяє звести адитивність з відмінними 

характеристиками вузли, механізми, агрегати, в яких кожна з них виконує різні 

опції, з яких складається загальний ефект функціонування). 

Формулюємо дві задачі. Пряма задача – задані нормативні вимоги до 

параметра ефективності і необхідно визначити параметри ефективності 

окремих вузлів, механізмів, агрегатів, при яких забезпечується ефективність 

сільськогосподарської машини в цілому. Обернена задача – задані параметри 

ефективності окремих вузлів, механізмів, агрегатів і вимагається визначити 

параметри ефективності сільськогосподарської машини в цілому. Для 

вирішення цих двох постановок задач введемо позначення: 𝐴1̅̅ ̅, 𝐴∆̅̅̅̅  – 

математичне очікування параметра 𝐴1 і 𝐴∆; 𝜎𝐴1  і 𝜎𝐴∆ – середнє квадратичне 

відхилення параметра 𝐴1 і 𝐴∆; 𝑎1, 𝑎∆ – поле розсіювання параметра 𝐴1 і 𝐴∆; 𝐴1В , 

𝐴1Н , 𝐴∆Ві 𝐴∆Н – верхні і нижні граничні відхилення параметра 𝐴1 і 𝐴∆; 휃𝑎1, 휃𝑎∆ – 

координати середини поля розсіювання параметра 𝐴1 і 𝐴∆. За теорією розмірних 

ланцюгів введемо безрозмірні коефіцієнти 휁 і 𝜙: 

휁 =
�̅�−𝜃𝑎
𝑎
2⁄

,      (2.2.2) 

𝜙 =
6𝜎𝐴

𝑎
,      (2.2.3) 

де 휁 – коефіцієнт відносної асиметрії; 𝜙 – коефіцієнт відносного розсіювання. 

Коефіцієнти 휁 і 𝜙 для вузла, механізму, агрегату, будемо позначати через 휁1 і 

𝜙1, а для сільськогосподарської машини в цілому 휁∆ і 𝜙∆. Під полем розсіювання 
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приймаємо різницю між найбільшим і найменшим значенням випадкової 

величини. Під 𝑎 приймаємо практичне граничне поле розсіювання, таке яке 

охоплює 29,73% всіх значень генеральної сукупності. 

На практиці існують дві ситуації: коефіцієнти 휁 і 𝜙 визначаються 

виходячи з відомої функції розподілу випадкової величини; коефіцієнти 휁 і 𝜙 

визначаються дослідним шляхом. Визначимо коефіцієнти 휁 і 𝜙, які 

відповідають 100 𝛾 % рівню довіри. 

Нормальний закон розподілу 𝐴:
√2

𝜋𝜎𝜃
∙ ∫ 1

−
(𝑎−𝑥)𝑡

2𝜎2 𝑑𝑥 = 𝛾
𝑡2
𝑡1

. Значення 휃𝛾, 

відповідає різним значенням 𝛾 (рис. 2.14), за яким в діапазоні 휃𝛾 ∈

[0,81; 0,91; 0,97] йде відповідне зростання 𝛾 ∈ [0,5999; 0,9995; 0,999]. 

Закон розподілу Релея характеризується параметром випадковою 

величиною і значення 휃𝛾, відповідає різним значенням 𝛾 (рис. 2.2.1). 

 

 

Рис. 2.2.1. Залежність 휃𝛾, від значення 𝛾 для нормального закону 

розподілу. 
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Рис. 2.2.2. Залежність 휃𝛾, від значення 𝛾 для закону розподілу Релея. 

 

Закон розподілу Максвела характеризується параметром випадковою 

величиною і значення 휃𝛾, відповідає різним значенням 𝛾 (рис. 2.2.3). 

Усічений нормальний закон розподілу характеризується параметром 

випадковою величиною і значення 휃𝛾 (табл. 2.2.1), відповідає різним значенням 

𝛾 (табл. 2.2.2). 

 

 

Рис. 2.2.3. Залежність 휃𝛾, від значення 𝛾 для закону розподілу Максвела. 
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Таблиця 2.2.1 

Значення 𝜽𝜸, при різному усіченні нормального закону розподілу 

Усічення 

в % 

% 99,38 97,72 93,32 84,13 69,15 50,00 

𝑡2
𝑡1
⁄  -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0 

0,13 -3,0 0,2 0,34 0,43 0,49 0,5 0,47 

0,64 -2,5 - 0,2 0,3 0,37 0,39 0,38 

2,28 -2,0 - - 0,11 0,33 0,26 0,27 

6,68 -1,5 - - - 0,11 0,15 0,16 

15,87 -1,0 - - - - 0,03 0,07 

30,85 -0,5 - - - - - 0,03 

Усічення 

в % 

% 15,87 6,68 2,28 0,64 0,13 

𝑡2
𝑡1
⁄  1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

99,38 2,5 - - - - - 

0,13 -3,0 0,38 0,27 0,18 0,09 0 

0,64 -2,5 0,28 0,19 0,09 0 -0,09 

2,28 -2,0 0,18 0,09 0 -0,09 -0,18 

6,68 -1,5 0,09 0 -0,09 -0,19 -0,27 

15,87 -1,0 -0 -0,09 -0,18 -0,28 -0,38 

30,85 -0,5 -0,05 -0,04 -0,24 -0,34 -0,43 

Усічення 

в % 

% 15,87 6,68 2,28 0,64 0,13 

𝑡2
𝑡1
⁄  1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

50 0 -0,08 -0,17 -0,28 -0,38 -0,47 

69,15 0,5 -0,04 -0,16 -0,27 -0,39 -0,50 

84,13 1,0 - -0,12 -0,24 -0,37 -0,49 

93,32 1,5 - - -0,12 -0,30 -0,43 

97,72 2,0 - - - -0,20 -0,34 

99,38 2,5 - - - - -0,20 
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Таблиця 2.2.2 

Значення 𝛾, при різному усіченні нормального закону розподілу 

Усічення 

в % 

% 93,3 84,1 69,2 50,0 30,8 

𝑡2
𝑡1
⁄  -1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 

0,13 -3,0 1,44 1,26 1,23 1,20 1,20 

0,64 -2,5 1,68 1,50 1,38 1,35 1,32 

2,3 -2,0 - 1,71 1,59 1,53 1,47 

6,7 -1,5 - - 1,68 1,65 1,56 

15,9 -1,0 - - - 1,68 1,65 

30,8 -0,5 - - - 1,83 1,71 

50,0 0 - - - - 1,83 

69,2 0,5 - - - - - 

84,1 1,0 - - - - - 

93,3 1,5 - - - - - 

Усічення 

в % 

% 93,3 84,1 69,2 50,0 30,8 

𝑡2
𝑡1
⁄  -1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 

0,13 -3,0 1,20 1,17 1,11 1,05 1,00 

0,64 -2,5 1,32 1,29 1,23 1,14 1,05 

2,3 -2,0 1,44 1,38 1,32 1,23 1,11 

6,7 -1,5 1,56 1,50 1,38 1,29 1,17 

15,9 -1,0 1,62 1,56 1,44 1,32 1,20 

30,8 -0,5 1,65 1,56 1,47 1,32 1,20 

Усічення 

в % 

% 93,3 84,1 69,2 50,0 30,8 

𝑡2
𝑡1
⁄  -1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 

50,0 0 1,68 1,65 1,53 1,35 1,20 

69,2 0,5 - 1,68 1,59 1,38 1,23 

84,1 1,0 - - 1,71 1,50 1,26 

93,3 1,5 - - - 1,68 1,44 

 

При кількісті вузлів, механізмів, агрегатів більше рівне 18 розподіл 𝐴∆ 

близькі до нормального, для якого 휁∆ = 0 і 𝜙∆ = 1. При меншій кількості 

значення 휁∆ і 𝜙∆ = 3𝜆Δ можуть бути визначені за відомими 휁1 і 𝜙1 за наступними 

виразами, отриманими за результатами компонування функцій. 
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Значення 휁∆ і 𝜆Δ як функції: 

휁∆ = 𝑓(𝑍1, 𝑎1) і 𝜆Δ = 𝑓(𝜆1, 𝑎1)   (2.2.4) 

Було отримано: 

휁∆̃ =
0,61∑ (𝜚1𝜁1𝑎1)

𝑚−1
𝑖=1

∑ (|𝜚1|𝑎1)
𝑚−1
𝑖=1

, %     (2.2.5) 

𝜆∆̃ =
1

3
−
0,172[3√∑ (𝜚1

2𝜁1
2𝑎1

2)𝑚−1
𝑖=1 −√∑ (𝜚1

2𝑎1
2)𝑚−1

𝑖=1 ]

∑ (|𝜚1|𝑎1)
𝑚−1
𝑖=1

.  (2.2.6) 

Була проведена оцінка точності значень 휁∆̃ (2.2.5) і 𝜆∆̃ (2.2.6). Для цього 

точні значення 휁∆ і 𝜆Δ порівнювались з наближеними. Оцінка точності 

проводилась за результатами компонування. 

Для отримання оцінок було виконано 200 перевірочних розрахунків, які 

взяті із загального масиву на основі таблиць випадкових чисел. Були отримані 

наступні оцінки: 

- для 휁∆̃ 

𝑃{|휁∆ − 휁∆̃| ≤ 0,030} = 0,857,      𝑃{|휁∆ − 휁∆̃| ≤ 0,040} = 0,937, 

𝑃{|휁∆ − 휁∆̃| ≤ 0,050} = 0,977,       (2.2.7) 

- для 𝜆∆̃ 

𝑃{|𝜆∆ − 𝜆∆̃| ≤ 0,017} = 0,840,      𝑃{|𝜆∆ − 𝜆∆̃| ≤ 0,020} = 0,900, 

𝑃{|𝜆∆ − 𝜆∆̃| ≤ 0,023} = 0,920,      𝑃{|𝜆∆ − 𝜆∆̃| ≤ 0,027} = 0,960.        (2.2.8) 

Значення 휁∆ і 𝜆Δ, як функції: 

휁∆ = 𝑓(휁1, 𝜆1, 𝛿1),        𝜆Δ = 𝑓(휁1, 𝜆1, 𝛿1),                            (2.2.9) 

Отримано: 

휁∆ =
(1,125𝐴2+0,22)𝐴1

3

|𝜚1𝑎1|
𝑚𝑎𝑥√∑ (𝜚1

2𝜁1
2𝑎1

2)𝑚−1
𝑖=1 −0,5𝐴2+(0,42𝐴2−0,07)|𝐴1|

,   (2.2.10) 

𝜆∆ =

1

|𝜚1𝑎1|
𝑚𝑎𝑥√∑ (𝜚1

2𝜁1
2𝑎1

2)𝑚−1
𝑖=1

3

|𝜚1𝑎1|
𝑚𝑎𝑥√∑ (𝜚1

2𝜁1
2𝑎1

2)𝑚−1
𝑖=1 −0,5𝐴2+(0,42𝐴2−0,07)|𝐴1|

,  (2.2.11) 

де 𝐴1 =
∑ (𝜚1𝜁1𝑎1)
𝑚−1
𝑖=1

∑ (|𝜚1𝑎1|)
𝑚−1
𝑖=1

, 𝐴2 =
3√∑ (𝜚1

2𝜁1
2𝑎1

2)𝑚−1
𝑖=1 −√∑ (𝜚1

2𝑎1
2)𝑚−1

𝑖=1

∑ (|𝜚1𝑎1|)
𝑚−1
𝑖=1

. 

Оцінка точності коефіцієнтів 휁∆ і 𝜆Δ, розраховувалась за (2.2.10) і (2.2.11): 

- для 휁∆̃ 

𝑃{|휁∆ − 휁∆̃| ≤ 0,030} = {
0,92   при 𝑚 = 3
0,95   при 𝑚 ≥ 4

; 

- для 𝜆∆̃ 
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- 𝑃{|𝜆∆ − 𝜆∆̃| ≤ 0,017} = {
0,92   при 𝑚 = 3
0,96   при 𝑚 ≥ 4

. 

 

2.3. Аналітичні моделі достовірності періодичності проведення 

інженерного моніторингу параметрів технічного стану 

сільськогосподарських машин 

 

В зв’язку з широкими переходом на систему інженерного моніторингу 

параметрів технічного стану сільськогосподарських машин за технічним станом 

зростає роль похибок засобів діагностування на об’єктивність оцінки 

показників надійності сільськогосподарських машин. Складову частину 

сільськогосподарських машин в подальшому будемо називати об’єктом 

інженерного моніторингу. Будемо вважати, що сільськогосподарська машина 

знаходиться в момент часу 𝑡 в працездатному стані за параметром 𝑥𝑗, якщо 

𝑥(𝑗)(𝑡) ⊂ 𝑋�̃� де 𝑥𝑗(𝑡) – значення параметра 𝑥𝑗  в момент 𝑡; 𝑋�̃� – множина 

недопустимих значень 𝑥𝑗; і непрацездатним, якщо 𝑥(𝑗)(𝑡) ⊂ �̃�𝑗
̃ , де �̃�𝑗

̃  – множина 

недопустимих значень параметра 𝑥𝑗 . Ймовірність таких станів позначимо через  

𝑃𝑗(𝑡) = 𝑃{𝑥𝑗(𝑡) ⊂ 𝑋�̃�};    𝑞𝑗(𝑡) = 𝑃 {𝑥𝑗(𝑡) ⊂ �̃�𝑗
̃ }    (2.3.1) 

Ймовірності відповідних переходів рівні 

𝑃1(𝑡) = 𝑃𝑗(𝑡) − 𝑃𝑛𝑗(𝑡); 𝑃2(𝑡) = 𝑃𝑛𝑗(𝑡); 𝑃3(𝑡) = 𝑃𝐻𝑗(𝑡) (2.3.2) 

де 𝑃𝐻𝑗(𝑡) – безумовна ймовірність отримання результату «працездатний» при 

стані «непрацездатний» в момент контролю 𝑡, 𝑃𝑛𝑗(𝑡) – безумовна ймовірність 

отримання результату «непрацездатний» при стані «працездатний» в момент 

контролю 𝑡. Так як при діагностуванні, як правило, використовуються 

вимірювальні засоби, параметри яких змінюються в часі, то функціями часу 

будуть значення 𝑃𝐻𝑗(𝑡) і 𝑃𝑛𝑗(𝑡). 

Умовні ймовірності помилок результатів працездатний і непрацездатний, 

які називаються хибною відмовою або помилкою 1-го роду (ризик виробника) і 

не знайденою відмовою, що називаються помилкою 2-го роду (ризик 
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споживача) також є випадковими функціями часу; ці помилки будемо позначати 

через 𝛼𝑗(𝑡), 𝛽𝑗(𝑡). Ці ймовірності слід розрізняти від нормативних або 

нормальних значень цих помилок, які задаються в технічній документації і 

позначаються через 𝛼𝐻𝑗(𝑡), 𝛽𝐻𝑗(𝑡). Таким чином, 

𝑃𝐻𝑗(𝑡) = 𝑞𝑗(𝑡)𝛽𝑗(𝑡);  𝑃𝑛𝑗(𝑡) = 𝑃𝑗(𝑡)𝛼𝑗(𝑡)     

𝑃𝑗(𝑡) − 𝑃𝑛𝑗(𝑡) = 𝑃𝑗(𝑡)(1 − 𝛼𝑗(𝑡)); 𝑞𝑗(𝑡) − 𝑃𝐻𝑗(𝑡) = 𝑞𝑗(𝑡)(1 − 𝛽𝑗(𝑡)) (2.3.3) 

Для характеристики надійності сільськогосподарської машини можуть 

використовуватись наступні показники: 

Ймовірність виконання завдання по 𝑗-му параметру в момент часу 𝑡 – 

ймовірність того, що параметр в момент часу 𝑡 знаходиться в межах допуску і 

за результатами діагностування визнаний працездатним, тобто прийнято 

рішення про його відповідність вимогам нормативно-технічної документації. 

Шукана ймовірність рівна 

𝑃𝑗𝑘(𝑡) = 𝑃𝑗(𝑡) − 𝑃𝑛𝑗(𝑡) = 𝑃𝑗(𝑡)⌊1 − 𝛼𝑗(𝑡)⌋   (2.3.4) 

Ймовірність невиконання завдання за параметрами якості в момент часу 

𝑡 рівна 

𝑞𝑗(𝑡) = 1 − 𝑃𝑗𝑘(𝑡) = 𝑃𝑗(𝑡)𝛼𝑗(𝑡) + 𝑞𝑗(𝑡)  (2.3.5) 

Із (2.3.4) слідує, що одне і те ж значення 𝑃𝑗𝑘(𝑡) може бути забезпечено 

зміною 𝑃1𝑗(𝑡) або 𝛼𝑗(𝑡). 

Ймовірність визнання за результатами контролю параметра 𝑥𝑗 

працездатною 𝑃1𝑗(𝑡) і непрацездатною 𝑃2𝑗(𝑡) рівні 

𝑃1𝑗(𝑡) = ⌊𝑃𝑗(𝑡) − 𝑃𝑛𝑗(𝑡)⌋ + 𝑃𝐻𝑗(𝑡) = 𝑃𝑗(𝑡)⌊1 − 𝛼𝑗(𝑡)⌋ + 𝑞𝑗(𝑡)𝛽𝑗(𝑡) (2.3.6) 

𝑃2𝑗(𝑡) =  𝑃𝑛𝑗(𝑡) + ⌊𝑞𝑗(𝑡) − 𝑃𝐻𝑗(𝑡)⌋ = 𝑞𝑗(𝑡)⌊1 − 𝛽𝑗(𝑡)⌋ + 𝑃𝑗(𝑡)𝛼𝑗(𝑡) (2.3.7) 

Якщо відомі функції зміни за часом величин 𝑃𝑗(𝑡), 𝛼𝑗(𝑡), 𝛽𝑗(𝑡) то (2.3.6), 

(2.3.7) можна визначити 𝑡, при якому 𝑃1𝑗(𝑡) менше нормативної величини. 

Умовою працездатного стану контрольної операції можуть розглядатись 

наступні події: 
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А. Відповідність помилок 1-го і 2-го роду (ризик виготівника 𝛼(𝑡) і (або) 

ризику споживача 𝛽(𝑡)) в момент 𝑡 нормативним вимогам, тобто контрольна 

операція вважається працездатною в момент 𝑡, якщо  

𝛼𝑗(𝑡) ≤ 𝛼Н𝑗; 𝛽𝑗(𝑡) ≤ 𝛽Н𝑗      (2.3.8) 

Якщо достовірність контролю оцінюється величиною 𝛾𝑛𝑗 = 𝛼Н𝑗 + 𝛽Н𝑗, то 

умова працездатного стану запишеться у вигляді 

𝛼𝑗(𝑡) + 𝛽𝑗(𝑡) = 𝛾𝑗(𝑡) ≤ 𝛾Н𝑗 ≤ 𝛼Н𝑗 + 𝛽Н𝑗   (2.3.9) 

Б. Відповідність ймовірності виконання завдання контрольною операцією при 

контролі параметру 𝑥𝑗 нормативним вимогам. Ймовірність виконання завдання 

контрольною операцією за параметром 𝑥𝑗 будемо визначати виразом: 

𝑃𝑗
(𝑘) = 1 − 𝑃𝑘𝑗(𝑡) − 𝑃𝑛𝑗(𝑡) = 1 − 𝑃𝑗(𝑡) − 𝑞𝑗(𝑡)𝛽𝑗(𝑡)  (2.3.10) 

Якщо 𝑃𝑗
(𝑘) – нормативне значення, то умова працездатності запишеться у 

вигляді: 

𝑃𝑗
(𝑘)(𝑡) ≥ 𝑃𝑛𝑗

(𝑘)    (2.3.11) 

Із (2.3.11) отримаємо, що ймовірність невиконання завдання буде рівна 

1 − 𝑃𝑗
(𝑘)(𝑡) = 𝑞𝑗

(𝑘)(𝑡) = 1 − 𝑃𝑗
(𝑘)(𝑡) = 1 + 𝑃𝑗(𝑡)⌊𝛼𝑗(𝑡) − 𝛽𝑗(𝑡)⌋  (2.3.12) 

В. Відповідність достовірності контролю нормативним вимогам. На основі 

формули Байеса визначимо достовірність результату контролю виразами 

𝑃𝑋�̃�(𝑡) =
𝑃𝑗(𝑡)(1−𝛼𝑗(𝑡))

(𝑃𝑗(𝑡)(1−𝛼𝑗(𝑡)))+𝑞𝑗(𝑡)𝛽𝑗(𝑡)
; 𝑃

�̃�𝑗
̃(𝑡) =

𝑞𝑗(𝑡)(1−𝛽𝑗(𝑡))

(𝑞𝑗(𝑡)(1−𝛽𝑗(𝑡)))+𝑃𝑗(𝑡)𝛼𝑗(𝑡)
  (2.3.13) 

де 𝑃𝑋�̃�(𝑡) – достовірність результату контролю «працездатний»; 𝑃
�̃�𝑗
̃(𝑡) 

достовірність результатів контрою «непрацездатний». Якщо 𝑃𝐻𝑋�̃�(𝑡)  𝑃𝐻�̃�𝑗̃(𝑡) – 

нормативні значення 𝑃𝑋�̃�(𝑡) і  𝑃
�̃�𝑗
̃(𝑡), то умова працездатності за даним 

критерієм має вигляд 

𝑃𝑋�̃�(𝑡) ≥ 𝑃𝐻𝑋�̃�(𝑡); 𝑃�̃�𝑗̃
(𝑡) ≥ 𝑃

𝐻�̃�𝑗
̃(𝑡)     (2.3.14) 

Однакова достовірність результатів контролю може бути досягнута 

зміною величини 𝑃𝑗(𝑡) або відповідними змінами параметрів точності 

контролю, які характеризуються помилками 𝛼𝑗(𝑡), 𝛽𝑗(𝑡). 
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Якщо достовірність контролю оцінюється без врахування стану об’єкта 

контролю, то 

𝑃𝑋�̃�(𝑡) =
1−𝛼𝑗(𝑡)

1−𝛼𝑗(𝑡)+𝛽𝑗(𝑡)
    (2.3.15) 

𝑃
�̃�𝑗
̃(𝑡) =

1−𝛽𝑗(𝑡)

1−𝛽𝑗(𝑡)+𝛼𝑗(𝑡)
    (2.3.16) 

Помилки 𝛼𝑗(𝑡), 𝛽𝑗(𝑡) можуть бути виражені через величини достовірності 

контролю. Із (2.3.15) і (2.3.16) отримуємо 

𝛼𝑗(𝑡) =
⌊𝑃𝑋�̃�

(𝑡)−𝑃𝑗(𝑡)⌋⌊1−𝑃�̃�𝑗̃
(𝑡)⌋

𝑃𝑗(𝑡)⌊𝑃�̃�𝑗̃
(𝑡)−1−𝑃𝑋�̃�

(𝑡)⌋
;     (2.3.16*) 

𝛽𝑗(𝑡) =
⌊𝑃
�̃�𝑗
̃ (𝑡)−𝑞𝑗(𝑡)⌋⌊1−𝑃𝑋�̃�

(𝑡)⌋

𝑞𝑗(𝑡)⌊𝑃�̃�𝑗̃
(𝑡)−1−𝑃𝑋�̃�

(𝑡)⌋
    (2.3.17) 

Розв’язавши (2.3.16*) (2.3.17), знаходимо, що  

𝛼𝑗(𝑡) =
⌊1−2𝑃𝑋�̃�

(𝑡)−𝑃𝑗(𝑡)⌋⌊1−𝑃�̃�𝑗̃
(𝑡)⌋

1−𝑃
�̃�𝑗
̃ (𝑡)−𝑃𝑋�̃�

(𝑡)
    (2.3.18) 

𝛽𝑗(𝑡) =
⌊1−2𝑃

�̃�𝑗
̃ (𝑡)−𝑞𝑗(𝑡)⌋⌊1−𝑃𝑋�̃�

(𝑡)⌋

1−𝑃
�̃�𝑗
̃ (𝑡)−1−𝑃𝑋�̃�

(𝑡)
    (2.3.19) 

За нормативними значеннями 𝑃𝑋�̃�(𝑡) і  𝑃�̃�𝑗̃
(𝑡) із (2.3.18) і (2.3.19) можуть 

бути отримані нормативні значення 𝛼𝐻𝑗(𝑡), 𝛽𝐻𝑗(𝑡) (при заданих нормативних на 

𝑃𝑗(𝑡). 

В працях по точності вимірювань показано, що в більшості практичних 

випадків має місце лінійний характер зміни похибок. Приймемо, що 

𝑃𝑋�̃�(𝑡) = 𝑃𝑋𝑗0̃ − ∆𝑃1𝑡; 𝑃�̃�𝑗̃
(𝑡) = 𝑃

�̃�𝑗0
̃ − ∆𝑃2𝑡; 𝑃𝑗(𝑡) = 𝑃𝑗0 − ∆𝑃3𝑡; 

𝑞𝑗(𝑡) = 1 − 𝑃𝑗(𝑡) = 1 − 𝑃𝑗0 + ∆𝑃3𝑡     (2.3.20) 

В цьому випадку 

𝛼𝑗(𝑡) =
⌊(𝑃𝑋𝑗0̃

−𝑃𝑗0)+𝑡(∆𝑃2−∆𝑃1)⌋⌊1−𝑃�̃�𝑗0̃+∆𝑃2𝑡⌋

(𝑃𝑗0+∆𝑃3𝑡)⌊(𝑃�̃�𝑗̃
−𝑃𝑋𝑗0̃

)+𝑡(∆𝑃1−∆𝑃2)−1⌋
   (2.3.21) 

𝛽𝑗(𝑡) =
⌊(𝑃𝑋𝑗0̃

−𝑃𝑗0−1)−𝑡(∆𝑃2+∆𝑃3)⌋⌊1−𝑃�̃�𝑗0̃+∆𝑃2𝑡⌋

(1−𝑃𝑗0+∆𝑃3𝑡)⌊(𝑃�̃�𝑗̃
−𝑃𝑋𝑗0̃

)+𝑡(∆𝑃1−∆𝑃2)−1⌋
  (2.3.22) 
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Припускаючи, що 𝛼𝑗(𝑡) = 𝛼𝐻𝑗, 𝛽𝑗(𝑡) = 𝛽Н𝑗 і розв’язавши (2.3.21) і 

(2.3.22), отримаємо значення напрацювання до відмови за параметром 𝛼, 𝛽. 

Якщо на стадії підготовки виробництва буде відома (задана) величина 𝑡 (період 

діагностування, регулювання і т.п.), то із цих виразів можуть бути визначені 

граничні значення 𝛼, 𝛽, які повинні бути прийняті за 𝛼𝐻𝑗 , 𝛽Н𝑗. Якщо 

достовірність контролю і 𝛼𝑗(𝑡), 𝛽𝑗(𝑡) визначені за (2.3.21) і (2.3.22), то при умові 

(20), отримаємо: 

𝛼𝑗(𝑡) =
⌊1−2(𝑃𝑋𝑗0̃

−∆𝑃1𝑡)⌋⌊1−𝑃�̃�𝑗0̃+∆𝑃2𝑡⌋

1−𝑃𝑋𝑗0̃
+∆𝑃1𝑡−𝑃�̃�𝑗0̃+∆𝑃2𝑡

    (2.3.23) 

𝛽𝑗(𝑡) =
⌊1−2(𝑃

�̃�𝑗0
̃−∆𝑃2𝑡)⌋⌊1−𝑃𝑋𝑗0̃

+∆𝑃1𝑡⌋

1−𝑃𝑋𝑗0̃
+∆𝑃1𝑡−𝑃�̃�𝑗0̃+∆𝑃2𝑡

   (2.3.24) 

Із цих виразів визначимо 𝑡 = 𝑡від, при якому 𝛼𝑗(𝑡) = 𝛼𝐻𝑗 , 𝛽𝑗(𝑡) = 𝛽Н𝑗 

𝑡від
𝛼 =

1

4∆𝑃1∆𝑃2

{
  
 

  
 − [∆𝑃2 (1 − 2𝑃𝑋𝑗0̃) + 2∆𝑃1 (1 − 𝑃�̃�𝑗0̃ ) − 𝛼𝐻

(∆𝑃1 + ∆𝑃2)] +

±√[∆𝑃2 (1 − 2𝑃𝑋𝑗0̃) + 2∆𝑃1 (1 − 𝑃�̃�𝑗0̃ ) − 𝛼𝐻
(∆𝑃1 + ∆𝑃2)]

2

−

√−8∆𝑃1∆𝑃2 [(1 − 𝑃𝑋𝑗0̃) − 2𝑃𝑋𝑗0̃ (1 − 𝑃�̃�𝑗0̃ ) − 𝛼𝐻 (−𝑃𝑋𝑗0̃ − 𝑃�̃�𝑗0̃ )]}
  
 

  
 

 (2.3.25) 

𝑡від
𝛽 =

1

4∆𝑃1∆𝑃2

{
  
 

  
 − [∆𝑃1 (1 − 2𝑃�̃�𝑗0̃ ) + 2∆𝑃2 (1 − 𝑃𝑋𝑗0̃) − 𝛽𝐻(∆𝑃1 + ∆𝑃2)] +

±√[∆𝑃1 (1 − 2𝑃�̃�𝑗0̃ ) + 2∆𝑃2 (1 − 𝑃𝑋𝑗0̃) − 𝛽𝐻(∆𝑃1 + ∆𝑃2)]
2

−

√−8∆𝑃1∆𝑃2 [(1 − 𝑃�̃�𝑗0̃ ) (1 − 𝑃𝑋𝑗0̃) − 𝛽𝐻 (−𝑃𝑋𝑗0̃ − 𝑃�̃�𝑗0̃ )] }
  
 

  
 

 (2.3.26) 

де 𝑡від
𝛼, 𝑡від

𝛽 – моменти відмови відповідно за параметрами 𝛼, 𝛽. 

Для порівняння ефективності різних варіантів контролю використовуючи 

величину  

𝐶0(𝑡) = 𝐶⋀𝑗𝑃⋀𝑗(𝑡) + 𝐶𝐻𝑗𝑃𝐻𝑗(𝑡).     (2.3.27) 

де 𝐶⋀𝑗, 𝐶𝐻𝑗 – втрати, викликані отриманим хибним результатом «працездатний» 

і не віднайденням працездатного стану. Використовуючи (2.3.4) (2.3.5) 

перепишемо (2.3.27) у вигляді  

𝐶𝑗(𝑡) = 𝐶⋀𝑗𝑃⋀𝑗(𝑡)𝛼𝑗(𝑡) + 𝐶𝐻𝑗(1 − 𝑃𝑗(𝑡)) 𝛽𝑗(𝑡)  (2.3.28) 
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Розглянемо другий варіант контролю з помилками 𝛼𝑗
′(𝑡), 𝛽𝑗

′(𝑡). Для 

цього варіанту  

𝐶𝑗
′(𝑡) = 𝐶⋀𝑗𝑃⋀𝑗(𝑡)𝛼𝑗

′(𝑡) + 𝐶𝐻𝑗(1 − 𝑃𝑗(𝑡)) 𝛽𝑗
′(𝑡)  (2.3.29) 

Перший варіант ефективніше другого, якщо  

𝐶𝑗(𝑡) < 𝐶𝑗
′(𝑡)     (2.3.30) 

або 

𝐶⋀𝑗𝑃⋀𝑗(𝑡)[𝛼𝑗(𝑡) − 𝛼𝑗
′(𝑡)] < 𝐶𝐻𝑗(1 − 𝑃𝑗(𝑡)) [𝛽𝑗

′(𝑡) − 𝛽𝑗(𝑡)]  (2.3.31) 

Якщо 𝛼𝑗(𝑡) ≥ 𝛼𝑗
′(𝑡) то (31) можна записати як 

𝐶⋀𝑗𝑃𝑗(𝑡)

𝐶𝐻𝑗(1−𝑃𝑗(𝑡))
<

𝛽𝑗
′(𝑡)−𝛽𝑗(𝑡)

𝛼𝑗(𝑡)−𝛼𝑗
′(𝑡)

    (2.3.32) 

Аналіз застосовуваності граничної теореми теорії ймовірності 

застосовано до величини ефективності аддитивних систем, розглянутої як сума 

ефективностей, які вносяться кожною окремою машиною, показав, що 

ефективність підвищення працездатності може бути описана нормальним 

законом тільки в тих випадках, коли число однотипних або різнотипних машин 

в системі більше 10 (обробка даних компонування 2000 різних функцій). 

Розглянутий підхід дозволяє отримати вирази для розрахунку ймовірності 

виконання завдань системою машин або окремої машини, що входять в систему 

по заданій функції зміни в часі середнього значення або дисперсії розглянутого 

тривіального ресурсу задано одностороннє або двостороннє обмеження 

(допуск). Графіки для визначення полів розсіювання тривіальних ресурсів за 

визначений проміжок часу для тих випадків, коли на його величину має вплив 

декілька невідомих факторів (наприклад, продуктивність машини і кваліфікація 

оператора) можуть бути отримані методами численного інтегрування. 

Для математичного моделювання і отримання наближених аналітичних 

виразів для визначення коефіцієнтів відносної асиметрії і відносного 

розсіювання для випадків, коли число об’єктів в менше 10 можуть 

використовуватись методи теорії розмірних ланцюгів, тобто в застосуванні до 

розрахунку параметрів ефективності по заданим (відомим) технічним 

характеристикам вхідних в неї об’єктів. Ці методи також дозволяють оцінити 
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точність наближених аналітичних виразів і отримати вирази для находження 

довірчих меж, довірчих інтервалів коефіцієнтів відносної асиметрії і відносного 

розсіювання, які визначаються за дослідними даними (табл. 2.3.1). 

 

Таблиця 2.3.1 

Вирази для визначення ймовірності працездатного стану в момент 𝒕 із 

врахуванням рівня початкового стану 

Функції зміни випадкових і 

систематичних помилок 

Центр 

початкового 

налаштування 

для періоду 

Ймовірність виконання 

завдання 

𝑚𝑖(𝑡) = 𝑚0𝑖 + 𝑎(𝑖 − 1) 

𝜎𝑖(𝑡) = 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 

𝑇𝐵 − 𝑇𝐻
2

 𝑃𝑖(𝜏𝑖) = 2Φ(
𝐸

2𝜎0𝑖 ∙ 𝑖𝑐
) 

𝑚𝑖(𝑡) = 𝑚0𝑖 + 𝑎(𝑖 − 1) + (Δ𝑚𝑖 + 𝑏𝑖)t 

𝜎𝑖(𝑡) = 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 

𝑇𝐻 + 𝑥𝛼𝑖 ∙ 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 𝑃𝑖(𝜏𝑖) =

= Φ{𝑥𝛼𝑖 +
(Δ𝑚𝑖 + 𝑏𝑖)𝑡

𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 }

+ Φ {
(T − 𝑥𝛼𝑖 ∙ 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖

𝑐 + (Δ𝑚𝑖 + 𝑏𝑖)𝑡

𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 } 

𝑚𝑖(𝑡) = 𝑚0𝑖 + 𝑎(𝑖 − 1) + (Δ𝑚𝑖 + 𝑏𝑖)t 

𝜎𝑖(𝑡) = 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 + Δ𝜎0𝑖𝑖

𝑑𝑡 

𝑇𝐻 + 𝑥𝛼𝑖 ∙ 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑑 𝑃𝑖(𝜏𝑖) =

= Φ{
𝑥𝛼𝑖 ∙ 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖

𝑐(Δ𝑚𝑖 + 𝑏𝑖)𝑡

𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 +Δ𝜎0𝑖𝑖

𝑑𝑡
}

+Φ{
(T − 𝑥𝛼𝑖 ∙ 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖

𝑐 − (Δ𝑚𝑖 + 𝑏𝑖)𝑡

𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 +Δ𝜎0𝑖𝑖

𝑑𝑡
} 

𝑚𝑖(𝑡) = 𝑚0𝑖 + 𝑎(𝑖 − 1) + (Δ𝑚𝑖 +

𝑏𝑖) 𝑡
𝑛1 

𝜎𝑖(𝑡) = 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 + Δ𝜎0𝑖𝑖

𝑑𝑡𝑛2 

𝑇𝐻 + 𝑥𝛼𝑖 ∙ 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑑 𝑃𝑖(𝜏𝑖) =

= Φ{
𝑥𝛼𝑖 ∙ 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖

𝑐(Δ𝑚𝑖 + 𝑏𝑖) 𝑡
𝑛1

𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 +Δ𝜎0𝑖𝑖

𝑑𝑡𝑛1
}

+ Φ{
(T − 𝑥𝛼𝑖 ∙ 𝜎0𝑖 ∙ 𝑖

𝑐 − (Δ𝑚𝑖 + 𝑏𝑖)𝑡
𝑛2

𝜎0𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 +Δ𝜎0𝑖𝑖

𝑑𝑡𝑛2
} 

 

Користуючись даними виразами можна визначити значення циклу, після 

якого необхідно проводити регулювання, і час регулювання 𝑡 в кожному циклі. 

Будемо вважати, що виріб переходить в стан відмови, як тільки 

розглядаючий параметр, характеризуючий працездатність 

сільськогосподарської машини, перший раз відхиляється за верхню й нижню 

межу свого допуску. За напрацювання до відмови будемо приймати час 

функціонування об’єкта або кількість виконаного обсягу робіт (функцій). 
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Випадкову функцію зміни параметра будемо розглядати у вигляді 

𝜉(𝑡) = 𝑚0 + 휂(𝑡) + 𝜒(𝑡)   (2.3.33) 

де 𝑚0 – початкове значення параметра; 휂(𝑡) – тренд параметра, обумовлений 

процесами – середньої швидкості; 𝜒(𝑡) – флуктуація параметра, обумовлена 

повільно протікаючими процесами. Флуктуація може бути представлена у 

вигляді: 

𝜒(𝑡′) = 𝑍(𝑡′) + 𝐶(𝑡′)    (2.3.34) 

де 𝑍(𝑡′) - періодична складова, яка є детермінованою функцією; 𝐶(𝑡′) - 

випадкова складова, яка є стаціонарною випадковою функцією. 

Для стаціонарної нормальної послідовності з кореляційними функціями 

Кі(0) = 𝜎і
2, К1(1) = 𝜎

2 , де і – номер циклу, ймовірність викиду за одну із меж 

в одиницю часу (тут і в подальшому будемо приймати за межі 𝑇𝐵) визначається 

із виразу: 

1

𝜏1
∫ 𝑃
𝜏1
0

(𝜉(𝑡) ≥ 𝑇𝐵)𝑑𝑡 = 𝑃𝑖𝑇𝐵 =
1

√2𝜋𝜎1
∫ 𝑐 [1 − Φ(

(𝑇𝐵−𝑚0̅̅ ̅̅̅)−К1𝑦

𝜎𝑖√1−К
2
1
)] 𝑑𝑦

𝑇𝐵−𝑚0̅̅ ̅̅̅

−00
   (2.3.35) 

Середнє число викидів на циклі(0, 𝜏1) рівне  

�̅� = 𝜏1𝑃𝑖𝑇𝐵     (2.3.36) 

а середня тривалість викиду - �̅� =
𝜏1

�̅�
=

1

𝑃𝑖(𝑇𝐵)
       (2.3.37) 

Лінійна розщеплена випадкова функція 

𝜉(𝑡, 𝜏𝑖) = 𝑚0 + ℎ𝑖𝑡;   ℎ > 0    (2.3.38) 

де 𝑚0 – центр відстані в циклі 𝑖; ℎ𝑖 – швидкість зміщення центу розсіювання в 

і-му циклі. 

Нехай середнє значення центра розсіяння розподілено за нормальним 

законом з параметрами 𝑚0і̅̅ ̅̅ ̅, 𝜎𝑚𝑖, тобто 𝑚0і~[𝑁,𝑚0і̅̅ ̅̅ ̅, 𝜎𝑚𝑖]. Тут і далі будемо 

вважати, що початкове зміщення середнього значення знаходиться в межах 

допуску на розглядаючий параметр. 

Відомо, що при розглядаємої моделі напрацювання на відмову підлягає 

нормальному закону з параметрами  

𝑡𝜏і̅̅ ̅ =
(𝑇𝐵−𝑚0̅̅ ̅̅̅)

ℎ𝑖
,     𝜎𝜏і =

𝜎𝑚𝑖

ℎ𝑖
   (2.3.39) 
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а ймовірність безвідмовної роботи рівна  

𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = Φ{
𝑇𝐵−𝑚0̅̅ ̅̅̅−𝑡ℎ𝑖

𝜎𝑚𝑡
}        (2.3.40) 

В тих випадках, коли параметри випадкового процесу задані для і-го 

циклу і необхідно прогнозувати надійність на і-й період, із врахуванням дій 

повільних процесів руйнування, необхідно виразити величину 𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) через 

параметри випадкового процесу для і-го періоду. Нехай дія повільних процесів 

руйнувань виражається залежностями: 

ℎ𝑖 = ℎ1 + ∆ℎ(𝑖 − 1)    (2.3.41) 

𝜎𝑚𝑖 = 𝜎𝑚𝑖 ∙ 𝑖
𝑐 , де ℎ1, 𝜎𝑚𝑖 – параметри розглядаючого процесу для і-го циклу. 

Тоді  

𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = Φ{
𝑇𝐵−𝑚0−𝑡(ℎ1+∆ℎ(𝑖−1))

𝜎𝑚і𝑖
2 }   (2.3.42) 

Середнє напрацювання до відмови для і-го циклу рівне 

𝑡𝜏і̅̅ ̅ =
(𝑇𝐵−𝑚0̅̅ ̅̅̅)

ℎ1+∆ℎ(𝑖−1))
     (2.3.43) 

Якщо вплив похибок повільних процесів задано у вигляді функції від 

одного циклу (тобто в тій же розмірності, що і 𝑡), то 

𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = Φ {
𝑇𝐵−𝑚0−𝑡(ℎ1+∆ℎ∑ 𝜏𝑖

𝑖−1
𝑖=1 )

𝜎𝑚і(∑ 𝜏𝑖
𝑖−1
𝑖=1 )

};     (2.3.44 

 𝑡𝜏і̅̅ ̅ =
(𝑇𝐵−𝑚0̅̅ ̅̅̅)

ℎ1+∆ℎ∑ 𝜏𝑖
𝑖−1
𝑖=1

    (2.3.45) 

де 𝜏𝑖 – тривалість і-го періоду. 

Періодичність регулювання 𝑡рег визначимо із умови 𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = 𝛼   (2.3.46) 

Нехай ймовірності 𝛼 відповідає квантиль 𝑡𝛼, тоді із (2.3.40), (2.3.41) 

знайдемо, що 

𝑡рег =
(𝑇𝐵−𝑚0)−𝑡𝛼𝜎𝑚і𝑖

2

ℎ1+∆ℎ(𝑖−1))
;     (2.3.47) 

 𝑡рег =
(𝑇𝐵−𝑚0)−𝑡𝛼𝜎𝑚і(∑ 𝜏𝑖

𝑖−1
𝑖=1 )

а′

ℎ1+∆ℎ
′(∑ 𝜏𝑖

𝑖−1
𝑖=1 )

   (2.3.48) 

Лінійна віялова випадкова функція має вигляд: 

𝜉(𝑡, 𝜏𝑖) = 𝑚0 + ℎ𝑖𝑡;   (2.3.49) 

де ℎ𝑖~[𝑁, ℎ�̅�, 𝜎ℎ𝑖]. Для цього процесу 𝜉(𝑡, 𝜏𝑖) = 𝑚0 + ℎ𝑖𝑡;  

114



𝜎𝜉
2(𝑡, 𝜏𝑖 = 𝜎ℎ𝑖

2𝑡2)     (2.3.50) 

Закон розподілу напрацювань на відмову для цього типу процесу 

отриманий. Ймовірність забезпечення працездатного стану для і-го циклу 

відповідно рівна: 

𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = Φ{
(
𝑇𝐵−𝑚0̅̅ ̅̅̅

ℎ𝑖
− 𝑡)

𝜎ℎ𝑖

ℎ𝑖𝑡

⁄ }   (2.3.51) 

Тоді  

𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = Φ{
(

𝑇𝐵−𝑚0̅̅ ̅̅̅

ℎ𝑖̅̅ ̅+∆ℎ(𝑖−1)
− 𝑡)

𝜎ℎ𝑖𝑖
2

ℎ𝑖̅̅ ̅+∆ℎ(𝑖−1)

⁄ }  (2.3.52) 

Задавши 𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) і визначивши відповідний квантиль 𝑡𝛼 визначаємо час 

регулювань 

𝑡рег =
1

2
{
𝑇𝐵−𝑚0

ℎ𝑖
±√(

𝑇𝐵−𝑚0

ℎ𝑖
)
2
−
4𝑡𝛼𝜎ℎ𝑖

ℎ𝑖
};     (2.3.53) 

𝑡рег =
1

2
{

𝑇𝐵−𝑚0

ℎ𝑖̅̅ ̅+∆ℎ(𝑖−1)𝑖
±√(

𝑇𝐵−𝑚0

ℎ𝑖̅̅ ̅+∆ℎ(𝑖−1)
)
2
−

4𝑡𝛼𝜎ℎ𝑖

ℎ𝑖̅̅ ̅+∆ℎ(𝑖−1)
}   (2.3.54) 

В даному випадку доцільно прийняти 𝑚0 = 𝑇Н. Тоді  

𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = Φ{
(
Т

ℎ𝑖
− 𝑡)

𝜎ℎ𝑖

ℎ𝑖𝑡
′

⁄ }    (2.3.55) 

або  

𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = Φ{
(

Т

ℎ𝑖̅̅ ̅+∆ℎ(𝑖−1)
− 𝑡)

𝜎ℎ𝑖𝑖
2

(ℎ𝑖̅̅ ̅+∆ℎ(𝑖−1))𝑡
′

⁄ }  (2.3.56) 

Час регулювання може бути визначено із виразу 

𝑡рег =
1

2
{
Т

ℎ�̅�
±√(

Т2

ℎ𝑖
)

2

−
4𝑡𝛼𝜎ℎ𝑖
ℎ𝑖

} 

Лінійна розгалужена випадкова функція з некореляційними параметрами 

𝑚0 ℎ має вигляд 

𝜉(𝑡, 𝜏𝑖) = 𝑚0 + ℎ𝑖𝑡; 
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При цьому 𝑚0і~[𝑁,𝑚0̅̅ ̅̅ , 𝜎𝑚𝑖] ℎ𝑖~[𝑁, ℎ�̅�, 𝜎ℎ𝑖], 𝜏𝑖 , ℎ𝑖 = 0 – коефіцієнт 

кореляції між Х0 і ℎ𝑖; 𝜉(𝑡, 𝜏𝑖) = Х0 + ℎ𝑖𝑡; 𝜎𝜉
2(𝑡, 𝜏𝑖) = 𝜎𝑚𝑖

2+𝜎ℎ𝑖
2𝑡2). В даний 

момент напрацювання до відмови підпорядкована розподілу Берштейна, для 

якого 

𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = Φ{(
𝑇𝐵−𝑚0̅̅ ̅̅̅−ℎ𝑖𝑡

√𝜎𝑚𝑖
2+𝜎ℎ𝑖

2𝑡2
− 𝑡)}   (2.3.57) 

Якщо 𝜎𝑚𝑖 = 𝜎𝑚𝑖
𝑖а, ℎ�̅� + ∆ℎ(𝑖 − 1),  𝜎ℎ𝑖 = 𝜎ℎ𝑖𝑖

𝑏, то 

𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = Φ{(
𝑇𝐵−𝑚0̅̅ ̅̅̅−[ℎ𝑖̅̅ ̅+∆ℎ(𝑖−1)]𝑡

√(𝜎𝑚𝑖𝑖
а)
2
(𝜎𝑚𝑖𝑖

𝑏)
2
𝑡

− 𝑡)}  (2.3.58) 

В даному випадку час регулювання визначається за виразом: 

𝑡рег =
(𝑇𝐵 −𝑚0̅̅ ̅̅ )(ℎ�̅� +

∆ℎ
𝑖 − 1

+ √(𝑇𝐵 −𝑚0)
2 (ℎ�̅� + ∆ℎ(𝑖 − 1))

2

(ℎ�̅� + ∆ℎ(𝑖 − 1))
2
+ 𝑡𝛼

2(𝜎𝑚𝑖
𝑖а)

2
− 

−√[(ℎ�̅� + ∆ℎ(𝑖 − 1))
2
+ 𝑡𝛼

2(𝜎𝑚𝑖
𝑖а)

2
] [(𝑇𝐵 −𝑚0)

2 − 𝑡𝛼
2(𝜎𝑚𝑖

𝑖а)
2
] (2.3.59) 

Прийнявши, що 𝑚0 = Т + 𝑡𝛼і𝜎𝑚𝑖
 отримаємо  

𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = Φ{(
Т−𝑡𝛼і𝜎𝑚𝑖−ℎ𝑖

̅̅ ̅𝑡

√(𝜎𝑚𝑖)
2
(𝜎ℎ𝑖)

2
𝑡

− 𝑡)}   (2.3.60) 

Або 

𝑃(𝑡, 𝜏𝑖) = Φ{(
Т−𝑡𝛼і𝜎𝑚𝑖𝑖

а−[ℎ𝑖̅̅ ̅+∆ℎ(𝑖−1)]𝑡

√(𝜎𝑚𝑖𝑖
а)
2
(𝜎ℎ𝑖𝑖

а)
2
𝑡2

− 𝑡)} (2.3.61) 

1. Лінійна розгалужена випадкова функція з кореляційними параметрами 

𝑚0 ℎ має вигляд 

𝜉(𝑡, 𝜏𝑖) = 𝑚0 + ℎ𝑖𝑡; 

При цьому 𝑚0і~[𝑁,𝑚0̅̅ ̅̅ , 𝜎𝑚𝑖] ℎ𝑖~[𝑁, ℎ�̅�, 𝜎ℎ𝑖]. 
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2.4. Уніфікація моделі стратегії підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин за відхиленням параметра технічного стану 

 

Контроль випадкового процесу за параметром стану 

сільськогосподарських машин допускає можливість уніфікації моделі оцінки 

його експлуатаційної надійності для стратегії підвищення працездатності за 

фактичним станом. Мета уніфікації моделі, представленої на 

рисунку 2.4.1 - підвищення її чутливості, достовірності та розширення області 

ефективного застосування. Це проводиться, по перше, за рахунок зменшення 

кількості можливих станів, в яких може перебувати сільськогосподарських 

машин у процесі експлуатації, з п’яти до чотирьох. По-друге, за рахунок 

розширення кількості випадків діагностування з двох до трьох. При цьому 

ймовірність виникнення в сільськогосподарських машинах небезпечних 

дефектів (𝑞Д) замінена на ймовірності: 

𝑞1(𝑡) = 𝑒
−𝜔Д∙𝑡, 𝑞2(𝑡) =

𝜔д

𝜔д−𝜔
∙ (𝑒−𝜔∙𝑡 − 𝑒−𝜔Д∙𝑡) 

𝑞3(𝑡) =
𝜔д

𝜔д −𝜔
∙ 𝑒−𝜔∙𝑡 −

𝜔д
𝜔 −𝜔д

∙ 𝑒−𝜔Д∙𝑡 

характеризуючі випадковий процес виникнення небезпечного дефекту і його 

розвитку до відмови. По-третє, за рахунок заміни постійної в часі інтенсивності 

відмов 𝜔0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 на відмов виду 𝜔(𝑡) = 𝜔0 + 𝑏 ∙ 𝑡. 

Із врахуванням введених позначень уніфікована модель може бути 

представлена наступним описом (рисунок 2.4.1). В процесі експлуатації система 

із працездатного стану 1 з періодичністю 𝜏 переводиться в стан 2 діагностування 

тривалістю 𝑇𝑘. За результатами діагностування з ймовірністю 𝑞1(𝑡) система 

може бути переведена в працездатний стан 1, з ймовірністю 𝑞2(𝑡) може перейти 

в стан 3 профілактичного обслуговування з метою усунення розвиваючого 

дефекту, з імовірністю 𝑞3(𝑡) може перейти в стан 4 аварійного 

(відновлювального) ремонту для ліквідації наслідків відмови і відновлення 

експлуатаційного ресурсу. Крім цього в міжконтрольний період з інтенсивністю 
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𝜔(𝑡) = 𝜔0 + 𝑏 ∙ 𝑡 може виникнути прихована відмова системи, яка буде 

виявлена і усунена при аварійному ремонті (перехід 1-4). 

 
Рис. 2.4.1. Граф станів сільськогосподарських машин удосконаленої 

моделі стратегії підвищення працездатності сільськогосподарських машин за 

відхиленням параметра технічного стану 

 

Інтенсивності переходів зі стану в стан для уніфікованої моделі 

(рис. 2.4.1) будуть визначатися за виразами: 

𝜆12 = 𝜏
−1; 𝜆21 = 𝑞1(𝑡) ∙ 𝑇𝑘

−1; 𝜆23 = 𝑞2(𝑡) ∙ 𝑇𝑘
−1; 𝜆24 = 𝑞3(𝑡) ∙ 𝑇𝑘

−1; 

𝜆31 = 𝑇ПВ
−1; 𝜆14 = 𝜔(𝑡); 𝜆41 = 𝑇ав

−1 

Для отриманого графа станів справедлива наступна система рівнянь, 

складена щодо стаціонарних ймовірностей подій: 

{

𝑝2 = 𝑝12 ∙ 𝑝1
𝑝3 = 𝑝12 ∙ 𝑝23 ∙ 𝑝1

𝑝4 = 𝑝14 + (𝑝12 ∙ 𝑝24) ∙ 𝑝1
∑ 𝑝𝑖 = 1
4
𝑖=1

     (2.4.1) 

Тут ймовірності переходів зі стану в стан: 𝑝12 =
𝜏−1

𝜔(𝑡)+𝜏−1
, 𝑝14 =

𝜔(𝑡)

𝜔(𝑡)+𝜏−1
, 

𝑝21 = 𝑞1(𝑡),  𝑝23 = 𝑞2(𝑡), 𝑝24 = 𝑞3(𝑡), 𝑝31 = 𝑝41(𝑡) = 1. Вектор-рядок часу 

перебування системи в кожному з станів має такі компоненти: 𝑡 = {1/(𝜔(𝑡) +

𝜏−1), 𝑇𝑘 , 𝑇ПВ, 𝑇ав}. Перетворення системи рівнянь (2.4.1) дозволяє отримати 

аналітичні вирази (2.4.2) і (2.4.3) залежностей середнього напрацювання і 

частоти раптових і профілактичних відключень системи від періодичності її 

діагностування 𝜏: 

1 2

3

4

Е+

Е-

Е-

Е+

l12

l21

l31 l23

l14

l24l41
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𝜏̅н(𝑡) =
𝑒𝜔∙𝜏∙𝑒𝜔д∙𝜏∙([𝜔д−𝜔]∙[𝜏+𝑇𝑘]+(𝑒

−𝜔∙𝜏−𝑒−𝜔д∙𝜏)∙𝑇по)

𝜏∙𝜔∙𝑒𝜔∙𝜏∙𝑒𝜔д∙𝜏+𝜔д+𝜔
   (2.4.2) 

�̅�н(𝑡) = {𝑇𝑎 +
𝑒𝜔∙𝜏∙𝑒𝜔д∙𝜏∙([𝜔д−𝜔]∙[𝜏+𝑇𝑘]+(𝑒

−𝜔∙𝜏−𝑒−𝜔д∙𝜏)∙𝑇по)

𝜏∙𝜔∙𝑒𝜔∙𝜏∙𝑒𝜔д∙𝜏+𝜔д+𝜔
}
−1

 (2.4.2*) 

𝜏̅𝑝(𝑡) =
(𝜔д−𝜔)∙(𝜏+𝑇𝑘)+𝜔∙𝑇𝑎∙(𝜔д∙𝑒

−𝜔∙𝜏+𝜔∙𝑒−𝜔д∙𝜏)

(𝑒−𝜔∙𝜏−𝑒−𝜔д∙𝜏)∙𝜔д
    (2.4.3) 

�̅�𝑝(𝑡) = {𝑇по +
(𝜔д−𝜔)∙(𝜏+𝑇𝑘)+𝜔∙𝑇𝑎∙(𝜔д∙𝑒

−𝜔∙𝜏+𝜔∙𝑒−𝜔д∙𝜏)

(𝑒−𝜔∙𝜏−𝑒−𝜔д∙𝜏)∙𝜔д
}
−1

  (2.4.3*) 

В дисертаційній роботі при дослідженні розробленої уніфікованої 

ймовірнісної моделі оцінки експлуатаційної надійності для стратегії за станом 

як системи розглянуті різні типи сільськогосподарських машин. Встановлено, 

що модель має широкі можливості для аналізу впливу випадкових факторів на 

параметри управління і повністю адекватна досліджуваним випадковим 

процесам. Як приклад використання моделі на рисунку 2.4.2 показані 

результати чисельного розрахунку за виразами (2.4.2), (2.4.3) у програмному 

середовищі MathCAD 14.0 середніх частот раптових відмов і профілактичних 

заходів з відомими експлуатаційними характеристиками. 

Слід підкреслити монотонний характер отриманих залежностей від 

досліджуваного параметра управління обслуговуванням, що є необхідною 

умовою при виборі його оптимального значення по одному з цільових критеріїв. 

 

Рис. 2.4.2. Залежності �̅�н(𝜏) і �̅�н
′(𝜏) для сільськогосподарських машин 

 

Внаслідок перетворення системи рівнянь (2.4.1) може бути отриманий ряд 

показників експлуатаційної надійності системи, за якими доцільно здійснювати 

вибір оптимальної величини параметра управління. Як параметр управління в 

даному випадку фігурує періодичність заходів, оптимальних по надійності, 
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значення якої можна визначити із умови 𝑝1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 (2.4.4) або КГ(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 

(2.4.5). Нижче представлені вираження для ймовірності працездатного стану і 

коефіцієнта готовності системи: 

𝑃1(𝑡) = {
1 + 𝜏 ∙ 𝑇𝑘 + 𝜏 ∙ (𝜔д −𝜔)

−1
∙ 𝑇по ∙ 𝜔д ∙ (𝑒

−𝜔∙𝜏 − 𝑒−𝜔д∙𝜏) +

+𝜔 ∙ 𝑇𝑎 + (𝜔д ∙ 𝑒
−𝜔∙𝜏 +𝜔 ∙ 𝑒−𝜔д∙𝜏) ∙ (𝜔д − 𝜔)

−1
∙ 𝑇𝑎

}

−1

 (2.4.4) 

𝐾г(𝑡) =
𝜏+𝑇𝑘

2

𝜏+𝑇𝑘
2+[

(𝜔д−𝜔)
−1
∙𝑇по∙𝜔д∙(𝑒

−𝜔∙𝜏−𝑒−𝜔д∙𝜏)∙𝑇по
2 +

+(𝜏∙𝜔+(𝜔д∙𝑒
−𝜔∙𝜏+𝜔∙𝑒−𝜔д∙𝜏)∙(𝜔д−𝜔)

−1
)∙𝑇𝑎

2
]∙[𝜏+𝜔]

  (2.4.5) 

На рисунках 2.4.3 і 2.4.4 показані залежності 𝑝1(𝑡) і КГ(𝑡), отримані 

розрахунковим шляхом за розробленою моделлю. Проведені дослідження 

підтверджують, що критерій КГ(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 менш чутливий до визначення 

екстремального значення функції при зміні часу в порівнянні з критерієм 

𝑝1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥. 

 

Рис. 2.4.3. Визначення оптимального періоду для інженерного 

моніторингу параметрів технічного стану сільськогосподарських машин за 

критерієм 𝑝1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 

 

Рис. 2.4.4. Визначення оптимального періоду для інженерного 

моніторингу параметрів технічного стану сільськогосподарських машин за 

критерієм КГ(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 
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В зв’язку з цим його застосування для визначення оптимальної 

періодичності 𝜏опт має бути обмежена міркуваннями достовірності результатів. 

У більшості випадків при реалізації стратегії за фактичним станом виникає 

необхідність одночасного обліку в моделі надійності двох параметрів 

управління - періодичності діагностування (𝜏) і періодичності профілактичного 

обслуговування або середнього напрацювання між плановими заходів (𝑇). 

Одночасний облік зазначених параметрів можна здійснити застосуванням 

одного з двох варіантів рішень. 

Перший варіант рішення полягає в тому, що оптимальну періодичність 

профілактик 𝑇опт на інтервалі спостереження ∆𝑇 знаходимо з умови 
𝑑𝑝1(𝑡)

𝑑𝑡
= 0 із 

застосуванням вираження (2.4.4). При цьому визначальною умовою служить 

коригування отриманого значення 𝑇опт із врахуванням оцінки стану 

сільськогосподарської машини за такими правилами: 

 якщо 𝑇опт < 𝜏, то стан сільськогосподарської машини оцінюється як 

«критичний» і рекомендується проводити його профілактику після чергового 

діагностування, тобто прийняти 𝑇опт = 𝜏. Тут 𝜏 - нормативно задана, фіксована 

періодичність діагностування; 

 якщо 𝑇опт ≥ ∆𝑇, Стан сільськогосподарської машини оцінюється як 

«справний», профілактику рекомендується проводити в планові терміни в кінці 

інтервалу спостереження, тобто 𝑇опт = ∆𝑇; 

 якщо 𝜏 ≤ 𝑇опт ≤ ∆𝑇, в сільськогосподарську машину прогнозується 

стан «прихованого дефекту», рекомендується проводити профілактику за 

графіком діагностування з періодичністю 𝑇опт. Далі за залежностями (2.4.2) і 

(2.4.3) визначаємо значення середніх частот аварійних відмов і планових 

заходів, відповідні знайденої оптимальної періодичності профілактик �̅�н(𝑇опт) 

і �̅�н
′(𝑇опт) визначаємо кількість аварійних відмові планових зходів на інтервалі 

експлуатації ∆𝑇 за виразом: 𝑀ав(𝑇) = �̅�н ∙ ∆𝑇, 𝑀пв(𝑇) = �̅�н
′ ∙ ∆𝑇. За виразом 

проводимо оцінку сумарних експлуатаційних затрат, необхідних для підтримки 

і відновлення працездатності сільськогосподарської машини при 
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обслуговуванні за станом із нормованою періодичністю діагностування 𝜏 і 

періодичністю профілактик 𝑇опт. Другий варіант знаходження 𝑇опт для стратегії 

за фактичним станом сільськогосподарської машини заключається в 

безпосередньому отриманні аналітичної залежності середньої частоти 

аварійних відмов �̅�н від інтервалу між періодичними профілактиками (𝑇). Для 

прийнятої ідеалізації математичної моделі величина цього інтервалу або 

періодичність профілактичного обслуговування сільськогосподарської машини 

ідентична середньому наробітку між його плановими відключеннями �̅�𝐻
′
. Тоді 

шляхом перетворення виразів (2.4.2) і (2.4.3), приймаючи в якості 𝜏 нормативно 

задане, фіксоване значення періодичності діагностування 

сільськогосподарської машини, отримуємо шукану залежність у вигляді: 

�̅�н(𝑇) = (𝑇ав + (𝑎(𝑇) + 𝑏(𝑇) ∙ 𝑇)/(𝑐(𝑇) + 𝑑(𝑇) ∙ 𝑇))
−1  (2.4.6) 

Тут 𝑎(𝑇) = [(𝑇𝑘 + 𝑞2(𝑇) ∙ 𝑇ПВ) ∙ (1 + 𝜔(𝑇) ∙ 𝑇ав) − (𝑇𝑘 + 𝑞3(𝑇) ∙ 𝑇ав)] (рік); 

𝑏(𝑇) = 𝑞2(𝑇), ; 

𝑐(𝑇) = [𝑞3(𝑇) ∙ (1 + 𝜔(𝑇) ∙ 𝑇ав) − 𝜔(𝑇) ∙ (𝑇𝑘 + 𝑞3(𝑇) ∙ 𝑇ав)]; 

𝑑(𝑇) = 𝜔(𝑇) ∙ 𝑞2(𝑇), (рік -1). 

Розрахунок залежності �̅�н(𝑇) за виразом (2.4.6) для фіксованих значень 𝜏 

дозволяє визначити оптимальну періодичність профілактик із умови 
𝑑𝜔̅̅̅̅̅н(𝑇)

𝑑𝑇
= 0. 

Виконаємо розрахунок залежностей (2.4.6) для сільськогосподарської машини 

із наступними експлуатаційними характеристиками: 𝜔(𝑡) = 0,015 + 0,01 ∙ 𝑡 

(рік -1); 𝑇ПВ = 0,0046 (рік); 𝑇ав = 0,027(рік); 𝑇𝑘 = 0,0012 (рік); 𝜔Д = 0,3  (рік -1), 

при фіксації різних значень періодичності діагностування 𝜏 (рік). Результати 

розрахунків представлені на рисунку 2.4.4 і в таблиці 2.4.2. 

У таблиці 2.4.2 для порівняння наведені значення 𝑇опт, отримані 

розрахунковим шляхом по моделі із застосуванням критеріїв надійності 

𝑝1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥, КГ(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 і �̅�н(𝑇) ⟹ 𝑚𝑖𝑛, а також нормативні значення 

періодичностей технічного обслуговування і ремонтів. Дані таблиці 2.4.2 

свідчать про те, що отримані за різними критеріями надійності, оптимальні 

значення періодичностей профілактик вдекілька перевищують встановлені 
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нормативні значення. Це дозволяє допускати деяке запізнювання у виконанні 

планових заходів сільськогосподарської машини без зниження її 

експлуатаційної надійності.  

 

 

Рис. 2.4.4. Залежності �̅�н(𝑇) ⟹ 𝑚𝑖𝑛 для сільськогосподарських машин 

 

Таблиця 2.4.2 

𝑻опт для сільськогосподарських машин при фіксованому значенні 𝝉 

𝜏 (рік) 0,5 1,0 1,5 

𝑇опт (рік) 

𝑝1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 
2,8 3,3 3,8 

𝑇опт (рік) 

КГ(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 
3,7 3,8 4,1 

𝑇опт (рік) 

�̅�н(𝑇) ⟹ 𝑚𝑖𝑛 
0,7 1,1 1,6 

𝑇норм (рік) 
ТО 0,5 - - 

ПР 2,0 - - 

 

Так, наприклад, при фіксованому значенні 𝜏0,5 року нормативна 

періодичність ТО дорівнює 0,5 року, а ПР - 2,0 року, в той час як така ж 

періодичність планового обслуговування, отримана на основі моделі за 

критерієм �̅�н(𝑇) ⟹ 𝑚𝑖𝑛 становить 0,7 року. Розраховане за критерієм 

𝑝1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 значення 𝑇опт дорівнює 2,8 року і збільшується зі збільшенням 

періодичності діагностування. Аналогічним чином поводиться значення 𝑇опт, 

розраховане за критерієм КГ(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥. Подібні дослідження були виконані 
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для різних типів сільськогосподарських машин і дозволяють узагальнити 

наступні результати: 

1) розроблена уніфікована модель оцінки надійності для стратегії 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин за відхиленням 

параметра технічного стану містить в арсеналі кілька критеріїв для вибору 

оптимальних значень параметрів управління підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин; 

2) два з цих критеріїв, а саме 𝑝1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 і КГ(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥, являють 

собою характеристику експлуатаційної готовності сільськогосподарських 

машин і дозволяють розрахувати оптимальну періодичність його 

діагностування 𝜏опт або профілактики 𝑇опт, виходячи саме з цієї одиничної 

властивості надійності. Третій критерій �̅�н(𝑇) ⟹ 𝑚𝑖𝑛 характеризує властивість 

безвідмовності сільськогосподарських машин; 

3) значення оптимальних параметрів управління підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин, отримані на основі зазначених 

критеріїв мають принципову відмінність з точки зору розробленої дворівневої 

уніфікованої моделі надійності. Для критеріїв, що характеризують готовність 

сільськогосподарських машин, межа розділу фазового простору станів 

проходить, як показано на рисунку 2.4.1 штрих пунктирною лінією. В даному 

випадку критерій проявляє максимальну чутливість тільки під кінець 

діагностування, який має ймовірність 𝑞1(𝑡), що робить результати оптимізації 

дещо завищеними. Спрацьовує принцип, чим рідше сільськогосподарська 

машина піддається діагностуванню, тим рідше необхідне проведення його 

профілактики. Для критерію, що характеризує безвідмовність 

сільськогосподарських машин, межа розділу фазового простору станів показана 

на рисунку 2.4.1 суцільною лінією. У зв’язку з цим критерій однаково чутливий 

до всіх можливих наслідків діагностування, а отримані на його основі 

оптимальні періодичності профілактики мають більш низькі значення; 

4) розроблений підхід створює можливість для формування області 

прийняття рішень щодо вибору оптимальної періодичності підвищення 
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працездатності сільськогосподарських машин сільськогосподарських машин в 

координатах 𝑇опт(𝜏) як показано на рисунку 2.4.5. На розглянутому прикладі 

видно, що оптимальне значення періодичності ТО для сільськогосподарської 

машини слід встановлювати, керуючись критерієм безвідмовності, а 

періодичності підвищення працездатності сільськогосподарських машин, 

керуючись одним з критеріїв готовності. Отримані результати знаходяться в 

узгодженні з цільовим призначенням підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин. 

Як зазначалося вище вибір і прийняття рішень по оптимізації стратегії 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин на основі критерію 

∑ Ci𝑖 (𝑇) ⟹ 𝑚𝑖𝑛 цілком коректний, так як враховує з одного боку 

співвідношення витрат на відновлення і профілактики сільськогосподарських 

машин, а з іншого імовірнісні характеристики його відмов і планових 

відключень на деякому інтервалі експлуатації ∆𝑇. 

 

 

Рис. 2.4.5. Область прийняття рішень з вибору 𝑇опт для 

сільськогосподарських машин 

 

Незважаючи на це, критерій не враховує наслідків відмов 

сільськогосподарських машин, які можуть істотно відрізнятися, а в загальній 

сумі витрат агрокомпанії мати вирішальне значення. 
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Одним з найбільш значущих показників експлуатаційної надійності 

сільськогосподарських машин є ризик відмов [166]. Ризик одночасно 

характеризує як ймовірність або частоту відмов сільськогосподарських машин 

на інтервалі ∆𝑇, так і складність виникаючих при цьому наслідків. Кількісною 

мірою ризику відмов сільськогосподарських машин служить величина 

сумарного збитку 𝑌Σ∆𝑇. У загальному випадку відмови сільськогосподарських 

машин прийнято категоризувати за ступенем критичності [167, 182], а сумарний 

збиток в ряді випадків зручно поділяти на окремі складові для більш точного їх 

розрахунку і аналізу [168, 169]. 

Різноманіття стратегій підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин відображає зміну рівня усвідомлення і готовності 

вирішення проблеми невідповідності зростаючих вимог до надійності машини 

та стрімко скорочуючих ресурсів на її підтримку і відновлення. Еволюція 

стратегій підвищення працездатності сільськогосподарських машин 

характеризується зміною критеріїв ефективності від приватних до більш 

загальним, від суто технічних до техніко-економічним. При цьому 

спостерігається прагнення до розширення області прийняття рішень за рахунок 

обліку все більшої кількості факторів, що впливають і обмежень на управління. 

Синтез ефективних математичних моделей процесів експлуатації 

сільськогосподарських машин неможливий без формалізації стратегії 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин з виділенням цілей і 

критеріїв управління технічним станом машин. Як методологічна основа для 

опису реальних процесів експлуатації сільськогосподарських машин з 

ймовірними характеристиками відмов і відновлень її елементів найбільш 

доцільні керовані марковські або напівмарковські випадкові процеси з 

безперервним часом і дискретним станом. 

Розроблена лінійка імовірнісних динамічних моделей оптимізації 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин, що забезпечуює 

достатність адекватного застосування для широкого спектра задач підвищення 

ефективності експлуатації сільськогосподарських машин. Уніфікація моделей 

126



спрямована на шлях обліку великої кількості випадкових факторів і 

інваріантності до виду стратегії підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин і критерію ефективності управління. 

Важливою перевагою серед інших синтезованих моделей є можливість 

формування областей прийняття рішень в координатах оптимальних значень 

параметру підвищення працездатності сільськогосподарських машин і фактору, 

що характеризує процеси дефектоутворення або старіння 

сільськогосподарських машин. До вказаних показників експлуатаційної 

надійності відносяться: 

1) ймовірність працездатного стану (2.4.4); 

2) коефіцієнт готовності (2.4.5); 

3) середня частота раптових відмов (2.4.6) 

Показники (2.4.1)-(2.4.6), що характеризують безвідмовність і 

ремонтопридатність сільськогосподарських машин, є монотонні функції часу t. 

Це забезпечує можливість використання отриманих залежностей в якості 

критеріїв при виборі оптимального значення періодичності профілактик 𝑇опт 

виходячи з таких умов: 

𝑑𝑝1(𝑡)

𝑑𝑡
= 0; 

𝑑КГ(𝑡)

𝑑𝑡
= 0;    

𝑑𝜔̅̅̅̅̅н(𝑡)

𝑑𝑇
= 0. 

До числа показників ефективності експлуатації сільськогосподарських 

машин поряд з показниками надійності відносяться і показники економічності, 

наприклад, такі як сумарні витрати на інтервалі експлуатації, а також 

комплексний показник ефективності експлуатації сільськогосподарських 

машин з урахуванням ризику відмов. 

На наступних кроках комплексна методика передбачає розрахунки за 

моделями (2.4.4) - (2.4.6) і оптимізацію параметрів підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин при зміні імовірнісних характеристик процесів 

експлуатації. 

На рисунках 2.4.6-2.4.11 представлена ілюстрація отриманих результатів. 

Розрахунки виконані за значеннями параметрів експлуатації: τ = 0,5 га; 

 𝑇𝑘 = 0,0006 (рік); 𝑇ПВ = 0,003 рік; 𝑇ав = 0,008 рік; 𝜔0 = 0,015  (рік -1);  
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𝑏=0,01 рік-1; 𝜔Д = 0,3 рік-1; 𝑞1 = 0,861; 𝑞2 = 0,138; 𝑞3 = 0,001. Згідно з 

отриманими результатами нижню межу області прийняття рішень за вибором 

𝑇опт формують критерії 𝑀𝑎𝑥(𝑝1) і 𝑀𝑖𝑛(�̅�н). Критерії 𝑀𝑖𝑛(𝐶s) і 𝑀𝑖𝑛(𝐶R) в свою 

чергу забезпечують менш жорстку оцінку 𝑇опт і формують верхню межу області 

прийняття рішень в залежності від значень (cав/cпв) і 𝑌Σ(𝑡). 

 

Рис. 2.4.6. Вибір 𝑇опт по 𝑀𝑎𝑥(𝑝1) Рис. 2.4.7. Вибір 𝑇опт по 𝑀𝑖𝑛(�̅�н)  

  

Рис. 2.4.8. Вибір 𝑇опт по 𝑀𝑖𝑛(𝐶s)     Рис. 2.4.9. Вибір 𝑇опт по 𝑀𝑖𝑛(𝐶R) 

 

Рис. 2.4.10. Вибір 𝑇опт із зміною τ.  
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Рис. 2.4.11. Вибір 𝑇опт із зміною 𝜔Д. 

 

Побудована залежність показана на рисунку 2.4.12. за критерієм 𝑀𝑎𝑥(𝑝1) 

визначимо оптимальну по надійності періодичність профілактик 𝑇опт, яка в 

даному випадку збігається з рекомендованими нормами величиною 3 роки. Далі 

по залежностям (2.4.2) і (2.4.3) визначаємо значення середніх частот аварійних 

відмов і планових заходів, відповідні знайденій оптимальної періодичності 

профілактик �̅�н(𝑇опт), �̅�н
′(𝑇опт). 

 

 

Рис. 2.4.12. Залежність 𝑝1(𝑡) для визначення 𝑇опт 

 

За знайденим значенням частот знаходимо кількість аварійних відмов і 

планових заходів на інтервалі експлуатації  ∆𝑇: 𝑀ав(𝑇) = �̅�н ∙ ∆𝑇,  

𝑀ПВ(𝑇) = �̅�н
′ ∙ ∆𝑇. Розрахуємо відповідні величині 𝑇опт=3 роки значення частот 
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визначення оптимального періоду для інженерного моніторингу параметрів 

технічного стану сільськогосподарських машин �̅�н(𝑇опт), �̅�н
′(𝑇опт) (рис. 2.4.13). 

 

Рис. 2.4.13. Визначення оптимального періоду для інженерного 

моніторингу параметрів технічного стану сільськогосподарських машин 

�̅�н(𝑇опт), �̅�н
′(𝑇опт) 

 

Відповідні частоти вийшли рівними �̅�н(𝑇опт) = 0,54 і  

�̅�н
′(𝑇опт) = 0,33 рік-1, а шукана кількість аварійних і планових відключень на 

інтервалі експлуатації 10 років становить 𝑀ав(𝑇) = 5,4 і 𝑀ПВ(𝑇) = 3,3 подій. 

Далі розрахуємо сумарні експлуатаційні витрати і побудуємо залежності 

оптимальної періодичності профілактик від інтенсивності її старіння при різних 

показниках ефективності управління підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин (рисунок 2.4.14). Дані залежності являють собою 

область прийняття рішень за вибором оптимальної періодичності 

профілактичного обслуговування, обмежену двома критеріальними кривими, 

причому нижню межу області формують оцінки 𝑇опт, отримані за критерієм 

максимальної надійності, а верхню - за критерієм максимальної економічності. 

Із збільшенням темпів старіння обладнання оцінки 𝑇опт зближуються. Це 

пояснюється збільшенням числа планових заходів і аварійних відмов на 

інтервалі 𝑇опт, викликаних посиленим старінням елементів конструкції 

сільськогосподарських машин. Для розглянутого прикладу за умови рівності 

кошторисної вартості однієї профілактики 5000 грн і значенні (cав/cпв)=5 

отримуємо сумарні експлуатаційні витрати за 10 років експлуатації об’єкта, які 
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становлять 151500 гривень. Аналогічним чином виконуються розрахунки 

показників ефективності експлуатації і оптимізація підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин. Так, наприклад, результати розрахунків з 

фіксованою періодичністю діагностування τ=0,5 га; наведені на рисунках 

2.4.15-2.4.17. Згідно проведеної оцінки 𝑇опт=2 роки, а частоти аварійних відмов 

і планових заходів відповідно рівні 0,045 і 0,302 рік-1. Область прийняття рішень 

щодо вибору оптимальної періодичності профілактик показана на рисунку 

2.4.17. Розрахунки виконувалися при варіації 𝜔Д дефектів з періодичністю  

0,5 року (𝜔Д = 0,1 ÷ 0,7 рік-1). 

 

Рис. 2.4.14 Вибір 𝑇опт за критеріями 𝑀𝑎𝑥(𝑝1) і 𝑀𝑖𝑛(𝐶s) 

 

Рис. 2.4.15. Залежність 𝑝1(𝑡) для визначення оптимального періоду для 

інженерного моніторингу параметрів технічного стану сільськогосподарських 

машин  
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Рис. 2.4.16. Визначення оптимального періоду �̅�н(𝑇опт),   �̅�н
′(𝑇опт) для 

інженерного моніторингу параметрів технічного стану сільськогосподарських 

машин  

 

 

Рис. 2.4.17 - Вибір 𝑇опт за критеріями 𝑀𝑎𝑥(𝑝1) і 𝑀𝑖𝑛(𝐶s) 

 

Тут, нижня межа області формується оцінками 𝑇опт, отриманими за 

критерієм «максимум надійності» 𝑀𝑎𝑥(𝑝1), а верхня - за критерієм «максимум 

економічності» 𝑀𝑖𝑛(𝐶s). Інтервал між верхньою і нижньою межами залежить 

від співвідношення (cав/cпв) і скорочується зі зростанням частоти 

діагностування дефектів в сільськогосподарській машині. В кінці визначаються 
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значення частот аварійних відмов і планових заходів на інтервалі експлуатації 

∆𝑇=10 років, відповідні 𝑇опт= 2 роки і 𝜔Д =0,5 років-1; 𝑀ав(𝑇) = 0,045 ∙ 10 =

0,45; 𝑀пв(𝑇) = 0,302 ∙ 10 = 3,02, а також сумарні експлуатаційні витрати, які 

при (cав/cпв)=5 і кошторисної вартості на одну профілактику 18000 гривень 

складають 𝐶s(𝑇опт) = (5 ∙ 0,45 ∙ 3,02) ∙ 18000 = 122310 гривень. 

Тут показаний приклад для декількох сільськогосподарських машин, які 

характеризуються різним терміном служби. 

 

 

Рис. 2.4.18. Залежність �̅�н(𝑡) для визначення 𝑇опт. 

 

Отримані згідно з критерієм "максимальної надійності" 𝑀𝑖𝑛(�̅�н) значення 

𝑇опт формують нижній рівень параметра управління обслуговуванням для 

прийняття рішень відповідно до стратегії. Застосування критерію 

«максимальної економічності» 𝑀𝑖𝑛(𝐶s) дозволяє сформувати верхній рівень 

𝑇опт при незмінних експлуатаційних характеристиках. Так, наприклад, із 

застосуванням розробленого підходу отримано наступний діапазон зміни 

періодичності профілактичного обслуговування 0,3-0,4 року. Застосування 

комбінованого критерію ефективності експлуатації 𝑀𝑖𝑛(𝐶R), дозволяє 

формувати рівень параметра 𝑇опт, враховує не тільки сумарні витрати, але і 

ризик відмови об’єкта. Для значення становить 2,65 року (рисунок 2.4.19). 

133



Результати розрахунків оптимальної величини інтервалу часу до чергової 

планової профілактики представлені в таблиці 2.4.3. На основі розрахунків 𝑇опт 

і 𝑀𝑖𝑛(�̅�н) за виразом (2.4.5) визначаються поточний і прогнозний значення. 

 

Таблиця 2.4.3 

Результати розрахунку оптимальної періодичності профілактик  

Значення 𝑇опт за критерієм 

𝑀𝑖𝑛(�̅�н) 𝑀𝑖𝑛(𝐶s) 𝑀𝑖𝑛(𝐶R) 

1,30 4,80 3,10 

1,62 4,80 2,80 

2,30 5,40 2,65 

1,72 4,80 2,70 

1,00 4,95 3,48 

1,37 5,50 3,53 

1,86 4,80 2,60 

3,00 6,00 2,60 

1,86 6,10 3,48 

 

Рис. 2.4.19. Розрахунок 𝑇опт за критеріями 𝑀𝑖𝑛(𝐶s) і 𝑀𝑖𝑛(𝐶R) 
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1. В умовах відносно невисокого рівня автоматизації контролю, технології 

періодичного діагностування, високого відсотка морального і фізичного зносу 

сільськогосподарських машин, їх технологічної і вікової неоднорідності, а 

також обмеженості ресурсів на модернізацію і оновлення найбільш виправдане 

застосування статистичного підходу до організації експлуатації. 

2. Формування оперативної статистики за подіями даних типу часу життя, 

а також ретроспективи діагностичних даних сільськогосподарських машин 

дозволяє формувати власну стратегію експлуатації на основі імовірнісних 

характеристик процесів і їх прогностичних оцінок. У цих умовах економічні та 

технологічні переваги будуть на боці стратегії, яка враховує можливості 

адаптації періодичності підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин до фактично спостерігається (прогнозованої) частоті пошкоджень і 

ризику відмов самих машин. 

3. Застосування комплексна методики вибору і прийняття рішень з 

управління технічним станом сільськогосподарських машин на основі 

розроблених оптимізаційних моделей реально доводить можливість 

підвищення ефективності експлуатації та надійності функціонування 

сільськогосподарських машин за рахунок оптимізації підвищення 

працездатності її елементів. Запропонована методика безальтернативна для 

застосування в задачах управління експлуатацією сільськогосподарських 

машин при обліку стохастичною невизначеності даних. 

 

2.5. Регламентування профілактичних заходів технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин 

 

При проектуванні сільськогосподарських машин, як технічних систем, 

нераціонально обмежуватись вибором конструктивних рішень окремих 

механізмів вузлів і агрегатів. необхідно узгоджувати ці рішення із 

запропонованими умовами технічного обслуговування. системне вивчення цих 

питань поряд з питаннями конструктивного характеру, умов експлуатації, 
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контроль несправностей і складає проблему раціонального проектування 

сучасних сільськогосподарських машин. 

Якщо машина експлуатується тривалий час або багатократно періодично 

– циклами, а її складальні одиниці перебувають під впливом фізичного старіння 

або спрацювання (тобто вплив спричинює збільшення ймовірності виникнення 

непрацездатного стану в часі), тоді в якості одного із способів підвищення 

ефективності її експлуатації застосовують профілактичні заходи технічного 

обслуговування, які передбачають контроль, регулювання і заміну час від часу 

ще працездатних складальних одиниць, однак у яких виявлено ознаки 

досягнення регламентованого наробітку або граничного зносу або зазору та 

інших при знаків старіння і спрацювання. 

При обґрунтуванні регламенту профілактичних заходів технічного 

обслуговування важливим фактором є: проміжки сезонного і щозмінного часу 

експлуатації машини; час виникнення непрацездатного стану машини; 

профілактичні заходи з підтримання або відновлення працездатного стану 

можливі під час її технічного обслуговування. Як і при проектуванні машини, 

регламентування технічного обслуговування ґрунтується на показниках 

надійності окремих складальних одиниць машини і характеристики самого 

технологічного процесу технічного обслуговування. 

Розглянемо сільськогосподарську машину, як технічну систему тривалого 

працездатного стану і функціонування. Для такої системи критерієм 

ефективного використання слугує частка часу працездатного стану протягом 

заданого обмеженого інтервалу часу (або при усталеного режимі, коли 

тривалість цього інтервалу необмежено зростає). Зручність такого критерію 

полягає в тому, що наявна можливість відтворити еквівалент експлуатаційних 

втрат в одиницю часу з врахування усунення відмов і профілактичних заходів, 

включаючи втрату врожаю або невиконання технологічного признання. 

При наявності повної вихідної інформації задачу регламентування 

профілактичних заходів технічного обслуговування формулюється як: для 

нерезервованої технічної системи із заданими законами розподілу наробітки на 

відмову    tPtF   , так вибрати 
0

t  – регламент профілактичних заходів в 

визначеному типі стратегій, – щоб при заданих значеннях математичного 

очікування наробітки до відмови 
в

T  і регламенту профілактичних заходів р
Т  
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забезпечувався максимум частки часу працездатного стану в уставленому 

режимі експлуатації: 
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де  
експл

В  – експлуатаційні втрати в одиницю часу в уставленому режимі 

експлуатації. 

За тип стратегії зазначимо регламентування профілактичних заходів 

технічного обслуговування через деякий час 
01

t  безвідмовної експлуатації. 

Якщо у машини настає непрацездатний стан до моменту 
01

t , то наявна при 

цьому відмова усувається за допомогою заходів з усунення несправностей. 

Позначимо через  ...,2,1і
і
  момент виникнення і -го в послідовності 

усунення несправностей, а через 
і

  – час, який необхідний для проведення і -го 

усунення несправностей. 

Нехай 
і

  і 
і

  – незалежні і однакового розподілені для всієї множини 

випадків і  випадкові величини, а R  – випадкова тривалість проведення 

регламентованого профілактичного заходу. Для визначеної стратегії тривалість 

і -го інтервалу працездатного стану визначається умовою: 
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,     (2.5.2) 

а і -й інтервал часу вимушеного простою знаходиться як: 
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Нехай в визначеному інтервалі  t,0  машина вимушено простоює n  разів 

(n  – випадково). Тоді для ефективності 
t

Е  запишемо наступне очевидну 

нерівність: 
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При необмеженому зростанні t  кількість простоїв необмежено зростає 

 n  з ймовірністю одиниця. Поділивши чисельник і знаменник відношень 

лівої і правої частини нерівності (2.5.4), на n , за допомогою посиленого закону 

137



великих чисел переконаємось в тому, що 
t

Е  знаходиться з ймовірністю одиниця 

до значення 
 

   VMUM

UM


, 

 
 

   VMUM

UM
EM

t
t 




lim ,    (2.5.5) 

де  UM  – математичне очікування часу безвідмовної роботи машини між 

двома профілактичними заходами, яке визначається для обраної стратегії, як: 

          
0101

00
01

11
tt

dttFtFtttdFUM ,  (2.6.6) 

 VM  – математичне очікування часу простою між двома 

профілактичними заходами, яке спричинене необхідністю проведення заходів з 

усунення несправностей або профілактичними заходами: 

             
01010101

11 tFTtFTtFRMtFTVM
pвв

 . (2.5.7) 

Обґрунтування регламентування профілактичних заходів технічного 

обслуговування машини означає максимізацію за 
01

t  виразу (2.6.1), яке на основі 

(2.5.6) і (2.5.7) представимо в наступному виді: 
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Виконавши диференціювання за 
01

t  вираз (2.5.8) і прирівнявши похідну 

нулеві, отримаємо наступний вираз відносно 
01

t : 

      
pв

p
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T
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 01

0
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1l , при  
рв

ТТ  , (2.5.9) 

де    
  tFdt

tdF

tt
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1

01

01
l . 

Використовуючи (2.5.9), вираз (2.5.8) представимо як: 

   
01

1

1

tTT
pв

l
, при  

рв
ТТ  .   (2.5.10) 

Якщо усунення несправностей проводиться швидше ніж профілактичні 

заходи, тобто 
рв

ТТ  , тоді раціональне рішення в тому, щоб не проводити 
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профілактичні заходи взагалі  
01

t . Ефективність експлуатації машини для 

установленого режиму експлуатації при цій умові рівний 
  

  
в

TdttF

dttF













0

0

1

1
. 

Отже, мінімізація втрат за одиницю часу установленого режиму 

експлуатації машини означає мінімізацію зворотної величини до виразу (2.5.10) 

мінус одиниця, але тоді 
в

Т  і 
р

Т  необхідно вважати як очікувані витрати з 

проведення заходів усунення несправностей і профілактичних заходів 

технічного обслуговування, при цьому ці витрати включають втрати, які 

обумовлені простоєм машини. Вирішувати вираз (2.5.9) необхідно за 

допомогою чисельного метода або графічно. 

За умови, що відносно розподілу часу безвідмовної роботи машини  tF  

нічого не відомо, крім того, що вона має постійно зростаючу функцію 

виникнення відмови, тобто гарантує існування єдиного екстремуму критерію 

ефективності (2.5.9). В цьому випадку необхідно мінімізувати максимум 

можливих втрат за одиницю часу для установленого режиму експлуатації, 

вибираючи відповідний період між профілактичними заходами технічного 

обслуговування: 
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З виразу (2.5.11) безпосередньо наслідує, що 
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але так як вид розподілу  tF  невідомий, то необхідно у відповідності з 

мінімаксною постановкою вибрати найменший з можливих максимумів виразу 

(2.5.11). Цей найменший максимум спостерігається при 
01

t . 

Таким чином, при повній відсутності даних про вид розподіл часу 

безвідмовної роботи машини раціональним рішенням буде не проводити 

профілактичні заходи технічного обслуговування взагалі  
01

t . Варто 

відмітити, що раціональне рішення має мінімаксну структуру і в тому випадку, 

коли сам розподіл  tF  не відомий, але відомий його перший момент. 
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При неповній інформації про надійність машини, яка задана апріорними 

розподілами оцінок небезпеки відмов, вираз (2.5.11) необхідно усереднити за 

всіма можливими значеннями l , а при отриманні додаткових (2.5.8) даних 

обчислити за формулою Байеса апостеріальний розподіл і усереднити (2.5.8) за 

апостеріальним розподілом. 

При повній інформації про надійність машини, раціональним рішенням 

буде регламентування профілактичних заходів технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин за виразом (2.5.8). При повній відсутності даних 

про надійність машини раціональним рішенням буде взагалі не проводити 

профілактичні заходи технічного обслуговування сільськогосподарських 

машин. При неповній інформації про надійність машини, раціональним 

рішенням буде регламентування профілактичних заходів технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин за виразом (2.5.8) і 

апостеріальним розподілом. 

 

2.6. Аналітичне визначення факторів впливу на коефіцієнт 

готовності сільськогосподарських машин в системі їх технічного 

обслуговування 

 

Наукові задачі із забезпечення надійності систем, що обслуговуються, 

розкриваються дослідниками в значній кількості працях. Найбільшого успіху 

досягнуто для систем з експоненціальним законом розподілу тривалості. В 

цьому випадку процес функціонування розглядається через призму лінійних 

диференційних рівнянь, які складаються за схемою процесу при застосуванні 

елементарних формальних правил. Однак існують процеси, в яких тривалість не 

підпорядковується експоненціальному розподілу, тоді виникають складнощі як 

в описовій ланці, так і в вирішенні рівнянь, якими бувають і диференціальні 

рівняння в частих похідних або інтегродиференціальні рівняння. При 

необхідності вирішення практичних задач майже завжди застосовується 

статистичне моделювання. Праці з пошуку оптимальних або раціональних 

систем обслуговування, і технічного обслуговування зокрема, наскільки відомо 

авторові, поки що не отримали належного оприлюднення. 
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Показники, які визначають сукупну надійність робочого процесу 

сільськогосподарських машин: середній наробіток на відмову cpT , ймовірність 

безвідмовної роботи  tP , щільність ймовірності відмов  t  та інші є 

випадковими величинами. Вони можуть бути вираженими через власні 

позациклові втрати 
c

t , які складають частину загальних позациклових втрат 

 загt  технологічного процесу сільськогосподарської машин, а саме: 

  унсзаг ttt ,    (2.6.12) 

де  унt  - втрати часу з причини організаційних вад і на усунення несправностей. 

На показники надійності сільськогосподарських машин, за дотримання 

умови, що процес експлуатації є стабільним,  унt  не впливає. Безвідмовність 

системи визначається функцією показника надійності  tP , тобто ймовірність 

безвідмовної роботи на протязі часу t . В системі, де елементи з’єднані 

послідовно і їх надійність взаємонезалежна, функція надійності системи 

визначається за відомою формулою: 

       tPtPtPtP
n21

... ,    (2.6.13) 

де  tP
1

,  tP
2

, ...,  tP
n

 - ймовірність безвідмовної роботи окремих елементів 

(деталей, складальних одиниць, вузлів, агрегатів) сільськогосподарських 

машин. 

Для визначення виду функції (2.6.13) сільськогосподарських машин 

використовується наступний прийом. Кожний елемент сільськогосподарської 

машини розглядається як складова з двох умовних елементів, вважаючи при 

цьому, що випадкові відмови одного умовного елемента відбувається з причини 

технологічних несправностей в системі, а випадкові відмови другого умовного 

елемента пов’язані проявом технічних несправностей. Обидва умовні елемента 

з’єднані, в розрізі системи надійності, послідовно і тому відмова будь-якого з 

них призводить до відмови спочатку елемента і всієї сільськогосподарської 

машини. 

Розподіл часу безвідмовної роботи умовних елементів при випадковому 

характері відмов в складних нерезервованих системах багаторазового 

застосування, якими і є сільськогосподарські машини, можуть бути прийнятим 

як експоненціальний закон з постійними параметрами ( constw  ). 
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Зроблене припущення про експоненціальний закон розподілу достатньо 

адекватне при забезпеченні виконання таких умов: процес експлуатації 

сільськогосподарської машини стабільний; робочі механізми, вузли і агрегати 

машини пройшли попереднє припрацювання і відрегульовані; профілактичне 

технічне обслуговування забезпечує заміну вузлів і механізмів машини не 

допускаючи їх до аварійного зносу і відмов; час експериментального 

дослідження надійності машини складає незначну частину від часу стабільної її 

експлуатації. Тоді ймовірність безвідмовної роботи умовного елемента системи, 

випадкові відмови якого характеризують технічну надійність машини, 

визначаємо за таким виразом: 

  t

tP


 1-w

1
e  (2.6.14) 

і, відповідно, функцією щільності ймовірності безвідмовної роботи: 
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et


 1

11
w .     (2.6.15) 

Ймовірність безвідмовної роботи умовного елемента, випадкові відмови 

якого характеризують технологічну надійність, визначаються за наступним 

виразом: 

  t

tP


 2-w

2
e       (2.6.16) 

і, відповідно, функцією щільності ймовірності безвідмовної роботи: 

  twet  2

22
w .     (2.6.17) 

В складній системі завжди наявні групи елементів з однаковою функцією 

показника надійності. Тому, враховуючі вирази (2.6.13), (2.6.14) і (2.6.16), 

функція ймовірності безвідмовної роботи сільськогосподарської машини може 

бути представлена наступним виразом: 
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де 
1

n  - число елементів, які мали випадкові відмови з технічних причин; 

2
n  - число елементів, які мали випадкові відмови з технологічних причин; 

n  - загальне число елементів в машині. 

Наробіток на відмову (математичне очікування часу безвідмовної роботи) 

можна визначити, якщо відома функція ймовірності безвідмовної роботи 

(2.6.18), а саме: 
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За комплексний показник надійності мобільних машини, і 

сільськогосподарської машини зокрема, згідно діючого національного 

стандарту ДСТУ 2862-94 нормовано коефіцієнт готовності гK . Він чисельно 

визначає ймовірність того, що в проміжках між профілактичними 

регламентованими заходами технічного обслуговування сільськогосподарська 

машина буде роботоздатна в довільно обраний момент часу. Коефіцієнт 

готовності при встановленому режимі експлуатації може бути вираженим через 

позациклові втрати технологічного процесу експлуатації і набути наступного 

виду: 

прср

ср

вц

ц

Т

Т

ТТ

Т

t
K

г





 ,    (2.6.20) 

де 
ц

Т  - цикловий час роботи; 
в

Т  - час випадкових відмов; прt  - середній час 

усунення відмови (відновлення роботоздатності). 

Середній час усунення несправності можна визначити за наступним 

виразом: 





N
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пр t

1N

1
t ,     (2.6.21) 

де N  - кількість відмов; 

i
t  - тривалість і-ї усунення відмови. 

Звівши до виразу (2.6.20), значення показників надійності за виразами 

(2.6.19) і (2.6.21) та виконавши скорочення отримаємо, що коефіцієнт 

готовності набуває наступного виду: 
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K .   (2.6.22) 

В часі стабільність процесу (надійності сільськогосподарської машини) 

зменшується. Це спричинено як порушення першопочаткових технологічних 

регулювань, так і зношенням елементів, що формують систему. Тому в 

визначений момент часу t  надійність машини характеризується середньою 

ймовірністю відмов  tw  , тоді в момент часу t   надійність машини 

характеризується середньою ймовірністю відмов  tw   і для системи, що 

розглядається, буде справедлива нерівність    twtw  . Отже, функція 
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ймовірності безвідмовної роботи  tP  сільськогосподарської машини з 

врахуванням зміни параметра потоку відмов в часі набуває наступного виду: 

   twtw ee
  twtw-etP .    (2.6.23) 

Щільність ймовірності  t  безвідмовної роботи сільськогосподарської 

машини з врахуванням частоти виникнення відмов визначається як композиція 

законів розподілу ймовірностей  t  і  t  . Визначення можна провести за 

формулою для звертання функцій  t  і  t  , тобто отримаємо: 
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.   (2.6.24) 

Закони розподілу щільності ймовірності для елементів системи, якою є 

сільськогосподарська машина, будуть мати обмеження: 
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Обидві функції (2.6.25) не набувають нульового значення тільки при 

додатних значеннях аргументу. Тобто,   0 t  при 0t   і   0 t  при 0t 

. За формулою (2.6.24) з врахуванням умов (2.6.25) отримаємо наступне: 
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Наробіток сільськогосподарської машини на відмову визначиться з 

врахуванням зміни частоти відмов за наступним видом: 
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.   (2.6.27) 

Коефіцієнт готовності сільськогосподарської машини в такому випадку 

набуває наступного виду: 
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де 
ij

t  - час на усунення і-ї відмови в j-ом інтервалі. 

Таким чином, коефіцієнт готовності сільськогосподарських машин 

залежить: від кількості відмов; частоти відмов з технічних і технологічних 

причин; від часу усунення відмови (відновлення робото здатності). Якщо при 

експлуатації сільськогосподарської машини надійність її елементів в довільні 

періоди роботи різна, то і коефіцієнт готовності машини необхідно визначати з 

врахуванням зміни середнього рівня частоти відмов і зміни часу на відновлення 

144



робото здатності. 

 

Висновки з другого розділу 

 

1. Формалізовано фізичне поняття технічного стану 

сільськогосподарської машини в математичних поняттях теорії нечіткої 

множини за допомогою індексу технічного стану і може знаходитись в 

довільному технічному стані в множині від 0 до 1 (справний стан). Нечітка 

модель надійності сільськогосподарської машини, як складної технічної 

системи, дозволяє здійснити структурно-параметричний аналіз і систем 

системи та ідентифікувати її технічний стан. Запропонована модель оцінки 

технічного стару сільськогосподарської машини – нечітка модель надійності – 

дозволяє вирішити проблему непорівнянності машин між собою. Навіть при 

умові різної кількості параметрів, за якими відбувається оцінка технічного 

стану сільськогосподарської машини, з допомогою системи індексів наявна 

можливість порівняння (ранжування) сільськогосподарських машин по 

узагальнюючому признаку – технічному стані. 

2. На основі формули Байеса були визначені моделі (2.3.25) і (2.3.26) 

періодичність проведення інженерного моніторингу параметрів технічного 

стану сільськогосподарських машин для виявлення працездатності або 

непрацездатності з врахуванням зміни з наробітком помилок першого і другого 

роду. При цьому ймовірність першого виходу параметра технічного стану 

сільськогосподарської машини за межу допуску a для випадкової функції 

розраховується за виразом (2.3.56). А момент наробітку проведення регулювань 

параметрів технічного стану сільськогосподарської машини за випадкової 

функції і перетворивши їх для коефіцієнта варіації і враховуючи, що розподіл 

випадкової величини із зростаючою інтенсивністю відмов регулюючий вплив 

доцільний тільки після виходу параметра за межі допуску без апріорної 

інформації можна визначити за виразом (2.3.59). 

3. Оптимізація стратегії підвищення працездатності сільськогоспо-

дарських машин за відхиленням параметра технічного стану полягає у виборі 

періодичності T, що відповідає максимуму ймовірності стану працездатності. 

Для опису зазначеної стратегії приймемо дворівневу (E+/E-) модель станів 

сільськогосподарських машин у вигляді спрямованого графа (рис. 2.4.1), за 

яким модель стратегії підвищення працездатності сільськогосподарських 
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машин за відхиленням параметра технічного стану має підвищення чутливості 

за рахунок зменшення кількості можливих станів в процесі експлуатації, 

підвищення достовірності за рахунок розширення з двох до трьох кількості 

інженерного моніторингу параметрів технічного стану і розширена область 

ефективного застосування за рахунок врахування ймовірності випадкового 

процесу виникнення несправності і її розвитку до відмови. Для запропонованої 

стратегії (рис. 2.4.1) встановили аналітичні моделі (2.4.2), (2.4.2*), (2.4.3), 

(2.4.3*) залежності математичних очікувань сезонного наробітку і частоти 

позаштатних та сезонного наробітку і частоти нормативних періодичностей 

інженерного моніторингу параметрів технічного стану сільськогосподарських 

машин. Варто відмітити монотонний характер отриманих залежностей від 

досліджуваного параметра керування інженерного моніторингу параметра 

технічного стану, що є необхідною умовою при виборі його оптимального 

значення за одним із цільових критеріїв. Запропоновано модель визначення 

ймовірності працездатності (2.4.4) та коефіцієнта готовності (2.4.5) 

сільськогосподарських машин для удосконаленої моделі стратегії. Проведені 

дослідження підтверджують, що критерій 𝐾г(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥 менш чутливий до 

визначення екстремального значення функції при зміні часу в порівнянні з 

критерієм 𝑃1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥. Значення оптимальних параметрів отриманих на 

основі критеріїв 𝑃1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥, 𝐾г(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥, �̅�н(𝑡) ⟹ 𝑚𝑖𝑛 має принципову 

відмінність з точки зору розробленої дворівневої удосконаленої моделі стратегії 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин. 

4. Застосування для визначення оптимального періоду інженерного 

моніторингу параметрів технічного стану сільськогосподарських машин має 

бути обмежений з причини достовірності результатів. Значення оптимальних 

параметрів отриманих на основі критеріїв 𝑃1(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥, 𝐾г(𝑡) ⟹ 𝑚𝑎𝑥, 

�̅�н(𝑡) ⟹ 𝑚𝑖𝑛 має принципову відмінність з точки зору розробленої дворівневої 

удосконаленої моделі стратегії підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин. Для критеріїв, які характеризують готовність 

сільськогосподарської машини межа розділу фазового простору станів проявляє 

максимальну чутливість тільки до закінчення інженерного моніторингу, який 

має ймовірність 𝑒−𝜔д∙𝜏, що робить результат оптимізації дещо завищеним. Для 

критерія, який характеризує безвідмовність сільськогосподарської машини, 

межа розділу фазового простору однаково чутливий до всіх можливих виходів 
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інженерного моніторингу, а отримані на його основі оптимальні періоди мають 

більш низькі значення. Отже існує можливість для формування області 

прийняття рішення за вибором оптимального періоду підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин в координатах 𝑇опт(𝜏) (рис. 2.4.5). 

5. При повній інформації про надійність машини, раціональним рішенням 

буде регламентування профілактичних заходів технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин за виразом (2.5.8). При повній відсутності даних 

про надійність машини раціональним рішенням буде взагалі не проводити 

профілактичні заходи технічного обслуговування сільськогосподарських 

машин. При неповній інформації про надійність машини, раціональним 

рішенням буде регламентування профілактичних заходів технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин за виразом (2.5.8) і 

апостеріальним розподілом. 

6. Коефіцієнт готовності сільськогосподарських машин залежить: від 

кількості відмов; частоти відмов з технічних і технологічних причин; від часу 

усунення відмови (відновлення робото здатності). Якщо при експлуатації 

сільськогосподарської машини надійність її елементів в довільні періоди роботи 

різна, то і коефіцієнт готовності машини необхідно визначати з врахуванням 

зміни середнього рівня частоти відмов і зміни часу на відновлення робото 

здатності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні результати та висновки другого розділу були раніше стисло 

опубліковані в наукових працях здобувача згідно додатку А 3, 5, 7, 9, 32, 33, 

35, 45, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 60-66, 68, 101, 107, 110, 111, 116, 120, 121, 123, 

125, 127, 128, 130, 133, 137, 140, 141, 143, 144. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ І МЕТОДИКА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОМПЛЕКСНИХ ТЕХНІКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 

 

3.1. Методичні підходи до систем відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин 

 

Навіть якщо всі етапи проектування, виробництва і експлуатації 

сільськогосподарської машини виконані з дотриманням всіх вимог, з 

використанням науково-обґрунтованих методик [8, 467], детально розробленої 

нормативно-технічної документації і перевірених на практиці інструкцій з 

експлуатації [12], в процесі експлуатації сільськогосподарських машини в 

реальних умовах спостерігаються відмови і несправності (рис. 3.1.1). На рис. 

3.1.2 представлена схема еволюції методичних підходів до технічного 

обслуговування сільськогосподарських машини. 

 

 

Рис. 3.1.1. Схема подій і станів сільськогосподарської машини в процесі 

експлуатації 
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Рис. 3.1.2. Еволюції методичних підходів до технічного обслуговування 

сільськогосподарських машини 

 

Причини подібних відмов сільськогосподарських машини необхідно 

шукати в розкид фізичних і міцнісних властивостей матеріалів, нестабільності 

і неідентичності технологічних процесів і, особливо, в досить широкому 

розмаїтті зовнішніх впливів і навантажень. 

Ці чинники є об'єктивною реальністю, знання закономірностей їх прояву 

допоможе попередити і виключити складні по наслідках відмови вузлів і 

агрегатів сільськогосподарських машин, а дослідження і рішення проблем 

експлуатаційної надійності необхідно виконувати з використанням методів 

теорії ймовірності та математичної статистики.  

Вимоги до організації технічної експлуатації сільськогосподарських 

машини регламентуються такими основними нормативними документами, як 

національні стандарти і правила ЄЕК ООН. Ці документи, в більшій частині, 

стосуються безпеки використання сільськогосподарських машини і їх 
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екологічної безпеки. Крім цього, вимоги обумовлюються в технічних 

регламентах, які визначають норми періодичності, трудомісткості, змісту та 

обсягів технічного обслуговування і ремонтів сільськогосподарських машини. 

Технічне забезпечення сучасних систем відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин базується на тому, що, маючи статистичні дані 

історії відмов сільськогосподарських машин, і, знаючи характеристики 

процесів зношування вузлів механізму в залежності від наробітки, можна 

визначити і встановити такий термін експлуатації сільськогосподарських 

машин (міжремонтний інтервал), при якому ймовірність інтенсивного зносу і 

відмов мала (рис. 3.1.3). 

Ймовірність 

Зона працездатності

Зона втрати 
працездатності

Наробіток,  tt1 t2

Система відновлення працездатності 
сільськогосподарської машини [t1; t2]

 

Рис. 3.1.3. Класична схема, що лежить в основі сучасних систем 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин 

 

Ефективність системи відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин визначається ступенем її адаптації до виконання 

певного ряду функцій по забезпеченню експлуатаційної надійності і 

прийнятного технічного стану сільськогосподарської машини в процесі 

експлуатації. 

З огляду на існуючі тенденції підвищення надійності діагностичного 

контролю за рахунок автоматизації процесу вимірювання та реєстрації значень 

параметрів, зменшення числа обслуговуючого персоналу і полегшення 

процесів отримання оперативної інформації про технічний стан 

сільськогосподарської машини, реалізація систем технічної діагностики стає 

ефективною в режимі діагностичного моніторингу змін параметрів технічного 

150



стану контрольованих вузлів, агрегатів, систем і механізмів 

сільськогосподарської машини. 

Оновлення парку сільськогосподарських машин відбувається за рахунок 

надходження в експлуатацію нових, енергонасичених, більш продуктивних, 

але і більш конструктивно складних і дорогих сільськогосподарських машин. 

Значна частина нових сільськогосподарських машин, як вітчизняного, так і 

імпортного виробництва, оснащені досить великою кількістю різних датчиків і 

приладів, які входять в систему вбудованої діагностики і дозволяють 

контролювати можливі зміни технічного стану сільськогосподарської машини, 

а також призначені для фіксування і накопичення інформації про режими 

роботи машин і виникають перевантаженнях. 

Використовувані для організації датчики діагностичного моніторингу 

вельми різноманітні і мають різні можливості з фіксування і накопичення 

діагностичної та іншої необхідної інформації. Ряд датчиків з їхніми суттєвими 

ознаками і функціональними можливостями представлені в таблиці 3.1.1. 

 

Таблиця 3.1.1. 

Зовнішні датчики і пристрої для підключення до бортового блоку 

GSM/ГЛОНАСС 

Назва Вид 

Радіочастотна ідентифікація RFID 

 

Датчик наявності оператора комбайна 

 

Цифровий датчик рівня палива 
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Назва Вид 

Універсальний датчик механізмів 

 

Диференціальний витратомір палива DFM 

 

Цифровий датчик для вимірювання температури 

вузлів, робочих рідин 

 

Пристрій для керування штатними аналоговими 

вимірювальними засобами 

 

Універсальний датчик наближення для контроля 

роботи виконавчих механізмів 

 

Датчик контроля температури технологічних 

люків 

 

 

Датчик сигналізатор засміченості повітряного 

фільтра дизеля 
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Назва Вид 

Датчик сигналу про відмову 

сільськогосподарської машин під час 

експлуатації 

 

Датчик навантаження на вісь 

 

Магнітоконтактні датчики геркони для контроля 

початку роботи механізмів 

 

Датчик кута нахилу сільськогосподарської 

машини 

 

Універсальний блок контроля мотогодин двигуна 

 

Датчик-ключ включення запалювання 
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Назва Вид 

Датчик контроля відстою в паливних баках 

 

Реле тиску 

 

Датчик контроля мінімального рівня оливи в 

картері двигуна, баках гідросистем 

 

Датчик контроля емісії відпрацьованих газів 

 

 

Представлена схема (рис. 3.1.4) дозволяє оптимізувати планування 

інженерних заходів системи відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин з оптимізацією витрат, що призводить до 

підвищення рівня експлуатаційної надійності сільськогосподарських машин. 

Наведена на рис. 3.1.4 схема дозволила зробити висновок про те, що 

процеси відновлення працездатності сільськогосподарських машин 

супроводжуються отриманням, обробкою і аналізом потоків інформації [19]. 

При цьому змінюється ентропія (невизначеність) стану системи 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин. Ентропія станів 

даної системи тим менше, чим більше інформації буде отримано за допомогою 

відділеної моніторингової підсистеми для розкриття невизначеності ситуацій, 

що виникають. 
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Рис. 3.1.4. Схема процесів експлуатації сільськогосподарських машин з 

використанням відділеної моніторингової підсистеми 

 

3.2. Методика визначення процесу відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин за сумарних витрат на забезпечення 

безвідмовності 

 

В процесі управління негативними факторами ризиків відмов 

сільськогосподарських машин, як подій важливо враховувати принцип 

граничної ефективності інвестування, згідно з яким з кожною порцією 

додаткових вкладень ефективність останніх знижується після певного рівня 

вкладень [56]. Під сумарними витратами розуміються витрати, спрямовані на 

впровадження заходів щодо зниження ризиків відмов, як подій. 
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Однотипні відмовні події, які відбуваються за одними і тими ж (або 

різних) причин і призводять до однотипних наслідків, утворюють однорідний 

потік подій, що відрізняються між собою часом появи. 

В роботі [13] показана можливість застосування закону Пуассона для 

оцінки ймовірності відмов в силу їх рідкості і незалежності. Для 

підтвердження гіпотези про розподіл відмовних подій за законом Пуассона 

була розглянута статистика відмовних подій з різними 

сільськогосподарськими машинами. Виявлено за допомогою критерію Пірсона 

(хі-квадрат), що події відмови розподілені за законом Пуассона з ймовірністю 

0,68 для відмов ІІ складності, 0,71 – для ІІІ складності. Доказом на користь 

передбачуваної гіпотези про розподіл служить близькість значень 

статистичних характеристик, таких як математичне очікування і дисперсії 

частот виникнень подій відмов. 

З урахуванням цього ймовірність реалізації подій відмов, які 

розподіляються згідно із законом Пуассона, визначається формулою: 

,     (3.2.1) 

де  – інтенсивність потоку однорідних подій відмов, га-1;  – наробіток 

сільськогосподарської машини, га. 

Потік подій відмов оцінюється параметром потоку. Для оцінки 

однорідних подій використовується інтенсивність потоку подій – кількість 

подій, що припадають на одиницю наробітку і має розмірність [га-1]. 

Для розрахунку величини окремих параметрів потоків (або 

інтенсивностей потоків) подій відмов можна застосувати три підходи. 

Підхід перший. Визначити величини параметра потоків можна на 

підставі заданого імовірнісного критерію виникнення відмов і статистичних 

співвідношень параметрів потоків відмов. Один з підходів розрахунку 

піраміди ризиків. 

Підхід другий. Величини  можна прийняти рівними відповідним 

можливостям виникнення особливих ситуацій в очікуваних умовах 

експлуатації сільськогосподарських машин, що встановлюються нормами і 

нормативами за умови, що при проектуванні дані вимоги були виконані і 

підтверджені випробуваннями на заводі-виробнику на початку виробництва. 
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Параметри потоків для кожного конкретного виду події відмови 

обчислюються на підставі існуючих класифікаторів та статистичних даних 

агропідприємства. 

Будь-яка подія відмови може бути наслідком декількох чинників 

(причин). Кожен фактор має свою частку у виникненні події відмови. У 

конкретній події відмови мають місце свої фактори, що представляють собою 

повну групу подій. Частка фактора подій відмов є не що інше, як умовна 

ймовірність того, що подія відмови відбулася через цього фактора. Позначення 

умовних ймовірностей наведені в таблиці 3.2.1. 

Імовірність не характеризує тяжкість наслідків подій відмов. В оцінці 

тяжкості можливих наслідків присутня невизначеність, компенсацією якої є 

матриця ризику. 

 

Таблиця 3.2.1 

Позначення умовних ймовірностей виникнення подій відмов за певними 

факторами 

АС 
Фактори (причини) подій відмов 

Ф1 Ф2 Ф3 … Фа … Фg 

АС1 Р(Ф1/АС1) Р(Ф2/АС1) Р(Ф3/АС1) … Р(Фа/АС1) … Р(Фg/АС1) 

АС2 Р(Ф1/АС2) Р(Ф2/АС2) Р(Ф3/АС2) … Р(Фа/АС2) … Р(Фg/АС2) 

… … … … … … … … 

АСj Р(Ф1/АСj) Р(Ф2/АСj) Р(Ф3/АСj) … Р(Фа/АСj) … Р(Фg/АСj) 

… … … … … … … … 

АСm Р(Ф1/АСm) Р(Ф2/АСm) Р(Ф3/АСm) … Р(Фа/АСm) … Р(Фg/АСm) 

 

     (3.2.2) 

Кожна подія відмов навіть обумовлена однією і тією ж причиною (або 

декількома причинами) буде відбуватися по-своєму, і буде призводити до 

свого збитку. Тому зі статистичних даних слід отримати для даного чинника 

середню величину очікуваного збитку як середнє вибіркове або середнє 

арифметичне просте. Ці дані зводяться в таблиці 3.2.2. 
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Таблиця 3.2.2 

Позначення середніх очікуваних збитків від подій відмов 

АС 
Середній збиток від події відмови за a-м фактором 

Ф1 Ф2 Ф3 … Фа … Фg 

АС1    …  …  

АС2    …  …  

… … … … … … … … 

АСj    …  …  

… … … … … … … … 

АСm    …  …  

 

Збиток від події відмови сільськогосподарської машини на одну машину 

дорівнюватиме в середньому  і визначається формулою: 

      (3.2.3) 

де  – середній збиток події відмови. 

Збиток пов’язаний з ризиком. Таким чином, ризик виникнення події 

відмови сільськогосподарської машини по одному фактору буде визначатися 

формулою: 

,     (3.2.4) 

де  – умовна ймовірність того, що подія відмови 

сільськогосподарської машини відбулася через конкретного фактора Ф. 

Найважливішою характеристикою випадкової величини є його 

математичне очікування – середнє значення, навколо якої групуються всі 

можливі її значення. 

Математичне сподівання ризику виникнення АСj буде визначатися 

виразом: 
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З огляду на те, що кількість типів подій відмови сільськогосподарської 

машини m, то сумарний ризик виникнення m, які є по відношенню один до 

одного вже різнорідними (наприклад, відмови ІІ і ІІІ груп складності) буде 

визначатися виразом: 

 

Якщо до складу парку сільськогосподарських машин агрокомпаній 

входить визначена кількість машин і якщо прийняти  – конкретний тип 

сільськогосподарської машини , То ризик подій відмови 

сільськогосподарської машини буде визначатися формулою: 

  (3.2.5) 

Використовувані в роботі відмови класифікуються за видами (прийнятні, 

допустимі, неприйнятні), за типами факторів (викликані технічними, 

людськими, позасистемними факторами), за ступенем прийнятності, що 

залежить від величини ймовірності і очікуваного збитку. 

Припустимо, що впроваджено захід щодо зниження ризику події відмови 

сільськогосподарської машини (рис. 3.2.1; рис. 3.2.2:  – захід щодо 

зниження ризику відмов І групи складності;  – захід щодо зниження 

ризику відмов ІІ групи складності;  – захід щодо зниження ризику відмов 

ІІІ групи складності;  – захід щодо зниження ризику відмов ІV групи 

складності). Заходи щодо зниження ризику подій відмови 

сільськогосподарської машини є сукупність дій (дія), спрямованих на 

зниження (в деяких випадках запобігання) рівня ризиків цих подій. До 

впровадження заходу інтенсивність потоку подій відмови 

сільськогосподарської машини становить , Після впровадження – . М1 – 

захід щодо зниження ризику події відмови сільськогосподарської машини.  

M1

λ1 λ2

 

Рис. 3.2.1. Граф запобігання події відмови сільськогосподарської 

машини 

159



MK1

λK1 λK2

MA1

λA1 λA2

Ms1

λs1 λs2

MI1

λI1 λI2

λAC

 

Рис. 3.2.2. Граф запобігання подій відмов сільськогосподарської машини 

 

Якщо , то в результаті впровадження заходу частина подій відмов 

сільськогосподарської машини фільтрується, парирується, знищується. Якщо 

, то заходи не працюють, всі події відмов сільськогосподарської 

машини трапляються. 

Заходи щодо зниження ризику характеризуються ймовірністю 

запобігання подій відмов сільськогосподарської машини. Імовірність 

запобігання подій відмов сільськогосподарської машини – відношення 

інтенсивності потоку подій відмов сільськогосподарської машини певного 

типу після впровадження заходів, до інтенсивності потоку цих подій, яка була 

до впровадження заходів: 

 

де  – вихідна інтенсивність потоку -го типу подій відмов 

сільськогосподарської машини до впровадження заходів щодо зниження 

ризиків;  – інтенсивність потоку подій відмов сільськогосподарської 

машини -го типу з урахуванням із запобігаючими заходами. 

Інтенсивності потоків запобігли події відмові сільськогосподарської 

машини є прогнозними величинами. По кожному фактору заходів щодо 

зниження ризику може бути кілька. Одне захід може запобігати кільком 

факторам. Умовні позначення ймовірності запобігання подій відмов 
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сільськогосподарської машини за підсумками впровадження заходів щодо 

зниження ризику подій наведені в таблиці 3.2.3. 

 

Таблиця 3.2.3 

Позначення ймовірностей запобігання подій відмов сільськогосподарської 

машини за підсумками впровадження заходів щодо зниження ризиків 

подій 

Фактори 

подій 

Заходи щодо зниження ризику подій відмов 

М1 М2 … МX … MZ 

Ф1   …  …  

Ф2   …  …  

Ф3   …  …  

… … … … … … … 

Фa   …  …  

… … … … … … … 

Фg   …  …  

 

Якщо впроваджується кілька заходів щодо зниження ризику (рис. 3.2.3; 

рис. 3.2.4: М1 – перший захід щодо зниження ризику подій; М2 – другий захід 

щодо зниження ризику подій;  – інтенсивність потоку відмов І групи 

складності до впровадження заходу ;  – інтенсивність потоку відмов І 

групи складності після впровадження заходу ;  – інтенсивність 

потоку відмов ІІ групи складності до впровадження заходу ;  – 

інтенсивність потоку відмов ІІ групи складності після впровадження заходу 

;  – інтенсивність потоку відмов ІІІ групи складності до 

впровадження заходи ;  – інтенсивність потоку відмов ІІІ групи 

складності після впровадження заходу ;  – інтенсивність потоку 

відмов ІV групи складності до впровадження заходу ;  – інтенсивність 

потоку відмов ІV групи складності після впровадження заходу .), при чому 

, , , то ймовірність запобігання заходи М1:  
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ймовірність запобігання заходи М2: 

 

 

M1

λ1 λ2

M2

λ3

 

Рис. 3.2.3. Граф запобігання двох подій: М1 – перший захід щодо 

зниження ризику подій відмов сільськогосподарської машини; М2 – другий 

захід щодо зниження ризику подій відмов сільськогосподарської машини;  – 

інтенсивність потоку подій відмов сільськогосподарської машини до 

впровадження заходів М1, М2;  – інтенсивність потоку подій відмов 

сільськогосподарської машини після впровадження заходу М1 і до 

впровадження М2;  – інтенсивність потоку подій відмов 

сільськогосподарської машини після впровадження заходів М1, М2. 

 

MK1

λK1 λK2

MA1

λA1 λA2

Ms1

λs1 λs2

MI1

λI1 λI2

λAC

MK2

λK3

MA2

λA3

Ms2

λs3

MI2

λI3

MKX

λK(X-1) λKX

MAD

λAD

MsJ

λs(J-1) λsJ

MIR

λI(R-1) λIR

λA(D-1)

.....

.....

.....

.....

 

Рис. 3.2.4. Граф запобігання чотирьох видів подій відмов 

сільськогосподарської машини 

 

Загальна ймовірність запобігання за підсумками впровадження заходів 

М1, М2: 

 

162



Таким чином, якщо заходів кілька, то витрати на впровадження заходів 

 щодо зниження ризиків будуть підсумовуватися, і результуюча ймовірність 

запобігання  буде дорівнює добутку ймовірностей запобігання подій  

за підсумками впровадження кожного заходу, котрий знижує ризик подій: 

              

Результуюча ймовірність запобігання для подій відмов 

сільськогосподарської машини: 

 

Якщо ймовірність запобігання відмов сільськогосподарської машини за 

результатами впровадження заходів щодо зниження ризиків подій дорівнює 

нулю, то заходи є неефективними, всі події в цьому випадку реалізуються. 

Якщо ймовірність запобігання подій відмов сільськогосподарської машини за 

результатами впровадження заходів щодо зниження ризиків подій прагне до 

одиниці, відповідно, заходи є ефективними. 

Імовірність запобігання тісно пов’язана з ризиком виникнення подій 

відмов сільськогосподарської машини. З урахуванням (3.2.4) при 

впровадженні заходів, спрямованих на зниження ризику подій відмов 

сільськогосподарської машини, сумарне значення ризику для всіх подій 

складе: 

 

Скорочення ризику реалізації подій відмов сільськогосподарської 

машини від впровадження заходу: 

 

 

Вибір конкретних заходів можна зробити на підставі принципу Парето. 

Для цього необхідно обчислити ризики подій відмов сільськогосподарської 

163



машини, впорядкувати і вибрати ті, які найбільш ефективно вплинуть на 

зниження загального ризику: 

 

При значній кількості статистичних даних доцільно перейти до 

безперервної оцінки збитків та ризику його реалізації від подій відмов 

сільськогосподарської машини. На рисунку 3.2.5 наводиться приклад 

залежності частоти виникнення події (і, як наслідок, матеріального збитку)  

від величини збитку подій для визначеного агропідприємства [66]. 

Збиток виникнення події відмов сільськогосподарської машини в межах 

інтервалу [ , ] буде задаватися виразом: 

 

Тоді сумарний ризик виникнення події відмов сільськогосподарської 

машини при впровадженні запобігаючих заходів по сукупності причин для 

всього парку машин: 

 

 

 

,  - збитки від відмов сільськогосподарської машини 

Рис. 3.2.5. Залежність частоти виникнення подій відмов 

сільськогосподарської машини від величини збитку, що виник в результаті 

події 

 

164



Таким чином, отримані формули розрахунку ризику подій відмов 

сільськогосподарської машини, що враховують всі типи, інтенсивності, 

збитки, причини подій і ймовірність запобігання при дискретному і 

безперервному розподілі збитку. Дані формули необхідні для побудови 

математичної моделі сумарних витрат. 

 

3.3. Методичні підходи до стохастичних процесів підвищення рівня 

працездатності сільськогосподарських машин 

 

Згідно з міждержавним стандартом ДСТУ ISO 9000-2011 будь-яка 

діяльність, в якій використовуються ресурси для перетворення входів на 

виходи, можна вважати процесом, отже, підвищення рівня працездатності 

сільськогосподарських машин можна розглядати як процес (рисунок 3.3.1). 

 

Процес підвищення рівня безпеки 

польотів (ймовірність запобігання 

авіаційний подій)

Рзап.1 Рзап.2

 

Рис. 3.3.1. Підвищення рівня працездатності сільськогосподарських 

машин як процес 

 

К 

95%

С0

Рзап

1

0
 

Рис. 3.3.2. Залежність ймовірності запобігання від вкладень в заходи, що 

знижують ризик подій відмов:  - постійна процесу, що характеризує 

швидкість зміни процесу;  - витрати на забезпечення безвідмовності;  - 

ймовірність запобігання подій відмов. 

Процес підвищення рівня 

безвідмовності (ймовірність 

запобігання подій відмов 
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Залежність ймовірності запобігання подій від витрат на заходи, що 

знижують ризик подій відмов, має вигляд, представлений на рис. 3.3.2. 

Графік побудований на підставі обробки даних. Залежність визначається 

формулою: 

 

при , , при , , де  - ймовірність запобігання 

подій відмов;  - постійна процесу, що характеризує швидкість зміни процесу 

(підвищення безвідмовності). 

В якості характеристики експоненціального процесу (зміна ймовірності 

запобігання залежно від витрат на забезпечення безвідмовності) в роботі 

розглядається постійна процесу, яка визначає розмір вкладених коштів у 

забезпечення безвідмовності, за підсумками чого процес підвищення рівня 

безвідмовності, який визначається експонентою, досягає 95% рівня асимптоти 

( ). Менше значення  означає раціональне використання фінансових 

коштів і найбільшу ефективність комплексу заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин. 

Постійна процесу є піддотичною і визначається аналітично і графічною 

побудовою. Процес досягає 95% рівня асимптоти через . 

Зворотна формула витрат на заходи має вигляд: 

     (3.3.1) 

К 

С0

Рзап0 1
 

Рис. 3.3.3. Залежність вкладень в заходи, що знижують ризик подій 

відмов, від ймовірності запобігання подій відмов:  - постійна процесу, що 

характеризує швидкість зміни процесу;  - витрати на забезпечення 

безвідмовності;  - ймовірність запобігання подій відмов. 
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Залежність (3.3.1) зображена на рисунку 3.3.3. 

З метою забезпечення або підвищення безвідмовності агрокомпаніями 

можуть розроблятися і застосовуватися різні заходи [46], [112], спрямовані на 

усунення людських, технічних і позасистемних чинників, наприклад: 

 вдосконалення навчальних тренажерів; 

 підвищення якості професійної підготовки інженерного складу, 

персоналу, інженерних служб; 

 модернізація або створення нових засобів забезпечення експлуатації; 

 вдосконалення технічної експлуатації сільськогосподарських машин; 

 вдосконалення технології технічного обслуговування та ремонту 

сільськогосподарських машин; 

 вдосконалення експлуатаційно-технічних характеристик 

сільськогосподарських машин; 

 уточнення або зміна інструктивних, нормативних документів; 

 організаційні заходи; 

 впровадження автоматизованих систем контролю. 

Заходи можуть в свою чергу підрозділятися на більш детальні. 

Формула витрат для всіх заходів: 

 

Ефективність заходів щодо зниження ризику подій відмов можна 

оцінити за коефіцієнтом нахилу дотичної до графіка: 

 

 

Якщо припустити, що в захід  вкладаються витрати в розмірі , Потім 

вкладаються додаткові кошти в розмірі , то швидкість зміни ефективності 

заходи  при збільшенні в них фінансових вкладень буде дорівнює: 

 

Або 
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Зі збільшенням вкладень фінансових коштів в запобігають заходи 

безпеку експлуатації буде підвищуватися, але при цьому ефективність 

додаткових вкладень в заходи може бути нижче, ніж при первинному 

вкладенні до визначеного рівня . Важливо визначити таке значення 

, з якого ефективність вкладень буде знижуватися. 

Використання економічного критерію при управлінні факторами ризиків 

подій відмов визначається вимогою щодо дотримання балансу ресурсів на 

забезпечення безвідмовності і організацію виробництва. Пошук так званого 

компромісу між двома складовими можливо на підставі критерію мінімальних 

сумарних витрат, досягнення якого означає баланс розміру витрат на 

ліквідацію можливих збитків від подій відмов та на заходи, спрямовані на 

запобігання виникненню шкоди. Відхилення від мінімальних сумарних витрат 

може означати необґрунтовані витрати або недостатність виділених ресурсів 

на забезпечення безвідмовності. Рішення виникає дилеми передбачає наступні 

цілі: 

  

При цьому пошук оптимального значення рівня безвідмовності повинен 

бути виконаний з урахуванням параметра ефективності (в даному випадку 

ймовірності запобігання подій відмов), який характеризує рівень зниження 

ризиків подій відмов (ефективність заходів) і вартість заходів. Імовірність 

запобігання подій відмов характеризує якість системи управління безпекою 

експлуатації. 

Певна пропорція між сумарними витратами і ймовірністю запобігання 

буде забезпечувати найбільшу ефективність забезпечення безвідмовності. З 

огляду на це, як параметр оптимізації прийнята , критерій оптимізації - 

мінімальні сумарні витрати. Імовірність запобігання подій відмов та 

мінімальні сумарні витрати визначаються для кожного типу події відмови. З 

цього встановлюється відповідна класифікація критеріїв мінімальних 

сумарних витрат. 
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При відомих формулах вкладень в забезпечення безвідмовності і ризику 

реалізації подій відмов, сумарні витрати будуть визначатися формулою (при 

дискретних величинах): 

 

    (3.3.2) 

Математична модель сумарних витрат (7) лежить в основі методу 

оптимізації процесу управління факторами ризиків подій відмов на підставі 

критерію мінімальних сумарних витрат. 

Математична модель сумарних витрат і критерій мінімальних сумарних 

витрат працюють за умови . 

Точка екстремуму визначається формулою: 

  (3.3.3) 

Вид екстремуму – мінімум: 

 

Інтервал ( , ) – шуканий рівень підвищення безвідмовності, що 

забезпечує мінімальні сумарні витрати. Таким чином, визначена точка , 

в якій витрати агрокомпанії є мінімальними. Математичну модель сумарних 

витрат можна записати з врахуванням класифікаторів подій. Якщо розглянути 

чотири види подій відмов: відмови, відмови ІІ групи складності, серйозні 

інциденти та інциденти, математична модель сумарних витрат при дискретних 

вихідних даних набуде вигляду: 
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(3.3.4) 

 

 

де  - відмова з технічних причин, ; 

 - відмова через людський фактор, ; 

 - відмова через впливу навколишнього середовища, ; 

 - несправність з технічних причин, ;  - несправність через 

людського фактора, ;  - несправність через впливу навколишнього 

середовища, ; 

 - відмова ІІ групи складності з технічних причин, ;  - відмова ІІ 

групи складності з причини людського фактора, ;  - відмова ІІ 

групи складності з причини впливу навколишнього середовища, . 

 - відмова ІІІ групи складності з технічних причин, ;  - відмова ІІІ 

групи складності з причини людського фактора, ;  - відмова ІІІ 

групи складності з причини впливу навколишнього середовища, ; 
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 - інтенсивність потоку відмова ІІІ групи складності з технічних причин за 

наробіток  ; - відмова ІІІ групи складності потоку через 

людського фактора за наробіток  ;  інтенсивність потоку 

відмова ІІІ групи складності через впливу навколишнього середовища за 

наробіток , ; 

- інтенсивність потоку відмов з технічних причин за наробіток ; 

 - інтенсивність потоку відмов через людського фактора за наробіток ; 

 - інтенсивність потоку відмов унаслідок впливу довкілля за наробіток ; 

  - інтенсивність потоку відмови ІІ групи складності з технічних причин за 

наробіток ; 

- інтенсивність потоку відмови ІІ групи складності через людського 

фактора за наробіток ; 

 - інтенсивність потоку відмови ІІІ групи складності через впливу 

навколишнього середовища за наробіток ;  

- інтенсивність потоку серйозних відмови ІІІ групи складності з технічних 

причин за наробіток ; 

 - інтенсивність потоку серйозних відмови ІІІ групи складності через 

людський фактор за наробіток ; 

 - інтенсивність потоку серйозних відмови ІІІ групи складності через 

вплив навколишнього середовища за наробіток ; 

 - умовна ймовірність виникнення події з технічної причини, 

; ;  - умовна ймовірність виникнення події  

через людський фактор ; ;  - умовна ймовірність 

виникнення події  через причину навколишнього середовища, ; 

; 

 - умовна ймовірність виникнення події  з технічної причини, 

; ;  - умовна ймовірність виникнення події  

через людський фактор ; ;  - умовна ймовірність 
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виникнення події  через причину навколишнього середовища, ; 

; 

 - умовна ймовірність виникнення події  з технічної причини, 

; ;  - умовна ймовірність виникнення події  через 

людський фактор ; ;  - умовна ймовірність 

виникнення події  через причину навколишнього середовища, ; 

; 

 - умовна ймовірність виникнення події  з технічної причини, 

; ;  - умовна ймовірність виникнення події  через 

людський фактор ; ;  - умовна ймовірність 

виникнення події  через причину навколишнього середовища, ; 

;  

 - середній збиток відмови з технічних причин за наробіток , ; 

;  - середній збиток відмови через людського фактора за наробіток 

, ; ; - середній збиток відмови через вплив 

навколишнього середовища за наробіток , ; ; 

 - середній збиток відмови з технічних причин за наробіток , ; 

;  - середній збиток відмови через людського фактора за наробіток 

, ; ; - середній збиток відмови через вплив 

навколишнього середовища за наробіток , ; ; 

 - середній збиток відмови з технічних причин за наробіток , ; 

;  - середній збиток відмови через людського фактора за наробіток 

, ; ; - середній збиток відмови через вплив 

навколишнього середовища за наробіток , ; ; 

 - середній збиток відмови з технічних причин за наробіток , ; 

;  - середній збиток відмови через людського фактора за 

наробіток , ; ; - середній збиток відмови через вплив 

навколишнього середовища за наробіток , ; ;  

 - ймовірність запобігання відмови; 
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 - ймовірність запобігання відмови ІІ групи складності; 

 - ймовірність запобігання відмови ІІІ групи складності; 

 - ймовірність запобігання несправності; 

, , ,  - постійна процесу підвищення рівня , , 

,  відповідно. 

У разі безперервного розподілу збитку: 

(3.3.5) 

 

 

Формули (3.3.4), (3.3.5) можна досліджувати на екстремум як функцію 

декількох речових змінних щодо , , , 

. Наприклад, в разі дискретних вихідних даних: 

; ; ;  
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Аналогічно для , ,  
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Екстремум сумарною формули витрат визначається значеннями: 

 

 

 

За допомогою матриці Гессе визначається вид екстремуму: 

 

; 

; 

; 
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Змішані похідні матриці дорівнюють нулю, отже, матриця прийме 

наступний вигляд: 

 

 

 

;  

;  

В зв’язку з тим, що діагональні члени визначника позитивні, а всі інші 

елементи дорівнюють нулю, то визначник завжди знакопозитивний. В цьому 

випадку, екстремум є мінімумом. Звідси випливає, що рельєф (гіперповерхня) 

сумарних витрат є увігнутим. Приклад побудови рельєфу для двох типів подій 

відмов і несправностей приведений на рисунку 3.3.4. 

 

а) ймовірність    б) вартість 

Рис. 3.3.4. Рельєф сумарних витрат для двох типів подій відмов:  - 

загальні сумарні витрати в комплексу заходів підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин; 1  - ймовірність запобігання відмов; 2  - 

ймовірність запобігання несправностей. 
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Вибір найбільш ефективного заходу можна зробити за допомогою 

градієнтного методу: 

 

Найбільша проекція покаже напрямок на найбільш ефективний захід 

щодо зниження ризиків подій. 

Використання представленої моделі вимагає обробки великої кількості 

даних і проведення безлічі відповідних розрахунків параметрів моделі. У 

зв’язку з цим на підставі даного методу розрахунку оптимальної ймовірності 

запобігання необхідно розробити програмне забезпечення. 

Інтеграція такого програмного забезпечення в комплексу заходів 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин агрокомпанії 

дозволить удосконалити процес управління факторами ризиків виникнення 

подій відмов та, таким чином, вибудувати пріоритетну стратегію підвищення 

безвідмовності при збереженні балансу витрат на виробництво і забезпечення 

безвідмовності (при мінімальних сумарних витратах), і в даному випадку 

максимальної економічної ефективності. 

Виходячи з оптимального рівня ймовірності запобігання подій відмов 

для оптимізації витрат в комплексу заходів підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин, необхідно з усіх наявних, вибрати заходи щодо 

зниження ризиків подій відмов, виходячи з умов: 

 максимальне скорочення ризиків подій відмов; 

 сумарні витрати не повинні перевищувати мінімальні, розраховані 

методом визначення оптимальної ймовірності запобігання подій відмов. 

Дане завдання є завданням лінійного програмування. Як обмеження 

приймаються мінімальні сумарні витрати  при досягненні мінімального 

рівня ризиків . 

Якщо прийняти, що кількість систем (виробничих процесів) в організації 

, Відповідну кількість заходів щодо зниження рівня ризику 

подій відмов, які будуть впроваджуватися в системи організації, - , 

відповідні сумарні витрати по кожній події - , то математична постановка 

даного завдання буде мати вигляд: 
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      (3.3.6) 

Знайти рішення задачі (3.3.6) можна за допомогою стандартного пакета 

лінійного програмування [5], [11]. 

Внаслідок вирішення такого завдання буде визначено оптимальний 

перелік заходів, який забезпечить підвищення безвідмовності при мінімальних 

сумарних витратах. 

 

3.4. Методичні підходи до стохастичних компонентів в процесах 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин 

 

На практиці під час відновлення працездатності сільськогосподарських 

машин всі процеси мають стохастичну залежність між компонентами як 

вхідних, так і вихідних змінних. При цьому ні характер, ні структура 

залежності невідомі [465]. Тому відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин можна як об’єкт дослідження є таким, що 

володіє подібною особливістю, і характеризується як трубчастий [47]. 

 

 

Рис. 3.4.1. Схема відновлення працездатності сільськогосподарських 

машин, як багатовимірного стохастичного об’єкта дослідження 

 

Перша згадка про процеси трубчастої структури або H-процеси були 

помічені при моделюванні технологічних процесів в металургії. Було 
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виявлено, що компоненти вектора входу досліджуваного процесу пов’язані 

стохастичною залежністю, внаслідок чого процес протікає не у всій області, 

встановленої технологічним регламентом, а лише в деякій його підобласті. 

У цих умовах процес моделювання та управління ускладнюється. 

Розглянемо стохастичний багатовимірний об’єкт, представлений на 

рисунку 3.4.1. Тут (рис. 3.4.1) прийняті наступні позначення: А - невідомий 

оператор об’єкта,  – вихідна змінна процесу, 

 – векторний вхідний вплив  – 

векторний випадковий вплив,  – безперервний час,  – канали 

зв’язку, які відповідають різним змінним, що включають в себе засоби 

контролю,  – випадкові перешкоди вимірювань відповідних 

змінних процесу з нульовими математичними очікуваннями і обмеженою 

дисперсією. 

Вимірюючи значення вхідних і вихідних змінних відновлення 

працездатності сільськогосподарських машин через інтервал часу , 

Отримаємо навчальну вибірку , де  – обсяг вибірки. Звернемо 

увагу на одну важливу обставину - компоненти вектора вхідних змінних  

пов’язані стохастичною залежністю. Випадок, коли компоненти вектора входу 

 незалежні, може бути проілюстровано наступним рисунком: 

 

Рис. 3.4.2. Випадок незалежності компонент вектора входу  
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Тут, з міркувань простоти,  Знаком «+» позначені точки 

процесу. Як видно з рисунку 3.4.2, точки процесу можуть бути розташовані по 

всій площі даного одиничного квадрата. Одному значенню компоненти  

може відповідати безліч значень компоненти , і навпаки. 

Якщо між компонентами вектора входу існує деяка залежність, то в 

якості ілюстрації можна розглянути приклад, представлений на рисунку 3.4.3, 

де компоненти ,  пов’язані між собою стохастичною залежністю. 

 

 

Рис. 3.4.3. Стохастичний зв’язок між вхідними змінними процесу 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин 

 

Як видно з представленого рисунку 3.4.4, точки процесу 

розташовуються не по всій площі одиничного квадрата , а лише в його 

області . Одному значенню компоненти  відповідає тут вже 

значно менше число значень компоненти . Чим менша область , тим 

більше однозначним стає відношення між компонентами  і . Відзначимо, 

що області  досліднику завжди невідома, оскільки її розміри і 

положення визначаються видом зв’язку між змінними процесу, про яку ми 

нічого не можемо сказати напевно. 
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Розглянемо рисунок 3.4.4, на якому показано процес трубчастої 

структури процесу відновлення працездатності сільськогосподарських машин. 

 

 

Рис. 3.4.4. Процес відновлення працездатності сільськогосподарських 

машин з трубчастої структурою 

 

Як видно з рисунку 3.17, область протікання процесу  являє 

собою без порушення спільності, одиничний гіперкуб, де  . 

Область протікання процесу  на практиці відома завжди. Наприклад, 

для технологічного процесу відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин значення вхідних-вихідних змінних 

визначаються рамками технологічного регламенту [97]. Однак якщо 

досліджуваний процес має трубчасту структуру, тобто його вхідні змінні 

пов’язані між собою стохастичною залежністю, то область його протікання 

обмежується не тільки простором гіперкуба , але і деякою його 

підобластю , яка нам ніколи не відома. Оскільки підобласть 

 не відома, то і точно сказати про те, що досліджуваний об’єкт має 

даною особливістю, ми не можемо. У цьому полягає основна складність 

моделювання подібного роду процесів відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин [432]. 
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На практиці, при побудові моделі процесу відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин за наявними даними, використовують 

параметричні оцінки типу: 

,    (3.4.1) 

де  – параметрична структура моделі, а  – вектор параметрів. При цьому 

для деяких значень вхідних змінних процесу , які одночасно 

задовольняють умові . Ми можемо отримати оцінки  

або зовсім . Цей ефект продемонстрований на рисунку 3.4.5. 

 

 

Рис. 3.4.5. Моделювання процесу відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин з трубчастої структурою 

 

Тут точки A, B, C – це різні значення вихідної змінної  отримані в 

результаті управління технологічним процесом. Як видно з рисунку 3.4.5, 

точка  належить області «трубчастого» процесу, тобто , точка  

не влучає в область трубки, але перебуває в технологічному регламенті 

( , але ). Точка , тобто вона виходить за 

рамки технологічного процесу відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин. Якісний результат від ведення процесу 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин можливий лише 

при отриманні точок, подібних якій точці , тобто таких, які в підсумку 

потрапили в простір трубки . Точки, що не потрапили в рамки 

технологічного регламенту відновлення працездатності сільськогосподарських 
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машин, такі як точка , можна легко помітити і виключити з розгляду. 

Наприклад, можна отримати негативні значення інтенсивності відмов або 

інтенсивності відновлення сільськогосподарських машин, що, природно, не є 

реальним. Найбільш складний випадок представляють значення , які 

вписуються в обсяг гіперкуба , але не належать простору трубки 

 (наприклад, точка  на рисунку 3.4.5). Ці оцінки задовольняють 

умовам технологічного регламенту відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин, а, значить, ми не маємо підстав для їх 

виключення, і враховуємо при дослідженні. При цьому результат буде 

незадовільним. 

Розглянемо ще одну обставину. Нехай нам необхідно відновити лінію в 

двовимірному просторі. Для якісного її відновлення нам буде потрібно вибірка 

з декількох десятків точок. Якщо ми працюємо в тривимірному просторі і 

об’єктом відновлення є площину, то мова йде про декілька сотень точок. 

Таким чином, зі збільшенням розмірності простору, обсяги вибірок , 

необхідні для якісного оцінювання, збільшуються на порядки. Але на практиці 

не поодинокі випадки, коли розмірність завдання k велика в порівнянні з 

обсягом наявної вибірки s. Наприклад, в практичних завданнях відновлення 

працездатності сільськогосподарських машин часто виникає ситуація, коли 

, а . У цих ситуаціях математична статистика не 

може дати задовільне рішення задачі ідентифікації. Це означає, що отримані 

моделі будуть досить грубими. 

У випадку наявності у процесі відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин трубчастої структури компоненти його входу 

пов’язані стохастичною залежністю [96]. Іншими словами, по суті, розмірність 

завдання в цьому випадку значно скорочується, і при малій кількості точок ми 

можемо отримати задовільні моделі. 

Нехай процес відновлення працездатності сільськогосподарських машин 

описується рівнянням: 

    (3.4.2) 

де тривимірний вектор  є вхідний змінної, а  – 

вихідна змінна. Як говорилося раніше, при параметричної ідентифікації 

досліджуваного процесу необхідно визначити клас параметричних 
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залежностей  і оцінити той чи інший способом 

параметри  за вибіркою спостережень , де  – обсяг вибірки. 

Нехай компоненти вектора входу  стохастично ніяк не 

пов’язані, тобто незалежні. В цьому випадку вихідна змінна  є функція від 

трьох змінних . Припустимо, що компоненти вектора вхідних 

змінних пов’язані функціонально, наприклад: 

 .   (3.4.3) 

Звичайно ж, дослідник не знає про наявність залежності (3.4.3). У 

зворотному випадку можна було б підстановкою (3.4.3) в (3.4.2) отримати: 

    (3.4.4) 

Таким чином, тривимірна залежність (3.4.2) могла б бути зведена до 

одновимірної залежності (3.4.4). Аналогічним чином залежність (3.4.2) може 

бути зведена і до двовимірної. Як ми бачимо, при наявності функціональної 

залежності між компонентами вектора входу  розмірність 

розв’язуваної задачі скорочується. Аналогічно справа йде і за наявності не 

функціональної залежності, а стохастичної. Але про наявність подібних 

залежностей досліднику нічого не відомо. 

Об’єктом дослідження роботи був процес відновлення працездатності 

зернозбиральних комбайнів агрофірми. В ході дослідження було виділено ряд 

змінних , що впливають на процес: 

- коефіцієнт готовності зернозбиральних комбайнів, які експлуатуються 

в Київській області, ( ); 

- коефіцієнт готовності зернозбиральних комбайнів, які експлуатуються 

в Черкаській області, ( ); 

- коефіцієнт готовності зернозбиральних комбайнів, які експлуатуються 

в Полтавській області, ( ); 

- коефіцієнт готовності зернозбиральних комбайнів, які експлуатуються 

в Житомирській області ( ); 

- коефіцієнт готовності зернозбиральних комбайнів, які експлуатуються 

в Чернігівській області ( ); 

- коефіцієнт готовності зернозбиральних комбайнів, які експлуатуються 

в Донецькій області, ( ); 

184



- коефіцієнт готовності зернозбиральних комбайнів, які експлуатуються 

в Херсонській області, ( ); 

- коефіцієнт готовності зернозбиральних комбайнів, які експлуатуються 

в Миколаївській області, ( ). 

Вибірка вхідних-вихідних змінних має вигляд 

. З метою дослідження взаємозв’язку 

між змінними була розрахована кореляційна матриця за наявними даними. 

Отримана матриця представлена в таблиці 3.4.1. 

Таблиця 3.4.1 

Кореляційна матриця 

         

 0,94 0,98 0,89 0,94 0,91 0,87 0,96 0,96 

 1 0,93 0,83 0,96 0,87 0,87 0,95 0,84 

 0,93 1 0,84 0,96 0,9 0,84 0,97 0,94 

 0,83 0,84 1 0,74 0,89 0,87 0,79 0,94 

 0,96 0,96 0,74 1 0,86 0,8 0,99 0,84 

 0,87 0,9 0,89 0,86 1 0,89 0,92 0,92 

 0,87 0,84 0,87 0,8 0,89 1 0,82 0,86 

 0,95 0,97 0,79 0,99 0,92 0,82 1 0,89 

 0,84 0,94 0,94 0,84 0,92 0,86 0,89 1 

 

Результати експерименту показали, що значення коефіцієнтів кореляції 

досить великі ( ). Це говорить про наявність сильної лінійної 

залежності між факторами, що впливають на процес. Ґрунтуючись на цьому, 

як залежностей, що описують процес, було запропоновано взяти такі рівняння: 

 

 

 

 

 

 

 

   (3.4.5) 
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де , , , , , , ,  – шукані параметри. 

 

3.5. Методичні положення оцінювання пристосованості до 

технічного обслуговування сільськогосподарських машин 

 

Технологічною основою забезпечення працездатного стану 

сільськогосподарських машин в умовах інтенсивного сільськогосподарського 

виробництва [423] є запровадження регламентованої стратегії технічного 

обслуговування із визначеними видами та адаптованими об’ємами і 

диференційованою періодичністю виконання відповідних заходів за 

результатами динаміки зміни показників технічного стану кожної машини [1]. 

Раціональне підвищення технічного рівня, якості, надійності і термінів 

експлуатації сільськогосподарських машин неможливе без вирішення задач 

адекватного оцінювання пристосованості до технічного обслуговування  

значного арсеналу марок цих машин [94]. 

В існуючих нормативних положеннях щодо оцінювання пристосованості 

до технічного обслуговування сільськогосподарських машин запропоновано 

методику [280], яка не враховує суттєвих технічних проблем в рівні надійності 

вітчизняних машин та, які характеризуються відсутністю: єдиного підходу до 

оцінки показника їх технічного рівня – пристосованості до технічного 

обслуговування; чіткого розмежування змісту окремих показників 

пристосованості до технічного обслуговування, які відтворюють властивості 

сільськогосподарських машин в національних стандартах, стандартах 

організаціях та іншого рівня нормативних документах на дані машини; чітко 

обмеженої номенклатури показників пристосованості до технічного 

обслуговування, що ускладнює отримання адекватних результатів в практиці 

оцінки цих властивостей і їх співставлення при оцінці різними виконавцями та 

зведення до мінімального ступеня обсягу використання експертної інформації. 

Реалізацію оцінювання пристосованості до технічного обслуговування 

потрібно проводити на зразку машини даної марки, який представлено на 

оцінювання і повністю укомплектований інструментом, технічними засобами, 

пристосуваннями і обладнанням, які передбачені нормативним документом 

“Інструкція з технічного обслуговування” на конкретну марку машини (далі – 
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інструкція з технічного обслуговування), що розроблено виробником згідно з 

СОУ 29.3-37-123:2004. 

Під час практичної реалізації оцінювання пристосованості до технічного 

обслуговування машин треба встановити: 

- відповідність вимогам безпеки щодо практичного проведення процесу 

технічного обслуговування; 

- відповідність нормативної документації з технічного обслуговування 

вимогам розроблення і затвердження; 

- показники технічного рівня технологічного процесу технічного 

обслуговування. 

Оцінювання вимог безпеки процесу практичного проведення технічного 

обслуговування машин потрібно проводити безпосереднім візуальним оглядом 

і випробуваннями із встановлення відповідності вимогам згідно з ДСТУ EN 

632-93, ДСТУ 2189-93, ДСТУ 2258-93, ДСТУ 2416-94, ДСТУ 3158-95, ГОСТ 

12.1.004-91, ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 12.2.019-86, ГОСТ 12.2.040-79, ГОСТ 

12.2.042-91, ГОСТ 12.2.062-81, ГОСТ 12.2.086-83, ГОСТ 12.2.101-84, 

ГОСТ 12.2.139-97, ГОСТ 12.3.001-85, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.009-76, 

ГОСТ 14192-96, НПАОП 2.0.00-1.01-00 і НПАОП 2.2.00-1.01-01. 

Оцінювання відповідності нормативної документації з технічного 

обслуговування вимогам розроблення і затвердження потрібно проводити із 

застосуванням методу експертного оцінювання на предмет відповідності: 

- циклу і видів технічного обслуговування положенням згідно з ГОСТ 

7751–85, ГОСТ 20793–86, ГОСТ 24466-80; 

- повноти опису методів, технології, технологічних операцій та 

технічних засобів його проведення згідно з ГОСТ 2.601-95, ГОСТ 15.601-98 і 

ГОСТ 27388-87; 

- поділу структурних елементів і їх наявності згідно з ГОСТ 2.601-95, 

ГОСТ 15.601-98, ГОСТ 27388-87 і СОУ 29.3-37-123:2004; 

- викладу: стисло або об’ємно, чітке (однозначне) сприйняття або 

сприйняття ускладнено; нефахово або зрозуміло для осіб, які пройшли фахове 

навчання з проведення технічного обслуговування. 

Загальними вимогами до оцінювання показників технічного рівня 

технологічного процесу технічного обслуговування передбачається наступне: 
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1. Вимірюванням потрібно оцінювати: лінійні параметри огороджень 

небезпечних місць; висоту розміщення горловин для заправлення та інших 

місць технічного обслуговування; величини зусилля виконання технологічних 

операцій технічного обслуговування; вихідні дані для розрахунку показників 

трудомісткості проведення технічного обслуговування. Розрахунковим 

методом треба визначати показники пристосованості до технічного 

обслуговування. 

2. Оцінювання показників технічного рівня технологічного процесу 

технічного обслуговування, технологічні операції за видами технічного 

обслуговування машин потрібно проводити за таких умов: температура 

навколишнього середовища від 5 С до 30 С (технологічні операції технічного 

обслуговування в процесі зберігання рекомендується проводити за 

температури навколишнього середовища від мінус 20С до 0С); відносна 

вологість – від 25 % до 75 %; атмосферний тиск – від 86 кПа до 106 кПа; 

швидкість вітру – не більше 10 м/с; вміст пилу в повітрі не більше 2 мг/м3; 

відсутність у навколишньому середовищі газів і парів, активних щодо 

матеріалів використовуваних у машинах і технічних засобах технічного 

обслуговування; в захищеному від попадання природних опадів місці (дощ, 

сніг, град тощо). 

3. Під час оцінювання показників технічного рівня технологічного 

процесу технічного обслуговування необхідну і достатню кількість повторів 

проведення всіх видів технічного обслуговування машини рекомендується 

встановити один, а для щозмінного, номерних і технічного обслуговування в 

гарантійний термін експлуатації – три. 

4. Під час оцінювання показників технічного рівня технологічного 

процесу технічного обслуговування необхідна і достатня кількість повторів 

проведення технологічних операцій має бути три і більше. 

5. Під час проведення технологічних операцій технічного 

обслуговування даного виду потрібно реєструвати: 

- час початку і закінчення виконання технологічних операцій технічного 

обслуговування даного виду; 
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- оперативний і підготовчо-заключний час виконання виконавцями або 

окремо кожним з виконавців технологічних операцій технічного 

обслуговування даного виду; 

- фіксовані шляхом відео-фотозйомки оперативні моменти 

технологічних операцій, які характеризують зручність, доступність і 

оглядовість проведення технічного обслуговування машин. 

В процесі оцінювання показниками технічного рівня технологічного 

процесу технічного обслуговування рекомендується вважати: 

- загальну кількість видів технічного обслуговування в циклі; 

- періодичність технічного обслуговування даного виду; 

- загальну трудомісткість циклу технічного обслуговування; 

- питому загальну трудомісткість циклу технічного обслуговування; 

- оперативну трудомісткість циклу технічного обслуговування; 

- питому оперативну трудомісткість циклу технічного обслуговування; 

- загальну трудомісткість технічного обслуговування за його видами; 

- питому загальну трудомісткість технічного обслуговування за його 

видами; 

- оперативну трудомісткість технічного обслуговування за його видами; 

- питому оперативну трудомісткість технічного обслуговування за його 

видами; 

- коефіцієнт технологічності операції даного виду технічного 

обслуговування; 

- коефіцієнт технологічності даного виду технічного обслуговування; 

- кількість місць (точок) змащування за цикл і видами технічного 

обслуговування; 

- кількість місць регулювання за цикл і видами технічного 

обслуговування; 

- кількість місць контролю за цикл і видами технічного обслуговування; 

- кількість місць заправлення (заливання) за цикл і видами технічного 

обслуговування; 

- кількість місць зливання за цикл і видами технічного обслуговування; 

- кількість сортів (сортів, марок) олив, що передбачені під час реалізації 

всього циклу технічного обслуговування і за його видами; 
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- кількість видів (сортів, марок) мастил, що передбачені під час 

реалізації всього циклу технічного обслуговування і за його видами; 

- кількість сортів (сортів, марок) технічних рідин, що передбачені під час 

реалізації всього циклу технічного обслуговування і за його видами; 

- кількість технічних засобів, що передбачені на цикл і за видами 

технічного обслуговування; 

- кількість обладнання, що передбачені на цикл і за видами технічного 

обслуговування; 

- кількість пристосувань, що передбачені на цикл і за видами технічного 

обслуговування; 

- кількість одиниць оснащення, що передбачені на цикл і за видами 

технічного обслуговування; 

- кількість інструментів, що передбачені на цикл і за видами технічного 

обслуговування; 

- кількість (об’єм, маса) витратних матеріалів, що передбачені на цикл і 

за видами технічного обслуговування; 

- доступність, оглядовість і зручність виконання технологічних операцій 

технічного обслуговування. 

Загальну кількість видів технічного обслуговування у циклі потрібно 

визначати обліком за встановленим положенням інструкції з технічного 

обслуговування. 

Періодичність технічного обслуговування даного виду треба визначати 

обліком за встановленим положенням інструкції з технічного обслуговування 

із перевіркою їх відповідності положенням згідно з ГОСТ 7751–85, 

ГОСТ 20793–86 і ГОСТ 24466-80. 

Оперативну трудомісткість виконання j-ої технологічної операції і-го 

виду технічного обслуговування ( ТОоперацій

оперативнаjiS ), в людино-годинах, потрібно 

визначати методом хронометрування затрат оперативного часу виконання j-ої 

технологічної операції і-го виду технічного обслуговування f -ою кількістю 

виконавців і розрахунковим методом за формулою: 

ji
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оп

f
ji

ТОоперацій
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S

ji
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1 1 ,  (3.4.6) 

190



де jif  – кількість виконавців j-ої технологічної операції і-го виду технічного 

обслуговування, люд.; 

оп

ufji
t  – оперативний час u -го повтору виконання f -ою кількістю 

виконавців j-ої технологічної операції і-го виду технічного обслуговування, 

годин; 

jiz  – кількість вимірювань (повторів) виконання j-ої технологічної 

операції і-го виду технічного обслуговування. 

До формули (3.4.6) оп

ufji
t  рекомендується встановлювати 

хронометруванням, значення jif  приймати відповідно до інструкції з 

технічного обслуговування, а jiz  – згідно з загальних вимог цього пункту. 

Загальну трудомісткість виконання j-ої технологічної операції і-го виду 

технічного обслуговування ( ТОоперацій

загальнаjiS ), в людино-годинах, потрібно визначати 

методом хронометрування затрат оперативного і підготовчо-заключного часів 

виконання j-ої технологічної операції і-го виду технічного обслуговування f -

ою кількістю виконавців і розрахунковим методом згідно з формулою: 
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1 1 ,  (3.4.7) 

де зп

ufji
t   – підготовчо-заключний час u -го повтору виконання f -ою кількістю 

виконавців j-ої технологічної операції і-го виду технічного обслуговування, 

годин. 

До формули (3.4.7) зп

ufji
t   рекомендується встановлювати 

хронометруванням. 

Коефіцієнт технологічності j-ої технологічної операції і-го виду 

технічного обслуговування ( тех

jiК ) треба визначати розрахунковим методом за 

формулою: 
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Оперативну трудомісткість технічного обслуговування за його видами 

( ТОвид

оперативнаіS ), в людино-годинах, треба визначати розрахунковим методом за 

формулою. 





jk

j

ТОоперацій

оперативнаjі
ТОвид

оперативнаі SS
1

,  (3.4.9) 

де jk  – кількість технологічних операцій в і-му виді технічного 

обслуговування. 

Питому оперативну трудомісткість технічного обслуговування за його 

видами ( ТОвид

оперативнапитомаіS ), в людино-годинах на одиницю наробітку, треба 

визначати розрахунковим методом за формулою: 

ТОвиді

ТОвид

оперативнаіТОвид

оперативнапитомаі
T

S
S  ,  (3.4.10) 

де 
ТОвидіT  – наробіток машини до і-го виду технічного обслуговування, одиниця 

наробітку. 

До формули (3.4.10) 
ТОвидіT  приймати відповідно до інструкції з 

технічного обслуговування. 

Загальну трудомісткість технічного обслуговування за його видами 

(
ТОвид

загальнаіS ), в людино-годинах, треба визначати розрахунковим методом за 

формулою: 





іk

j

ТОоперацій

загальнаjі

ТОвид

загальнаі SS
1

.   (3.4.11) 

Питому загальну трудомісткість технічного обслуговування за його 

видами ( ТОвид

загальнапитомаіS ), в людино-годинах на одиницю наробітку, треба 

визначати розрахунковим методом за формулою: 

ТОвиді

ТОвид

загальнаіТОвид

загальнапитомаі
T

S
S  .  (3.4.12) 

Коефіцієнт технологічності і-го виду технічного обслуговування ( тех

iК ) 

треба визначати розрахунковим методом за формулою: 

ТОвид

загальнаі

ТОвид

оперативнаітех

i
S

S
К  .  (3.4.13) 

192



Оперативну трудомісткість циклу технічного обслуговування ( ТОцикл

оперативнаS ), 

в людино-годинах, треба визначати розрахунковим методом за формулою: 









n

і b

ТОвид

оперативнаіib

ТОцикл

оперативна SrS
1 1

.  (3.4.14) 

де b  – ціле додатне число, яке необхідно визначати із залежності 
ТОцикл

ТОвиді

T

T
b  ; 

ibr  – кількість виконань і-го виду технічного обслуговування за цикл; 

n  – кількість видів технічного обслуговування в циклі. 

Питому оперативну трудомісткість циклу технічного обслуговування 

( ТОцикл

оперативнапитомаS ), в людино-годинах на одиницю наробітку, треба визначати 

розрахунковим методом за формулою: 

ТОцикл

ТОцикл

оперативнаТОцикл
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T

S
S  .  (3.4.15) 

де ТОциклT  – наробіток машини за цикл технічного обслуговування, одиниця 

наробітку. 

До формули (3.4.15) ТОциклT  приймати відповідно до інструкції з 

технічного обслуговування. 

Загальну трудомісткість циклу технічного обслуговування ( ТОцикл

загальнаS ), в 

людино-годинах, треба визначати розрахунковим методом за формулою: 









n

і b

ТОвид

загальнаіib

ТОцикл

загальна SrS
1 1

.  (3.4.16) 

Питому загальну трудомісткість циклу технічного обслуговування 

( ТОцикл

загальнапитомаS ), в людино-годинах на одиницю наробітку, треба визначати 

розрахунковим методом за формулою: 

ТОцикл

ТОцикл

загальнаТОцикл

загальнапитома
T

S
S  .  (3.4.17) 

Кількість місць (точок) змащування, регулювання, контролю, 

заправлення (заливання) і зливання за цикл і видами технічного 

обслуговування потрібно визначати їх обліком під час проведення відповідних 

технологічних операцій змащування, регулювання, контролю, заправлення 

(заливання) і зливання. 

Кількість сортів (марок, видів) олив, мастил і технічних рідин, що 

передбачені під час реалізації всього циклу технічного обслуговування і за 
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його видами, потрібно визначати їх обліком під час проведення відповідних 

технологічних операцій заправлення і змащування. 

Кількість технічних засобів, обладнання, пристосувань, оснащення, 

інструментів, що передбачені на цикл і за видами технічного обслуговування, 

потрібно визначати їх обліком під час проведення всіх технологічних операцій 

відповідно до інструкції з технічного обслуговування. 

Кількість (об’єм, маса) витратних матеріалів, що передбачені на цикл і за 

видами технічного обслуговування, потрібно визначати їх зважуванням або 

вимірюванням та обліком під час проведення всіх технологічних операцій 

відповідно до інструкції з технічного обслуговування. 

Доступність, оглядовість і зручність виконання технологічних операцій 

технічного обслуговування рекомендується оцінювати з врахуванням 

методичних положень. 

Реалізація запропонованих методичних положень оцінювання 

пристосованості до технічного обслуговування сільськогосподарських машин 

формує підставу для удосконалення стандартизованих положень ГОСТ 26026–

83, як аспекту вирішення задач з підвищення технічного рівня вітчизняних 

машин. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Розроблена математична модель сумарних витрат дозволяє визначити 

цільовий рівень підвищення безвідмовності при мінімальних сумарних 

витратах. 

2. Дослідження гіперповерхні сумарних витрат в комплексу заходів 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин за допомогою 

матриці Гессе показало, що поверхня витрат є увігнутою, отже метод 

визначення оптимальної ймовірності запобігання подій відмов при 

експлуатації сільськогосподарських машин є коректним. 

3. Розроблений метод розрахунку оптимальної ймовірності запобігання 

подій відмов передбачає формування переліку заходів щодо зниження ризиків 

подій відмов з бази даних з мінімальними сумарними витратами, відповідними 
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оптимальної ймовірності запобігання подій відмов, що є важливим в процесі 

управління факторами ризику. 

4. Отримана в роботі формула ризику реалізації подій відмов, враховує 

всі види подій, інтенсивності потоку подій, збитки, ймовірність запобігання 

подій відмов, що дозволяє виявити ефективність заходів щодо зниження рівня 

ризиків подій для всього парку літаків. 

5. Виявлена залежність фінансових витрат на впровадження заходів, що 

знижують ризики, від ймовірності запобігання подій відмов дозволяє 

визначити ефективність вкладених в заходи з підвищення безвідмовності 

коштів за принципом граничної ефективності інвестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні результати та висновки третього розділу були раніше стисло 

опубліковані в наукових працях здобувача згідно додатку А 8, 19, 21, 23, 24, 

26, 28, 30, 41, 42, 69, 70, 71, 94, 95, 99, 139. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЗОННИХ ПОКАЗНИКІВ 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ, БЕЗВІДМОВНОСТІ І 

РЕМОНТОПРИДАТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 

 

4.1. Показники експлуатаційної надійності сільськогосподарських 

машин 

 

Експериментальні дослідження дозволили стверджувати, що 

інтенсивність відмов сільськогосподарських машин за запропонованою 

стратегією підвищення працездатності не суперечить диференціальній функції 

теоретичного закону розподілу Вейбулла-Гнєденко (рис. 4.1.1а, рис. 4.1.1в) і 

нормального (рис. 4.1.1б) і характеризується математичним очікуванням для 

зернозбиральних комбайнів – 0,196 відмов-1, бурякозбиральних машин – 

0,237 відмов-1, кормозбиральних комбайнів – 0,654 відмов-1, що, відповідно, на 

11,2%, 9,8% і 12,3% більше в порівнянні з базовою стратегією за фактичним 

станом. 

Експериментальні дослідження дозволили стверджувати, що 

інтенсивність відновлень сільськогосподарських машин за запропонованою 

стратегією підвищення працездатності не суперечить диференціальній функції 

теоретичного закону логнормального розподілу (рис. 4.1.2) і характеризується 

математичним очікуванням для зернозбиральних комбайнів  

0,172 люд.-годин-1, бурякозбиральних машин – 0,242 люд.-годин-1, 

кормозбиральних комбайнів – 0,384 люд.-годин-1, що, відповідно, на 10,8%, 

10,1% і 11,7% більше в порівнянні з базовою стратегією за фактичним станом. 

Встановлено, що ймовірність безвідмовної роботи 

сільськогосподарських машин за запропонованою стратегією підвищення 

працездатності не суперечить диференціальній функції теоретичного закону 

розподілу Гамбеловський (рис. 4.1.3) і характеризується математичним 

очікуванням для зернозбиральних комбайнів – 0,903, бурякозбиральних машин 

– 0,928, кормозбиральних комбайнів – 0,972, що, відповідно, на 10,6%, 9,3% і 

12,1% більше в порівнянні з базовою стратегією за фактичним станом. 
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Результати досліджень показали, що коефіцієнт готовності 

сільськогосподарських машин за запропонованою стратегією підвищення 

працездатності не суперечить диференціальній функції теоретичного закону 

розподілу Гамбеловський (рис. 4.1.4) і характеризується математичним 

очікуванням для зернозбиральних комбайнів – 0,952, бурякозбиральних машин 

– 0,964, кормозбиральних комбайнів – 0,986, що, відповідно, на 7,1%, 7,3% і 

6,9% більше в порівнянні з базовою стратегію за фактичним станом. 

Встановлено, що кількості відмов сільськогосподарських машин за 

запропонованою стратегією підвищення працездатності не суперечить 

диференціальній функції теоретичного закону розподілу логнормальний 

(рис. 4.1.5) і характеризується математичним очікуванням для 

зернозбиральних комбайнів – 5,66 відмов, бурякозбиральних машин –  

4,25 відмов, кормозбиральних комбайнів – 4,61 відмов, що, відповідно, на 

11,3%, 12,7% і 12,8% менше в порівнянні з базовою стратегією за фактичним 

станом. 

Довели, що міжремонтний ресурс сільськогосподарських машин за 

запропонованою стратегією підвищення працездатності не суперечить 

диференціальній функції теоретичного закону розподілу нормальний 

(рис. 4.1.6а) і логнормальний (рис. 4.1.6б,в) і характеризується математичним 

очікуванням для зернозбиральних комбайнів – 427,4 га, бурякозбиральних 

машин – 333,1 га, кормозбиральних комбайнів – 283,2 га, що, відповідно, на 

14,3%, 16,7% і 14,9% більше в порівнянні з базовою стратегією за фактичним 

станом. 

Встановлено, що наробіток між відмовами сільськогосподарських 

машин за запропонованою стратегією підвищення працездатності не 

суперечить диференціальній функції теоретичного закону розподілу 

нормальний (рис. 4.1.7а) і Гамбеловський (рис. 4.1.7б,в) і характеризується 

математичним очікуванням для зернозбиральних комбайнів – 81,6 га, 

бурякозбиральних машин – 79,1 га, кормозбиральних комбайнів – 76,8 га, що, 

відповідно, на 11,2%, 12,4% і 11,8% більше в порівнянні з базовою стратегією 

за фактичним станом. 

Проведені експериментальні дослідження дозволили стверджувати, що 

параметр потоку відмов сільськогосподарських машин за запропонованою 

стратегією підвищення працездатності не суперечить диференціальній функції 

теоретичного закону розподілу логнормальний (рис. 4.1.8) і характеризується 
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математичним очікуванням для зернозбиральних комбайнів – 0,013 відмов/га, 

бурякозбиральних машин – 0,011 відмов/га, кормозбиральних комбайнів – 

0,012 відмов/га, що, відповідно, на 12,7%, 13,1% і 12,8% менше в порівнянні з 

базовою стратегією за фактичним станом. 

 

 

 
Рис. 4.1.9. Тривалість відновлень а) зернозбиральні комбайни; б) 

бурякозбиральні машини; в) кормозбиральні комбайни 

 

Проведені експериментальні дослідження довели, що тривалість 

відновлень сільськогосподарських машин за запропонованою стратегією 

підвищення працездатності не суперечить диференціальній функції 

теоретичного закону розподілу Вейбула-Гнєденко (рис. 4.1.9а), нормальний 

(рис. 4.1.9б) і гама (рис. 4.1.9в) та характеризується математичним 

очікуванням для зерно-збиральних комбайнів – 6,41 люд.-годин, 
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бурякозбиральних машин – 4,47 люд.-годин, кормозбиральних комбайнів – 

2,83 люд.-годин, що, відповідно, на 15,2%, 18,3% і 16,3% менше в порівнянні з 

базовою стратегією за фактичним станом. 

 

4.2. Сезонні показники експлуатаційної безвідмовності і 

ремонтопридатності сільськогосподарських машин 

 

Особливістю експлуатації зернозбиральних комбайнів є те, що 

використовуються вони не цілий рік, а сезонно [110]. Ця обставина спонукає 

до максимальної уваги в забезпеченні високоефективної експлуатації 

зернозбиральних комбайнів в стислі терміни, підтриманні на високому рівні їх 

безвідмовності. 

На сьогоднішній день становище експлуатації вказаних машин 

усугубляється тим, що випуск і поставка аграрним господарствам нормативної 

документації з технічного обслуговування практично зупинено. В той же час 

проведення робіт з технічного обслуговування вітчизняних зернозбиральних 

комбайнів потребує розроблення відповідної нормативної документації, 

технологічного обладнання, приладів і пристосувань. 

Проведені експериментальні дослідження показують, що із загального 

об’єму регламентних робіт з технічного обслуговування виконується тільки 

60% від планових. Решта з нормативного обсягу робіт не виконується за 

різних причин: відсутність обладнання чи нормативно-технічної документації, 

засобів діагностування, коштів на проведення технічного обслуговування. 

На ефективність експлуатації сільськогосподарських машин впливає 

значна кількість факторів серед яких вагомість якості технічного 

обслуговування складає 0,311. На цей показник визначальний вплив мають 

такі фактори: 

- наявність технічних засобів технічного обслуговування – 0,428; 

- виконання номенклатури технологічних операцій технічного 

обслуговування – 0,300; 

- дотримання термінів проведення технічного обслуговування – 0,265. 
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Об’єктами досліджень є зернозбиральний комбайн „Славутич”, а також 

заводські інструкції з експлуатації вказаної машини, існуюча документація з 

технічного обслуговування аналогічних складних збиральних машин. 

Основними показниками безвідмовності прийнято [114-116]: ймовірність 

безвідмовної роботи  tР  на протязі заданого проміжку часу t , ймовірність 

 tQ  відмов, інтенсивність відмов  t , середній наробіток до першої відмови 

після закінчення терміну припрацювання [261], середній наробіток на відмову 

(тобто між відмовами) в період нормальної експлуатації [252], який 

характеризується постійною інтенсивністю 225. Також визначено коефіцієнт 

готовності гК  та показники ремонтопридатності: час відновлення   

(тривалість вимушеного простою машини, який спричинений пошуком і 

усуненням однієї відмови), ймовірність  ДвР   відновлення працездатності 

машини на протязі заданого проміжку часу Д  (тобто допустимого за умовами 

виробництва з точки зору відсутності матеріального збитку) і відповідно 

інтенсивність   відновлення машини в вигляді числа операцій з 

обслуговування за 1 годину (величина, яка обернена до  ). 
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Рис. 4.2.1. Гістограма розподілу дослідних частот і диференціальна 

функція теоретичного закону розподілу: а) інтенсивності відмов; б) 

ймовірності відновлення комбайна на протязі заданого часу. 
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Рис. 4.2.2. Гістограма розподілу дослідних частот і диференціальна 

функція теоретичного закону розподілу: а) ймовірності відмов; б); часу 

відновлення; в) інтенсивності відновлення; г) ймовірності безвідмовної 

роботи; д) коефіцієнта готовності. 
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Зернозбиральні комбайни „Славутич” характеризуються нормальним 

законом розподілу показників надійності в період нормальної експлуатації. 

Характер математичного розподілу часу відновлення практично не впливає на 

показники надійності, оскільки наробіток до першої відмови елементів будь-

якої системи машини значно більший тривалості усунення несправності. При 

дослідженнях розглянутий варіант необмеженого відновлення працездатності, 

під яким розуміється можливість одночасного усунення всіх відмов, які 

виникли, або коли відмова елемента усувається миттєво, як правило, це дійсне 

для умов господарств з власною службою технічного обслуговування. 

Результати графічно представлені на рисунках 4.2.1-4.2.2. 

Безвідмовність зернозбирального комбайна (рис. 4.2.1 і рис. 4.2.2) на 

неналежному рівні, тому що з кожних 100 машин у 14 спостерігаються простої 

з причин відмови, і в 12 тривалість відновлення працездатності машини не 

перевищує Д , в інших наявний економічний збиток. 

Середня готовність зернозбиральних машин до виконання своїх 

технологічних функцій не перевищує 86%. 

Середній час відновлення працездатності для зернозбиральних машин 

склав 2,4 години. 

При розгляді відмов встановлено, що 46% приходить на молотарку, 

очистку і бункер, так як вони експлуатуються в умовах найбільш високих 

навантажень, біля 23% - на жниварку, похилу камеру, платформу, підбирач, 

пристосування до жатки, що спричинено насамперед недотриманням вимог 

при експлуатації. Відмови двигуна складають біля 15% і обумовлені 

конструктивними недоліками турбонаддуву, приводу масляного насосу, 

інтенсивним спрацюванням шківа. Так основана гідросистема, гідрооб’ємне 

рульове керування – 7,2% і перш за все основна відмова приходить на 

напірний клапан з причини потрапляння сторонніх предметів (їх частинок) на 

іглу, що пов’язано з недотриманням вимог до заправлення основної 

гідросистеми, електрообладнання – 1,5%, копнувач – 3,0%, ходова частина – 

3,4% (міст ведучих коліс з гідроприводом). Наявні відмови: вийшов з ладу 

підшипник на зерновому елеваторі, вийшов з ладу датчик включення 

вивантажувального шнека, вийшов з ладу редуктор подачі зерна в бункер, 
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лопнув вал подрібнювача, лопнули кріплення нижнього і верхнього решета, 

вийшов з ладу генератор, бортовий комп’ютер. 

Готовність зернозбиральних комбайнів „Славутич” до виконання своїх 

технологічних функцій сезону 2015 року не перевищує 86%. Середній час 

відновлення працездатності для зернозбиральних машин склав 2,4 години. 

 

4.3. Оцінка безвідмовності і заходи при технічному обслуговуванні 

сільськогосподарських машин 

 

Переважна більшість складальних одиниць, механізмів, вузлів і агрегатів 

сільськогосподарських машин для забезпечення безвідмовності потребують 

застосування профілактичних заходів технічного обслуговування в розрізі 

регламентованих технологічних операцій з регулювання параметрів 

технічного стану [426-431, 434]. 

Поставлена проблема нинішніми дослідниками розглядається з позицій, 

що величина параметра технічного стану (зазору, натягу пружини, моменту 

прокручування тощо) сільськогосподарської машини встановлюється рівною 

номінальному значенню 0x . Зміна параметра технічного стану в процесі 

експлуатації сільськогосподарської машини є нестаціонарною випадковою 

функцією наробітку  tx , всі реалізації якої проходять через одну невипадкову 

точку  00 , tx . Для безвідмовної роботи необхідно, щоб жодна з реалізацій  tx  

не виходила за межі граничної зони значень параметра технічного стану. 

Відмова, як подія, настає в тому випадку, коли реалізація випадкової функції 

перетинає фіксований рівень 1x  (границя поля допуску). На рис. 4.3.1 

приводиться відомий характерний вид еволюції параметра технічного стану в 

період між двома регламентованими регулюваннями. 

При лінеаризації процесу розрегулювання випадкова функція  tx  

апроксимується лінійною випадковою функцією виду   taxtx  0  (де а - 

випадкова швидкість розрегулювання). Для побудови апроксимуючої функції 

достатньо виміряти значення параметрів технічного стану 

сільськогосподарських машин з кількістю об’єктів 21 за планом NUR в один з 

регламентованих моментів наробітку, якщо відомий наробіток і величина 

параметра технічного стану попереднього регулювання. 
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Рис. 4.3.1. Динаміка зміни параметра технічного стану в період між 

двома регламентованими регулюваннями. 

 

На рис. 4.3.2, як приклад, представлено фрагмент лінійної реалізації 

процесу зміни параметра технічного стану (зазору між стержнем клапана і 

бойком коромисла), який отримано в результаті дискретного контролю 

технічного стану механізмів газорозподілу дизельних двигунів 

зернозбирального комбайна “Славутич” через регламентований в 60 га 

наробіток. 

Номінальне значення 25,00 x  мм; граничне значення, регламентоване 

заводськими технічними умовами, 45,01 x  мм. Як відомо, характеристики 

лінійного випадкового процесу можуть бути знайдені, якщо відомі статистичні 

дані про значення параметрів не менш, ніж у два моменти наробітку it  і 1it  [8]. 

Тоді математичне очікування коефіцієнта a  буде 
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швидкості розрегулювання, і виникає під впливом одного фізичного процесу. 

Тому всі доданки мають приблизно однаковий порядок. 
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Рис. 4.3.2. Фрагмент лінійної реалізації динаміки зміни зазору між 

стержнем клапана і бойком коромисла механізму газорозподілу двигунів семи 

(1, 2, ...7) зернозбиральних комбайнів “Славутич” за сезон експлуатації. 

 

Отже, можемо прийняти гіпотезу про нормальність розподілу. Тоді 

щільність цього розподілу описується відомим виразом: 
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При фіксованій границі поля допуску, точки перетину процесу  tx  з 

горизонталлю constx   відповідають моментам наробітку на відмову. Тому 

випадковий наробіток досягнення границі безвідмовної роботи має вид 

а

xx
t 21  . Задача зводиться до дослідження розподілу функції одного 

випадкового аргументу, розподіленого за нормальним законом. 

Використовуючи відоме з теорії імовірностей співвідношення: 

      tttf   ,     (4.3.2) 

де  t  - функція, зворотна функції  tf : 

  ,1

t

xx
t o
      (4.3.3) 

 t   - модуль похідної функції  t : 

1         2     3       4      5 

6 

 

7 
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Після підстановки виразів (4.3.1), (4.3.2), (4.3.3) у (4.3.4) одержимо 

диференціальну функцію щільності розподілу безвідмовної роботи вузла 

сільськогосподарської машини: 
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Імовірність безвідмовної роботи  tP  знайдемо як імовірність того, що за 

наробіток t  процес  tx  не досягне критичного рівня 1x , а саме 
t

dttftP
0

)(1)( . 

Інтенсивність відмов 
)(

)(
)(

tP

tf
t  . 

Розглянемо конкретний приклад застосування – оцінка параметрів 

безвідмовності газорозподільного механізму зернозбирального комбайна 

“Славутич”. Вихідними статистичними даними слугують значення зазорів між 

стержнем клапана і бойком коромисла, заміряні через 60 га після попереднього 

регулювання. За емпіричними даними контролю зазорів обчислюємо величини 

математичного очікування і середнього квадратичного відхилення параметра 
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Підставивши отримані значення у вираз (4.3.6), отримаємо: 
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Імовірність безвідмовної роботи: 
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Інтенсивність відмов: 
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На рис. 4.3.2 показані графіки характеристик безвідмовності механізмів 

газорозподілу, розраховані за виразами (4.3.7) і (4.3.9), з яких видно, що при 

172t  га різко зростає щільність імовірності, тобто частота відмов, а при 

254t  га щільність імовірності досягає максимуму. 
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Рис. 4.3.2. Щільність розподілу безвідмовної роботи f(t) і інтенсивність 

λ(t) зміни зазору між стержнем клапана і бойком коромисла механізму 

газорозподілу дизельних двигунів зернозбиральних комбайнів “Славутич” за 

сезон експлуатації. 
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Рис. 4.3.3. Ймовірність безвідмовної роботи механізму газорозподілу 

дизельних двигунів зернозбиральних комбайнів “Славутич” за сезон 

експлуатації за параметром зміни зазору між стержнем клапана і бойком 

коромисла. 

 

Цей наробіток в 172 га і регламентує періодичність регулювань. 

Значення t добре підпорядковане значенню періодичності, яке отримано в 

результаті виробничого експерименту. 

На рис. 4.3.2 показаний графік імовірності безвідмовності, розрахований 

за формулою (4.3.8). 

На підставі результатів експериментальних досліджень випадкового 

процесу розрегулювання можемо констатувати, що регламентована 

періодичність проведення технологічної операції з регулювання зазору між 

стержнем клапана і бойком коромисла механізму газорозподілу дизельних 

двигунів СМД-31.16 зернозбиральних комбайнів “Славутич” повинна бути не 

більше, ніж через 172 га. 

 

4.4. Безвідмовність складальних одиниць сільськогосподарських 

машин при поступових відмовах 

 

Аналіз результатів проведених досліджень провідними вченими і 

науковцями з вивчення питання безвідмовності сільськогосподарських машин 

дозволяє констатувати [194, 282, 466], що переважна більшість відмов виникає 
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в наслідок незворотного процесу накопичення пошкоджень у формі старіння і 

зношення [191, 303, 449], які за своєю основою є складним комплексом 

фізико-хімічних явищ. На сьогодення відсутня системність щодо 

прогнозування в замкнутому вигляді для опису процесів старіння і зношення 

[213, 304, 331]. Отже, відсутні адекватні методи визначення характеристик 

безвідмовності складальних одиниць [281], як елементарного спряження, що 

відповідає за параметр технічного стану сільськогосподарської машини [333]. 

Ступінь зносу характеризується величиною зазору в спряженні х . Зміна 

зазору в процесі експлуатації є монотонною, неубиваючою випадковою 

функцією наробітку  tх . За нормальних умов експлуатації складальної 

одиниці сільськогосподарської машини (рух без ударних навантажень, 

відсутність ”сухого” тертя тощо) необхідно, щоб функція  tх  не виходила за 

межі допустимої області. Відмова наступає при перетині межі поля допустимої 

області, яка задана технічною умовою на складальну одиницю [323]. В 

термінах статистичної динаміки реальні складальні одиниці 

сільськогосподарських машин відносяться до класу інерційних нелінійних 

систем [302]. Аналітичне дослідження таких систем можливо лише 

наближеними методами, які ґрунтуються на лінеаризації процесу (звичайної 

або статистичної), або на припущенні про нормальність законів розподілу, чи 

на застосуванні марківських випадкових процесів [190, 321, 445]. 

Застосування марківських процесів з безперервним часом і 

безперервною множиною станів для опису динаміки зносу складальних 

одиниць сільськогосподарських машин приводить до диференціальних рівнянь 

в частних похідних, рішення яких ускладнене [212, 318]. Дискретизація за 

рівнем реального безперервного процесу дозволяє отримати простий ланцюг 

Маркова. Поведінка такого ланцюга описується звичайними 

диференціальними рівняннями. Точність апроксимації визначається вибором 

інтервалу квантування випадкового процесу. 

Визначимо характеристику безвідмовності складальної одиниці на 

прикладі „підшипник-вал соломотрусу” зернозбирального комбайну КЗС-9 

„Славутич”, ґрунтуючись на хронометражних спостереженнях збиральних 

сезонів про характер зміни зазору між внутрішньою обоймою підшипника та 

посадочною поверхнею вала соломотрусу. До статистичних даних було 
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внесено спостереження за планом Nur 28 зернозбиральних комбайнів та 

отримані в результаті технічної експертизи за наробітком. 

На рис. 4.4.1 показана крива, яка ототожнена математичному 

очікуванню випадкової функції  tх  в інтервалі 0-700 га, а також нанесена 

верхня межа поля допуску (0,26 мм). 

0
0 100 200 300 400 500 600 700
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0,1

0,15

0,2
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0,3
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t0 t1 t2
 

Рис. 4.4.1. Динаміка зміни зазору складальної одиниці «підшипник-вал 

соломотрусу» 

 

Розділимо поле допуску на три частини, замінивши тим самим 

безперервний реальний процес дискретним. При цьому кожна частина 

відповідає певному стану з номерами 0, 1, 2, 3. Третій стан відповідає відмові 

спряженню (вихід за межі поля допустимої області) на розмірному графі 

переходів (рис. 4.4.2). 

 

 

Рис. 4.4.2. Розмірний граф переходів 

 

Ймовірність перебування в кожному стані  3210 ,,,i,P
i

 . 

Інтенсивності переходів із стану в стан  321210 ,,j;,,i,
ij

 . 

Особливістю даної системи є те, що вона не може переходити із стану з 

більшими номерами в стан з меншими номерами і скориставшись 

1 3 2 0 
01 12 23 
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загальноприйнятими правилами складемо диференціальні рівняння 

Колмогорова: 
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.    (4.4.1) 

Останнє рівняння системи (4.4.1) можна відкинути, використовуючи 

умови нормування: 
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Вирішуючи систему (4.4.1) за початкових умов  
ii

PtP 
0

, 0
0
t  і з 

врахуванням (4.4.2) отримаємо систему (4.4.3). 
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.   (4.4.3) 

Для практичних розрахунків достатньо знати ймовірність безвідмовної 

роботи і середній наробіток на відмову складальної одиниці 

сільськогосподарської машини. Ймовірність безвідмовної роботи  tP  

визначається як ймовірність того, що за визначений наробіток t  величина 

зносу  tx  не досягне межі допустимої області, тобто набуде виду (4.4.4). 
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Середню наробітку на відмову можна представити в наступному виді: 
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 .     (4.4.5) 

Інтенсивності переходів визначаються за відомою формулою 1
iij

t  і 

визначається за графіком рис. 4.4.1. 

Ймовірність перебування системи в кожному стані залежно від 

наробітку і ймовірності безвідмовної роботи  tP  визначаємо за виразами 

(4.6.3) і (4.6.4), а середній наробіток на відмову за виразом (4.6.5), 582
0
Т  га. 

Застосування теорії ланцюгів Маркова дозволяє отримати основні 

характеристики безвідмовності складальних одиниць, як носія параметра 

технічного стану, у функції наробітку експлуатації, на підставі яких 

ґрунтується визначення адекватного рівня періодичності проведення 

профілактичних заходів технічного обслуговування, прогнозування фонду 

запасних частин та інших інженерних розрахунків. 

 

4.5. Фактична періодичність проведення технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин 

 

В силу значних коливань в наробітку сільськогосподарських машин, час 

постановки сільськогосподарської машини на номерне технічне 

обслуговування є випадковою величиною [216, 332]. В зв’язку з цим 

ймовірність співпадання запланованої кількості технічних обслуговувань з 

фактичним може мати істотні розходження [209, 244]. 

Для аналітичного дослідження застосуємо математичну теорію 

надійності. Позначимо кількість днів між технічними обслуговуваннями через 

1
t , 

2
t , ..., 

n
t , а їх дисперсію через  . Тоді можемо стверджувати, що відомий 

вираз 











n

i
срі

срn
tnz

nn

tnt...tt

1

21 1


  визначається при   і 

нормально випадковій величині   з нульовим середнім часом проведення 

технічного обслуговування  0срt  і дисперсією рівною одиниці  1 . 
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Кількість технічних обслуговувань за машиною n  виразимо через 

 tz
t

t
n n

ср

 , де  tzn  - поправка в наслідок варіювання випадкових величин. 

Тоді, виходячи з умови   ntyP  , отримаємо: 
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 , а при t  отримаємо: 
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Виконуючи заміну 
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срt

x   отримаємо: 
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. (4.5.2) 

З виразу (4.7.1) стверджуємо, що при t  випадкова величина  ty  

асимптотична нормальна з середнім значенням кількості технічних 

обслуговувань, яке рівне 
ср

ср
t

t
n   і дисперсією t

tср

ср

n 
3

2

2


  (де ср  - 

стандартне відхилення від середнього проміжку наробітки 

сільськогосподарської машини між технічними обслуговуваннями; t  - 

наробіток сільськогосподарської машини в гектарах; срt  - середній наробіток 

між технічними обслуговуваннями. 
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За відомим виразом 
ср

ср
t

t
n   визначається необхідна прогнозована 

кількість технічних обслуговувань за період наробітку t . При цьому вказаний 

вираз рекомендують застосовувати як для визначення однорідних номерних 

технічних обслуговувань, так і для неоднорідних технічних обслуговувань. В 

першому випадку значення срt  визначається: при кількості першого номерного 

технічного обслуговування 601 срt  мото-годин, другого - 2402 срt  мото-

годин. В другому випадку середнє значення періоду між технічними 

обслуговуваннями визначається: 96срt  мото-годин. Це значення срt  

визначено із частинного рішення відомої залежності 
30

624 21 срср

ср

tt
t


 . 

На практиці при плануванні технічних обслуговувань частіше 

прив’язуються до календарних днів. Тобто, виходячи із середньої наробітки 

між однорідними технічними обслуговуваннями і наробітком за день, 

визначають середній проміжок часу в днях між технічними обслуговуваннями. 

На графіку відмічаються календарні дні, в які планується проведення 

технічних обслуговувань. За цим прогнозні і фактичні терміни проведення 

технічних обслуговувань, як правило, не співпадають. 

На рис. 4.5.1 зображена варіаційна крива розподілу проміжку часу між 

першими номерними технічними обслуговуваннями за гичкозбиральному 

машиною, які експлуатуються в Кагарлицькому районі Київської області 

(об’єм вибірки 32 машини). При середньому часі постановки гичкозбиральної 

машини на технічне обслуговування, рівному 8,0 днів, має місце досить значне 

відхилення від 3 днів до 12 днів. 
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Рис. 4.5.1. Варіаційна крива розподілу проміжку часу між технічними 

обслуговуваннями ТО-1 за бурякозбиральною машиною. 

 

В таблиці 4.5.1 приведені фактичні дані хронометражних спостережень за 

технічними обслуговуваннями сільськогосподарських машин Київської і 

Вінницької області (2015 рік). 

Таблиця 4.5.1 

Фактичні технічні обслуговування сільськогосподарських машин 

Марка 

машини 

Середня 

кількість 

Середній час 

між ТО, в 

днях 

Дисперсія 

між ТО 

Коефіцієнт 

варіації між 

ТО 

ТО-1 ТО-2 ТО-1 ТО-2 ТО-1 ТО-2 ТО-1 ТО-2 

БМ-6А 2,84 1,82 7 28 7 71 0,3 0,28 

РКС-6 2,91 1,91 8 33 19 144 0,53 0,36 

МКК-6 2,88 1,92 8 32 9 142 0,36 0,35 

КС-6 2,74 1,03 9 31 5,9 108 0,26 0,32 

Дон-1500 2,01 1,12 8 31 9 84 0,37 0,30 

КЗС-9-01 1,98 1,02 8 32 7 124 0,32 0,34 

ККП-3 2,74 1,85 10 40 13 38 0,36 0,16 

КСК-100А 2,78 1,97 8 30 5 39 0,30 0,22 
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За отриманими результатами (табл. 4.5.1) можемо констатувати, що 

середній час між технічними обслуговуваннями ТО-1 (різних марок 

сільськогосподарських машин складає 8 днів, а між другими номерними 

технічними обслуговуваннями 30-33 дні. 

Не зважаючи на порівняно стабільну величину середнього часу 

проведення між технічними обслуговуваннями, дисперсія і коефіцієнт варіації 

проміжку часу істотно відрізняється. 

Наприклад, середній час між технічними обслуговуваннями 

конструктивно подібними машинами РКС-6 і МКК-6 складало 8 днів, в то й же 

час дисперсія в РКС-6 склала 19 днів, а в МКК-6 – 9 днів. 

Коефіцієнти варіації, відповідно, 0,53 і 0,36. 

Значне розсіювання проміжків часу між технічними обслуговуваннями в 

РКС-6 пояснюється більш низькою величиною щоденного наробітку. 

За іншими марками сільськогосподарських машин різкої різниці в 

коефіцієнті варіації між технічними обслуговуваннями не спостерігалось.  

Коефіцієнт варіації першого і другого номерних технічних 

обслуговувань знаходяться в межах 0,22...0,36. 

 

Висновки з четвертого розділу 

 

Проведені експериментальні дослідження дозволили стверджувати, що 

експлуатаційної довговічності, безвідмовності, ремонтопридатності 

сільськогосподарських машин за запропонованою стратегією підвищення 

працездатності не суперечать диференціальній функції теоретичного закону 

розподілу: логнормальний – інтенсивність відмов (рис. 4.1.1б), інтенсивність 

відновлень (рис. 4.1.2), кількість відмов (рис. 4.1.5), міжремонтний ресурс 

(рис. 4.1.6б,в), параметр потоку відмов (рис. 4.1.8); Гамбеловський – 

ймовірність безвідмовної роботи (рис. 4.1.3); коефіцієнт готовності (рис. 4.1.4), 

наробіток між відмовами (рис. 4.1.7б,в); нормальний – міжремонтний ресурс 

(рис. 4.1.6а), наробіток між відмовами (рис. 4.1.7а); параметр потоку відмов 

(рис. 4.1.8), тривалість відновлень (рис. 4.1.9б); Вейбула-Гнєденко – 

інтенсивність відмов (рис. 4.1.1а,в), тривалість відновлень (рис. 4.1.9а); гама – 

тривалість відновлень (рис. 4.1.9в). При цьому математичне очікування 
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показників характеризується: 

- інтенсивність відмов для зернозбиральних комбайнів – 0,196 відмов-1, 

бурякозбиральних машин – 0,237 відмов-1, кормозбиральних комбайнів – 

0,654 відмов-1, що, відповідно, на 11,2%, 9,8% і 12,3% більше в порівнянні з 

базовою стратегією; 

- інтенсивність відновлень для зернозбиральних комбайнів – 0,172 люд.-

годин-1, бурякозбиральних машин – 0,242 люд.-годин-1, кормозбиральних 

комбайнів – 0,384 люд.-годин-1, що, відповідно, на 10,8%, 10,1% і 11,7% 

більше в порівнянні з базовою стратегією; 

- ймовірність безвідмовної роботи для зернозбиральних комбайнів – 

0,903, бурякозбиральних машин – 0,928, кормозбиральних комбайнів – 0,972, 

що, відповідно, на 10,6%, 9,3% і 12,1% більше в порівнянні з базовою 

стратегією; 

- коефіцієнт готовності для зернозбиральних комбайнів – 0,952, 

бурякозбиральних машин – 0,964, кормозбиральних комбайнів – 0,986, що, 

відповідно, на 7,1%, 7,3% і 6,9% більше в порівнянні з базовою стратегією; 

- кількості відмов для зернозбиральних комбайнів – 5,66 відмов, 

бурякозбиральних машин – 4,25 відмов, кормозбиральних комбайнів – 

4,61 відмов, що, відповідно, на 11,3%, 12,7% і 12,8% менше в порівнянні з 

базовою стратегією; 

- міжремонтний ресурс для зернозбиральних комбайнів – 427,4 га, 

бурякозбиральних машин – 333,1 га, кормозбиральних комбайнів – 283,2 га, 

що, відповідно, на 14,3%, 16,7% і 14,9% більше в порівнянні з базовою 

стратегією; 

- наробіток між відмовами для зернозбиральних комбайнів – 81,6 га, 

бурякозбиральних машин – 79,1 га, кормозбиральних комбайнів – 76,8 га, що, 

відповідно, на 11,2%, 12,4% і 11,8% більше в порівнянні з базовою. 

- параметр потоку відмов для зернозбиральних комбайнів – 

0,013 відмов/га, бурякозбиральних машин – 0,011 відмов/га, кормозбиральних 

комбайнів – 0,012 відмов/га, що, відповідно, на 12,7%, 13,1% і 12,8% менше в 

порівнянні з базовою стратегією. 

- тривалість відновлень для зернозбиральних комбайнів – 6,41 люд.-

годин, бурякозбиральних машин – 4,47 люд.-годин, кормозбиральних 
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комбайнів – 2,83 люд.-годин, що, відповідно, на 15,2%, 18,3% і 16,3% менше в 

порівнянні з базовою стратегію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні результати та висновки четвертого розділу були раніше стисло 

опубліковані в наукових працях здобувача згідно додатку А 10, 12, 13, 16, 37, 

40, 43, 48, 49, 92, 100, 108, 115, 118, 122, 124, 136. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ 

ПРИСТОСОВАНОСТІ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 

 

 

5.1. Оцінювання пристосованості до технічного обслуговування 

зернозбирального комбайну 

 

До вагомих показників технічного рівня сільськогосподарської машини 

відносяться – трудомісткість та матеріальні витрати на технічне 

обслуговування [214, 247, 271]. Ці показники в значній мірі визначають рівень 

ефективності використання сільськогосподарської машини в процесі її 

експлуатації [335-340]. 

Структура машинного парку господарств України характеризується 

багатомарочністю зернозбиральних комбайнів [239-243]. Це до деякої міри 

ускладнює їх експлуатацію, викликає додаткові затрати на технічне 

обслуговування, збільшує номенклатуру запасних частин [372-375]. Надійність 

зернозбиральних комбайнів залишається низькою, динаміка середнього 

наробітку на відмову зростає повільно. За рівнем пристосованості до 

технічного обслуговування вітчизняна зернозбиральна техніка не 

відзначається досконалістю [262, 307]. Таким чином, об’єктивні причини із 

зменшення об’ємів профілактичних заходів технічного обслуговування – 

відсутні. 

Удосконалення конструкції зернозбиральних комбайнів з метою 

підвищення рівня пристосованості до технічного обслуговування досягають за 

рахунок впровадження: 

- підшипників з одноразовим або сезонним мащенням; 

- автоматичних очисників робочих органів; 

- різі, що самостопориться та не потребує перевірки та підтягування на 

протязі сезону експлуатації; 

- автоматичних регулювальних пристроїв. 

Характерними конструктивними недоліками, що зменшують 

пристосованість до технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів, є 

такі: 
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- низька контролепридатність – відсутність зручно розташованих 

уніфікованих пристосувань для під’єднання; 

- відсутність спадковості технологічних процесів технічного 

обслуговування; обмежений доступ до місць технічного обслуговування. 

Проведені дослідження показують, що із загального об’єму 

регламентних робіт з технічного обслуговування виконується тільки 60% від 

планових. Решта з нормативного обсягу робіт не виконується за різних 

причин: відсутність обладнання чи нормативно-технічної документації, 

засобів діагностування, коштів на проведення технічного обслуговування. 

На ефективність експлуатації сільськогосподарських машин впливає 

значна кількість факторів серед яких вагомість якості технічного 

обслуговування складає 0,311. На цей показник визначальний вплив мають 

такі фактори: наявність технічних засобів технічного обслуговування – 0,428; 

виконання номенклатури технологічних операцій технічного обслуговування – 

0,300; дотримання термінів проведення технічного обслуговування – 0,265. 

Основними показниками надійності прийнято ймовірність безвідмовної 

роботи  tР  на протязі заданого проміжку часу t , ймовірність  tQ  відмов, 

інтенсивність відмов  t , середній наробіток срТ
 до першої відмови після 

закінчення терміну припрацювання, середній наробіток срt
 на відмову (тобто 

між відмовами) в період нормальної експлуатації, який характеризується 

постійною інтенсивністю 18. Також визначено коефіцієнт готовності гК , час 

відновлення   (тривалість вимушеного простою машини, який спричинений 

пошуком і усуненням однієї відмови), ймовірність 
 ДвР 

 відновлення 

роботоздатності машини на протязі заданого проміжку часу Д  (тобто 

допустимого за умовами виробництва з точки зору відсутності матеріального 

збитку) і відповідно інтенсивність   відновлення машини в вигляді числа 

операцій з обслуговування за 1 годину (величина, яка обернена до  ). 

Як підтверджують дослідники 14, 15, 16 дані сільськогосподарські 

машини характеризуються експоненціальним законом розподілу надійності в 

період нормальної експлуатації. Характер математичного розподілу часу 

відновлення практично не впливає на показники надійності, оскільки 

224



наробіток до першої відмови елементів будь-якої системи машини значно 

більший тривалості усунення несправності. При дослідженнях розглянутий 

варіант необмеженого відновлення роботоздатності, під яким розуміється 

можливість одночасного усунення всіх відмов, які виникли, або коли відмова 

елемента усувається миттєво, як правило, це дійсне для умов господарств з 

власною службою технічного обслуговування. Результати зведені в табл. 5.1.1. 

 

Таблиця 5.1.1 

Показники надійності складних збиральних машин 

№ 

п/п 
Машина 

Показники надійності машин 

 t  10-4, 

1/год  tР   tQ  
 , 

год 

 , 

1/год  ДвР   
гК  

1 КЗС-9-01 47,6 0,84 0,16 2,2 0,454 0,87 0,89 

2 37,9 0,75 0,25 2,8 0,357 0,78 0,80 

3 40,5 0,81 0,19 2,6 0,385 0,80 0,81 

4 39,2 0,75 0,25 2,7 0,370 0,79 0,80 

5 47,4 0,84 0,16 2,2 0,454 0,87 0,89 

6 43,8 0,82 0,18 2,4 0,417 0,86 0,87 

7 64,3 0,88 0,12 1,6 0,625 0,91 0,93 

8 42,4 0,79 0,21 2,5 0,400 0,82 0,84 

9 46,5 0,83 0,17 2,3 0,434 0,87 0,88 

10 40,5 0,77 0,23 2,6 0,385 0,81 0,82 

11 41,3 0,79 0,21 2,5 0,400 0,82 0,84 

12 40,5 0,84 0,16 2,6 0,385 0,87 0,89 

13 Марал-125 27,3 0,44 0,56 2,6 0,22 0,48 0,80 

14 18,0 0,58 0,42 2,8 0,21 0,47 0,88 

15 15,3 0,63 0,37 3,2 0,19 0,43 0,89 

16 29,7 0,41 0,59 3,0 0,20 0,45 0,88 

17 29,7 0,40 0,58 3,0 0,20 0,45 0,88 

18 47,3 0,24 0,76 3,0 0,20 0,45 0,84 

19 30,3 0,40 0,60 2,4 0,23 0,50 0,87 

20 47,3 0,24 0,76 3,0 0,20 0,45 0,88 

21 16,7 0,60 0,40 3,1 0,19 0,43 0,89 

22 42,3 0,28 0,72 2,8 0,21 0,47 0,80 

23 40,0 0,30 0,70 3,1 0,20 0,45 0,85 

24 33,3 0,37 0,63 2,4 0,23 0,50 0,84 

25 40,0 0,30 0,70 3,3 0,19 0,43 0,80 

26 41,3 0,29 0,71 3,4 0,19 0,43 0,80 

27 76,77 0,10 0,90 3,2 0,19 0,43 0,81 

28 59,5 0,17 0,83 1,6 0,68 0,38 0,86 

29 34,5 0,35 0,65 1,7 0,83 0,59 0,83 
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Продовження таблиці 5.4.1 

№ 

п/п 
Машина 

Показники надійності машин 

 t  10-4, 

1/год  tР   tQ  
 , 

год 

 , 

1/год  ДвР   
гК  

30 КВЦБ-1,2 44,4 0,27 0,73 3,4 0,19 0,43 0,80 

31 25,2 0,47 0,53 3,0 0,20 0,45 0,82 

32 20,4 0,54 0,46 2,8 0,21 0,47 0,86 

33 ПНБВ-1,6 18,2 0,55 0,45 2,7 0,21 0,47 0,88 

34 14,8 0,64 0,36 2,4 0,23 0,50 0,84 

35 13,4 0,40 0,60 2,8 0,20 0,45 0,87 

36 13,3 0,67 0,33 2,0 0,20 0,44 0,83 

37 9,5 0,75 0,25 2,5 0,22 0,48 0,80 

38 7,0 0,81 0,19 1,8 0,23 0,50 0,92 

39 8,5 0,89 0,11 0,6 0,28 0,57 0,97 

40 8,8 0,94 0,06 1,1 0,48 0,76 0,86 

41 9,0 0,97 0,03 0,7 0,67 0,87 0,96 

-  

Надійність машин досить низька. Тому можемо прогнозувати, що з 

кожних 100 машин у 16 спостерігаються простої з причин відмови, і в 12 

тривалість відновлення роботоздатності машини не перевищує Д , в інших 

наявний економічний збиток. 

Середня готовність зернозбиральних машин до виконання своїх 

технологічних функцій не перевищує 85%, кормозбиральних – 86%, а 

бурякозбиральних – 83% і 88%, відповідно КВЦБ-1,2 і ПНБВ-1,6. 

Середній час відновлення роботоздатності для зернозбиральних машин 

склав 2,4 години, кормозбиральних – 2,9 годин, а бурякозбиральних – 2,8 і 1,8 

години, відповідно КВЦБ-1,2 і ПНБВ-1,6. 

При розгляді відмов встановлено, що 46% приходить на молотарку, 

очистку і бункер, так як вони експлуатуються в умовах найбільш високих 

навантажень, біля 23% - на жниварку, похилу камеру, платформу, підбирач, 

пристосування до жатки, що визвано насамперед недотриманням вимог при 

експлуатації. Відмови двигуна складають біля 15% і обумовлені 

конструктивними недоліками турбонаддуву, приводу масляного насосу, 

інтенсивним спрацюванням шківа. Так основана гідросистема, гідрооб’ємне 

рульове керування –7,2% і перш за все основна відмова приходить на напірний 

клапан з причини потрапляння сторонніх предметів (їх частинок) на іглу, що 

пов’язано з недотриманням вимог до заправлення основної гідросистеми, 
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електрообладнання – 1,5%, копнувач - 3,0%, ходова частина -3,4% (мост 

ведучих коліс з гідроприводом). Наявні відмови комбайна КЗС-9 “Славутич”): 

вийшов з ладу підшипник на зерновому елеваторі, вийшов з ладу датчик 

включення вивантажувального шнека, вийшов з ладу редуктор подачі зерна в 

бункер, лопнув вал подрібнювача, лопнули кріплення нижнього і верхнього 

решета, вийшов з ладу генератор, бортовий комп’ютер. 

Відмови по комбайну “Марал 125 – Поділля”: вийшла з ладу муфта 

зчеплення, вищербились сегменти жатки, вийшов з ладу гідронасос, вийшла з 

ладу гідросистема, вийшла з ладу коробка передач, вийшов з ладу паливний 

насос, вийшов з ладу привід ріжучого апарату. 

Якість профілактичних заходів з технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин (складних збиральних) оцінено за результатами 

перевірки фактичного технічного стану машини при контрольному огляді, 

який проводився вибірково, при цьому об’єм вибірки залежить від кількості 

машин в групі згідно таблиці 5.1.2. 

Таблиця 5.1.2 

Об’єм вибірки в залежності від кількості машин 

Кількість 

машин в 

групі 

5-10 10-20 20-40 40-80 80-150 

Об’єм 

вибірки, n  

3-4 4-6 6-9 9-12 12-15 

 

Якість профілактичних заходів з технічного обслуговування 

зернозбиральних комбайнів оцінено за результатами перевірки фактичного 

технічного стану машини при контрольному огляді. При цьому було виявлено 

порушення правил технічного обслуговування відповідно до таблиці 5.1.3. 

Таблиця 5.1.3 

Порушення правил технічного обслуговування комбайна 

Ч.ч. Перелік порушень yiК * 

1 Неправильне регулювання тиску початку впорскування палива, 

неякісний розпил 

0,463 

2 Зазори в клапанному механізмі газорозподільника за межами 

допустимих значень 

0,348 
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3 Гранична забрудненість касет повітроочисника; порушення 

герметичності впускного тракту 

0,307 

4 Неправильна установка кута випередження подачі палива 0,233 

5 Несправність рульового керування, гальм 0,220 

6 Несвоєчасна заміна і очищення оливних фільтруючих елементів 

системи мащення двигуна 

0,215 

7 Несвоєчасне очищення оливного фільтра коробки передач 0,193 

8 Невідповідність оливи двигуна рекомендованому 0,174 

9 Несвоєчасність заміни паливних фільтруючих елементів 0,152 

10 Несвоєчасність заміни оливи в двигуні 0,133 

11 Несправність агрегатів електрообладнання (генератора, реле-

регулятора, стартера) 

0,130 

12 Тиск повітря в шинах не відповідає виду виконуваних робіт; 

різний в правому і лівому колесах, спрацювання протектора 

вище допустимого 

0,122 

13 Несвоєчасність очищення оливного фільтра гідравлічної 

системи 

0,114 

14 Понижений рівень електроліту в акумуляторній батареї, 

щільність електроліту не відповідає допустимим значенням 

0,104 

15 Рівень оливи в картерах дизеля і паливного насосу нижче 

допустимого 

0,096 

16 Несправність контрольно-вимірювальних приладів 0,085 

17 Рівень оливи в коробці передач нижче допустимого 0,078 

18 Невідповідність сорту оливи в гідросистемі 0,074 

19 Ненадійне кріплення вузлів і агрегатів; неправильний натяг 

привідних пасів 

0,067 

20 Рівень оливи в проміжній опорі і картері ведучого моста нижче 

допустимого рівня 

0,059 

21 Порушення герметичності з’єднання паливопроводів, 

оливопроводів; наявність підтікання палива, оливи, 

охолоджуючої рідини 

0,056 

22 Невідповідність сорту оливи в коробці передач 

рекомендованому 

0,045 
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*) yiК  - вагомість події визначено згідно методики [Обґрунтувати 

організаційні форми і структуру виробничої бази та розробити технології і 

універсальне обладнання для технічного обслуговування автотракторної техніки 

і сільськогосподарських машин в сільськогосподарських підприємствах / Звіт 

про НДР (заключний). – Глеваха: ННЦ „ІМЕСГ”, 2005. – № держ. реєстр. 

0102U000233; № держ. облік. 0206U000402. – Том 2 „Обґрунтувати 

оптимальні стратегії обслуговування та розробити технології технічного 

обслуговування тракторів і складної збиральної техніки”. – 59 с.]. 

 

Таблиця 5.1.4 

Загальна кількість точок мащення, заправлення і зливання та сортів 

застосовуваних олив і мастил 

Показник 

Число сортів Число точок 

олив мастил мащення заправлення зливання 

8 5 76 10 15 

 

Результати досліджень зернозбирального комбайна відповідно до 

таблиці 5.1.4 дозволяють констатувати, на частку контрольно-заправних і 

мастильно-заправних робіт при технічному обслуговуванні приходить біля 

30% всієї трудомісткості технічного обслуговування. Загальна кількість точок 

мащення 24-76, заправлення і зливання досягає 2-15 одиниць, а сортів 

застосовуваних олив і мастил – 3-8. 

Низькі показники стабільності кріплення на машинах пояснюється 

відсутністю самоконтрулюючих різьбових з’єднань, низькою якістю 

матеріалів кріпильних матеріалів. 

Дані таблиці 5.1.5 характеризують те, що для зернозбирального 

комбайна „Славутич” до 36% трудомісткості приходить на виконання 

допоміжних робіт з причини низької доступності до місць контролю і 

під’єднання контрольно-регулювальних засобів. 

Ергономічність машини характеризується зручністю виконання операцій 

в процесі його технічного обслуговуванні. Так зміна поз дозволяє на 
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мастильних операціях змінити продуктивність праці з 520 до 260 рухів в 

годину. 

В цілому конструктивні фактори визначають особливості 

зернозбирального комбайна, стабільність показників в процесі технічного 

обслуговування, прийнятність конструкції на профілактичні заходи технічного 

обслуговування. Тобто конструктивні рішення, які приймались до уваги на 

етапі проектування машин, обумовили характер і об’єм робіт при технічному 

обслуговуванні. 

 

Таблиця 5.1.5 

Коефіцієнт доступності при проведенні технічного обслуговування 

Вид технічного обслуговування Коефіцієнт доступності 

Щозмінне технічне обслуговування 0,96 

Перше номерне технічне обслуговування 0,71 

Друге номерне технічне обслуговування 0,64 

 

Рекомендації з підвищення пристосованості зернозбирального комбайна 

до технічного обслуговування, узагальнено і класифіковано. При цьому 

встановлено, що для зниження тривалості операцій при техобслуговуванні 

наших об’єктів досліджень необхідно забезпечити такі заходи: 

- підвищення доступності до місць техобслуговування; 

- виключення або зведення до мінімуму допоміжних операцій; 

- забезпечення зручності виконання операцій (застосування 

швидкозйомних капотів, боковин, решіток); 

- зниження кількості місць мащення завдяки застосуванню герметично 

закритих підшипників; 

- зменшення точок регулювання шляхом застосування автоматично 

регульованих гальм, муфт зчеплення, натяжних пристроїв; 

- зменшення кількості місць контролю і підтягування кріплення шляхом 

застосування самозакрутних різьбових з’єднань із захисним покриттям; 

- зниження кількості місць контролю технічного стану машин завдяки 

використання вбудованих електронних, електричних або механічних засобів 

контролю; 
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- застосування прозорих пластмасових корпусів акумуляторів, паливних 

і оливних баків, корпусів фільтрів і других деталей, які б забезпечили 

візуальний технічний контроль; 

- застосування все сезонних і універсальних сортів паливно-мастильних 

матеріалів (не більше трьох сортів мастил та олив); 

- скорочення номенклатури і типорозмірів приладів, інструментів і 

обладнання, яке застосовується при технічному обслуговуванні; 

- збільшення періодичності виконання мастильних, регулювальних і 

кріпильних операцій технічного обслуговування машин; 

- доведення середньої наробітки машини на відмову до рівня тривалості 

сезонної експлуатації; 

- забезпечення легкоз’ємність і транспортабельність; 

- застосування елементів машин блочного типу; 

- застосування дублювання звукових і світлових сигналів граничного 

падіння тиску в системі мащення, підвищення температури рідини в системі 

охолодження та інших приладів, які б виключили аварійні відмови машини. 

За експертним оцінюванням реалізація таких конструкторсько-

технологічних заходів дозволила підвищити коефіцієнт готовності 

зернозбирального комбайна на 10-15%, скоротити затрати праці і часу на 

технічне обслуговування до 12%. 

Виявлено порушення правил технічного обслуговування 

зернозбирального комбайна та встановлено вагомість події: неправильне 

регулювання тиску початку впорскування палива, неякісний розпил – 0,463; 

зазори в клапанному механізмі газорозподільника за межами допустимих 

значень – 0,348; гранична забрудненість касет повітроочисника; порушення 

герметичності впускного тракту – 0,307; неправильна установка кута 

випередження подачі палива – 0,233. 

На заправні, мастильні і зливні операції при технічному обслуговуванні 

приходить біля 30% всієї трудомісткості технічного обслуговування. Загальна 

кількість точок мащення 24-76, заправлення і зливання досягає 2-15 одиниць, а 

сортів застосовуваних олив і мастил – 3-8. Тому рекомендується застосування 

всесезонних і універсальних сортів паливно-мастильних матеріалів (не більше 

трьох сортів мастил та олив). 
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5.2. Пристосованість до технічного обслуговування 

кормозбирального комбайна 

 

Проведені дослідження показують, що із загального об’єму 

регламентних робіт з технічного обслуговування виконується тільки 60% від 

планових. Решта з нормативного обсягу робіт не виконується за різних 

причин: відсутність засобів технічного обслуговування чи нормативної 

документації, коштів на проведення технічного обслуговування. 

На ефективність експлуатації сільськогосподарських машин впливає 

значна кількість факторів серед яких вагомість якості технічного 

обслуговування складає 0,311. На цей показник визначальний вплив мають 

такі фактори: наявність технічних засобів технічного обслуговування – 0,428; 

виконання номенклатури технологічних операцій технічного обслуговування – 

0,300; дотримання термінів проведення технічного обслуговування – 0,265. 

Основними показниками надійності прийнято ймовірність 

безвідмовної роботи  tР  на протязі заданого проміжку часу t , ймовірність 

 tQ  відмов, інтенсивність відмов  t , середній наробіток срТ  до першої 

відмови після закінчення терміну припрацювання, середній наробіток срt  на 

відмову (тобто між відмовами) в період нормальної експлуатації, який 

характеризується постійною інтенсивністю. Також визначено коефіцієнт 

готовності гК , час відновлення   (тривалість вимушеного простою машини, 

який спричинений пошуком і усуненням однієї відмови), ймовірність  ДвР   

відновлення роботоздатності машини на протязі заданого проміжку часу Д  

(тобто допустимого за умовами виробництва з точки зору відсутності 

матеріального збитку) і відповідно інтенсивність   відновлення машини в 

вигляді числа операцій з обслуговування за 1 годину (величина, яка обернена 

до  ). 

Як підтверджують дослідження дані сільськогосподарські машини 

характеризуються експоненціальним законом розподілу показників надійності 

в період рядової експлуатації. Характер математичного розподілу часу 

відновлення практично не впливає на показники надійності, оскільки 

наробіток до першої відмови елементів будь-якої системи машини значно 
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більший тривалості усунення несправності. При дослідженнях розглянутий 

варіант необмеженого відновлення роботоздатності, під яким розуміється 

можливість одночасного усунення всіх відмов, які виникли, або коли відмова 

елемента усувається миттєво. Це правило дійсне для умов господарств з 

власною службою технічного обслуговування. Результати сезону 2009 року 

зведені в таблиці 5.2.1. 

 

Таблиця 5.2.1 

Середні показники надійності комбайну 

Показники надійності машин 

(t) 10-4, 1/год
 

 tР   tQ  , год , 1/год  ДвР   
гК  

36,86 0,37 0,63 2,78 0,28 0,46 0,85 

 

Надійність машин така, що можемо прогнозувати, що з кожних 100 

машин у 15 спостерігаються простої з причин відмови, і в 12 тривалість 

відновлення роботоздатності машини не перевищує Д , в інших наявний 

економічний збиток. Середня готовність машин до виконання своїх 

технологічних функцій не перевищує 86%. Середній час відновлення 

роботоздатності склав 2,9 годин. Найбільш характерні відмови: вийшла з ладу 

муфта зчеплення, вищербились сегменти жатки, вийшов з ладу гідронасос, 

вийшла з ладу гідросистема, вийшла з ладу коробка передач, вийшов з ладу 

паливний насос, вийшов з ладу привід ріжучого апарату. 

Результати досліджень сільськогосподарських машин показали, що на 

частку контрольно-заправних і мастильно-заправних робіт при технічному 

обслуговуванні приходить біля 30% всієї трудомісткості технічного 

обслуговування. Загальна кількість точок мащення 74, заправлення і зливання 

досягає 9-14 одиниць, а сортів застосовуваних олив і мастил – 7-2. 

Низькі показники стабільності кріплення на машинах пояснюється 

відсутністю самоконтруючих різьбових з’єднань, низькою якістю матеріалів 

кріпильних матеріалів. 

Дані таблиці 5.2.2 характеризують те, що для машини до 38% 

трудомісткості приходить на виконання допоміжних робіт з причини низької 
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доступності до місць контролю і під’єднання контрольно-регулювальних 

засобів. 

 

Таблиця 5.2.2 

Коефіцієнт доступності 

Машина 
Коефіцієнт доступності при проведенні ТО машини 

ЩТО ТО-1 ТО-2 

Марал-125 0,95 0,68 0,62 

 

Ергономічність машини характеризується зручністю виконання операцій 

в процесі його технічного обслуговуванні. Так зміна поз дозволяє на 

мастильних операціях змінити продуктивність праці з 520 до 260 рухів в 

годину. В цілому конструктивні фактори визначають особливості машин, 

стабільність їх показників в процесі технічного обслуговування, прийнятність 

конструкції на техобслуговуючі профілактичні заходи. Тобто конструктивні 

рішення, які приймались до уваги на етапі проектування машин, обумовили 

характер і об’єм робіт при технічному обслуговуванні. При цьому 

встановлено, що для зниження тривалості операцій при техобслуговуванні 

наших об’єктів досліджень необхідно забезпечити такі заходи: 

- підвищення доступності до місць техобслуговування; 

- виключення або зведення до мінімуму допоміжних операцій; 

- забезпечення зручності виконання операцій (застосування 

швидкозйомних капотів, боковин, решіток); 

- зниження кількості місць мащення завдяки застосуванню герметично 

закритих підшипників; 

- зменшення точок регулювання шляхом застосування автоматично 

регульованих гальм, муфт зчеплення, натяжних пристроїв; 

- зменшення кількості місць контролю і підтягування кріплення шляхом 

застосування самозакрутних різьбових з’єднань із захисним покриттям; 

- зниження кількості місць контролю технічного стану машин завдяки 

використання вбудованих електронних, електричних або механічних засобів 

контролю; 
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- застосування прозорих пластмасових корпусів акумуляторів, паливних 

і оливних баків, корпусів фільтрів і других деталей, які б забезпечили 

візуальний технічний контроль; 

- застосування всесезонних і універсальних сортів паливно-мастильних 

матеріалів (не більше трьох сортів мастил та олив); 

- скорочення номенклатури і типорозмірів приладів, інструментів і 

обладнання, яке застосовується при технічному обслуговуванні; 

- збільшення періодичності виконання мастильних, регулювальних і 

кріпильних операцій технічного обслуговування машин; 

- доведення середньої наробітки машини на відмову до рівня тривалості 

сезонної експлуатації; 

- забезпечення легкоз’ємність і транспортабельність; 

- застосування елементів машин блочного типу; 

- застосування дублювання звукових і світлових сигналів граничного 

падіння тиску в системі мащення, підвищення температури рідини в системі 

охолодження та інших приладів, які б виключили аварійні відмови машини. 

Реалізація таких конструкторсько-технологічних заходів дозволить 

підвищити коефіцієнт готовності машин, скоротити затрати праці і часу на 

технічне обслуговування. 

 

5.3. Оцінка технічного рівня пристосованості технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин 

 

Технічний рівень продукції сільськогосподарського машинобудування 

(далі – об’єкт) прийнято оцінювати в співставленні з рівнем вітчизняних і 

світових об’єктів аналогів. 

Проводити подібне співставлення на практиці містить додаткові 

складності. Це зумовлено тим, що співставляються показники об’єкта, як 

правило, що відрізняється за початком і ресурсом свого циклу експлуатації від 

інших об’єктів аналогів. Крім того, показники об’єкта, що оцінюється, можуть 

бути стабільними протягом всього ресурсу або тільки незначно змінюватись в 

межах закладеного в об’єкт конструкторського чи технічного рішення, а 

показники, в цілому, що визначають рівень світових досягнень (даного типу 

продукції сільськогосподарського машинобудування), набувають значних змін 
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в часі, відтворюючи безперервний процес відбору оптимальних технічних 

рішень.  

Таким чином, відношення відносно стабільних показників об’єкта, що 

оцінюється, і безперервно оновлюваних в часі показників рівня світового 

розвитку науки і техніки буде завжди функцією часу. Це значить. Що оцінка 

технічного рівня об’єкта може бути достовірною тільки на конкретний момент 

часу, до якого відноситься існування об’єктів аналогів, що обрані в якості 

порівняння. 

В довільний момент часу оцінка технічного рівня об’єкта не буде 

володіти повною достовірністю в зв’язку з виникненням похибки, що 

обумовлена змінами показників технічного рівня за час, що пройшов з 

моменту, до якого віднесено існування об’єкта аналога. 

В загальному випадку похибка оцінки технічного рівня об’єкта   буде 

рівною: 

tk
ii
 ,       (5.3.1) 

де 
i

k  – коефіцієнт зміни і-го показника технічного рівня; 

t  – часова невідповідність між моментом визначення технічного рівня і 

моментом віднесення об’єкта аналога до кращих світових досягнень. 

Аналогічного виду похибка може виникнути при невідповідності 

моментів вибору кількох об’єктів аналогів (не співпадіння моментів їх 

освоєння на виробництві). Значення її   буде рівним: 
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де n  – кількість прийнятих в оцінці об’єктів аналогів. 

Складність врахування подібного виду похибок обумовлена ще й тими 

обставинами, що для оцінки технічного рівня об’єкта приходиться оперувати 

комплексами одиничних показників типів об’єктів аналогів. 

За значеннями розташованих в часі одиничних показників необхідно 

віднайти на кожний заданий момент такий розрахунковий стан узагальненого 

показника, яке б відтворило загальну тенденцію зміни його в часі, яка виразить 

через закономірність розвитку даного типу об’єктів. 

Одним з прийнятних вбачається методичний підхід рішення таких задач 

шляхом співставлення економічної ефективності об’єктів аналогів, що 
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враховують сукупний вплив всіх параметричних і функціональних 

властивостей об’єкта. 

Однак такі методи володіють чітко обмеженими властивостями в межах 

порівняння вже оптимізованих всередині себе варіантів і унеможливлено їх 

розповсюдження на синтез нових варіантів. Так, перед визначенням одного з 

двох не співпадаючих за принципом технічного рішення об’єктів аналогів, 

постає задача попередньої оптимізації конструкції, технології виготовлення і 

способів експлуатації кожного об’єкта, щоб наступним етапом вирішити 

оцінку їх властивостей і ефективності. 

Використовуючи залежність, що визначає економічну ефективність із 

співвідношення створюваної економії до затрат. Вбачається найбільш 

доцільним в загальній сукупності, що характеризує об’єкт показників. Такий 

методичний підхід забезпечує можливість системно-інтегрального аналізу 

технічного рівня, зміст якого полягає в узагальненні одиничних показників 

через сукупність одиничних показників об’єкта, за якою оцінюється 

економічний результат функціонування всього об’єкта. Складність, а під час і 

неможливість такого налізу, враховуючи необхідність використання даних про 

світові аналоги, потребують обґрунтування інших підходів. Раціональним, з 

точки зору автора статті, буде оцінка технічного рівня як функції від темпів 

зміни показників, що визначають розвиток даного типу техніки за обмежений 

період часу, що наприклад, протягом ресурсу даного об’єкта. За цей період, як 

правило, можна розглянути показники двох-трьох поколінь даного виду 

техніки (попередника, діючого і проектуємого). 

В загальному випадку задача отримання на кожний фіксований момент 

часу узагальненого показника технічного рівня об’єкта зводиться до 

визначення регресійної функції часу: 

  



m

j
jmТРj
tKkK

j
1

,      (5.3.3) 

де 
JТР

K  – узагальнене значення одного j -го виду показників на даним момент 

часу 
r

t ; 

 
rj

tK  – значення одиничних показників; 

jm
k  – коефіцієнт вагомості кожного показника j -го виду; 

m  – кількість показників одного j -го виду. 
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При незначних відрізках часу оцінювання, що охоплює дві або три зміни 

поколінь даного типу техніки, функція  
rj

tK  для кожного одного j -го виду 

одиничного показника K  може бути з достатньою точністю апроксимована 

лінійною залежністю: 

rijijir
tkKK 

0
,       (5.3.4) 

де 
jir

K  – значення і-го показника технічного рівня j -го виду на заданий 

момент часу 
r

t , який приймається в якості базового, тобто 
базjr
KK  ; 

0ji
K  – значення і-го показника технічного рівня j -го виду на початковий 

момент часу 0
r

t . 

Використовуючи математичний апарат метода найменших квадратів, 

отримаємо: 
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де 
ji

K  – значення і-го показника технічного рівня j -го виду на заданий 

момент часу 
r

t ; 

r
t  – значення часу із загальної множини w . 

У випадку, якщо не потребується точність розрахунку або якщо 

тривалість оцінювання (кількість аналогів і момент часу) недостатня для 

виконання розрахунків за методом найменших квадратів, то відповідні 

розрахунки можуть бути з меншою точністю виконані за спрощеною формулою: 

jji
KK 

0
;     (5.3.7) 
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де 
ji

K  – зміна значення і-го показника технічного рівня j -го виду на момент 

часу 
r

t . 

Зважаючи на те, що зміна показника 
ji

K  в часі визначають об’єкти 

аналоги (А1 – А9) в послідовності, отримали для довговічності 

зернозбиральних комбайнів (рис. 5.3.1). 

238



A8

A9
A7

A6

A5 

A4 

A3 

A2 

A1 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24t, рік

Pji

 

Рис. 5.3.1. Зміна значення одиничного показника об’єктів аналогів в 

ретроспективі. 

 

Підставивши, значення рис. 5.3.1 в вирази (5.3.5) і (5.3.6) отримаємо: 
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Ці дані дозволяють отримати найбільш ймовірне значення 
ji

K  на 

заданий момент часу 
r

t . Якщо провести розрахунок в п’ятирічні проміжки 

часу, то згідно формули (5.3.4) отримаємо (рис. 5.3.2): 
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Рис. 5.3.2. Зміна значення одиничного показника об’єктів аналогів в 

п’ятирічні проміжки часу. 
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Отримані закономірності (рис. 5.3.1 і рис. 5.3.2) несуть на собі серединне 

положення апроксимації в ретроспективі параметра 
ji

K  в межах його 

фактичних значень. Тому необхідно розглядати дані методичні положення як 

не заміну математичної оптимізації технічного рівня, а інтеграцію об’єктів 

аналогів з розташуванням оптимальної кривої, що апроксимується в межах 

закономірностей на даний момент часу. В зв’язку з цим постає задача вибір і 

оброблення або узагальнення одиничних показників оцінюваного об’єкта. 

За результатами власних досліджень, констатуємо, що успішно 

конкуруючі на ринку об’єкти, які представляють кращі досягнення технічного 

прогресу, як правило, не мають абсолютних аналогів за значеннями 

показників. Кожний з цих об’єктів має переваги за тим чи іншим одиничним 

показником або навіть сукупності кількох з них, що задовольнять запитам 

визначених споживачів або більш раціональні в рішенні тих чи інших 

конструкцій об’єкта. Отже, виявлення оптимального об’єкта за домінантом 

одиничного показника, що прийнятий в оцінці основного для конкретного 

споживача, носить суб’єктивний контекст по відношенню до іншого 

споживача. 

Об’єктивності оцінки в більшій ступені сприяє оптимізація параметрів 

ймовірно більшого ряду об’єктів аналогів, які характеризують в ретроспективі 

на кожний момент світові досягнення. При цьому оптимальність параметрів 

об’єкта техніки необхідно розглядати як сукупність показників самого об’єкта, 

поєднання і значення яких раціонально задовольняє основному 

функціональному призначенню узагальненого об’єкта, тобто даного типу 

техніки. 

Однак вирішення такого типу задач – узагальнення – не просто ряд 

властивостей об’єктів не має кількісного виразу, що позбавляє математичну 

об’єктивність оцінки їх впливу на потреби споживача об’єкта і на їх частку в 

сукупності показників зокрема. Параметри, що кількісно характеризує об’єкт, 

в різному ступені впливають на формування сукупності властивостей об’єкта, 

створюючи варіантність оцінки в залежності від умов використання об’єктів. 

Тобто постає задача синтезу неоднорідних показників. Таку задачу вирішуємо 

методом комплексної оцінки через порівняння двох сукупностей з 

ранжуванням за функціональною значимістю одиничних показників, значення 

кожного з яких змінюємо за допомогою враховуючих цю значимість 
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поправочних коефіцієнтів для кожного показника. Останнє можливе через 

вагомість відношення одиничних показників об’єкта за ступенем їх впливу на 

об’єкт – методи математичного моделювання. Однак вони не набули свого 

практичного застосування при оцінці технічного рівня об’єктів. 

Зважаючи на те, що визначення вагомості показників в комплексній 

оцінці технічного рівня, в переважній більшості, базується на експертних 

методах, що вносить фактор суб’єктивності в загальну оцінку, знижуючи її 

достовірність. Тому необхідно, на підставі аналізу процесу розвитку техніки, 

відтворюємо різні темпи зміни параметричних показників об’єкта, при зміні 

кожного з одиничних параметрів в часі за власною індивідуальною 

закономірністю. 

Досліджуючи швидкість зміни параметрів визначеної сукупності 

(хронологічного ряду) аналітичних об’єктів як показник технічного рівня, 

можна заключити, що різниця в темпах зміни того чи іншого показника 

об’єкта надає ступінь впливу кожного показника на формування вихідних 

властивостей, які визначають здатність даного типу техніки на кожному етапі 

його розвитку задовольняти конкретні вимоги споживачів. Тобто 

удосконаленню або розробці підлягають тільки важливі показники. Якщо 

показник удосконалюється прискореними темпами це значить, що впливає 

вагомість таких факторів як технологічність або світова кон’юнктура. Тому, 

значення вагомості 
ji

m  кожного показника 
ji

K  визначаємо за виразом через 

коефіцієнт 
ji

  швидкості його зміни в часі, віднесеного до вихідного значення 

показника 
0ji

K , тобто: 

0ji

ji

ji
K

m


 ,      (5.3.9) 

або, використовуючи вирази (5.3.5) і (5.3.6) за методом найменших квадратів, 

отримаємо: 
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За виразом (5.3.10), визначаючи значення 
ji

m  в частках відношення до l  

ряду i  показників 
ji

K , отримаємо значення коефіцієнта вагомості 
ji

M : 
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Отримані дані 
ji

K  і 
ji

M  є достатніми для визначення узагальненого 

значення показника технічного рівня jiK  в довільно заданий момент часу 
r

t : 

 



l

i
jijiji KMK
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. (5.3.12) 

За отриманими даними показник 
jir

K  згідно формули (5.3.4), приймемо 

як базовий, тоді: 

jir

ji

ji
K

K
q  ,      (5.3.13) 

де 
ji

K  – наглядно представлена на рис. 5.3.3. 

Розглянемо приклад. Нехай на момент розробки технічного завдання 

відомі об’єкти, які охарактеризовують сучасний рівень – об’єкти аналоги 

(табл. 5.3.1). Для визначення показника технічного рівня, який заданий 

наступними параметрами: точність оцінення – 0,25%, температурна похибка – 

0,20%, кількість каналів – 6 од., температурний діапазон – 120С, витрата газу – 

1,8 л/хв. Підставимо значення 
ji

K  (табл. 5.3.1) в формули (5.3.4) – (5.3.13) та 

зведемо їх в табл. 5.3.2. 

 

 

Рис. 5.3.3. Положення показника об’єкта в динаміці зміни технічного 

рівня даного виду техніки. 
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Таблиця 5.3.1 

Основні показники технічного рівня засобу технічного обслуговування з 

контролю температури нагрівання і витрат картерних газів 

Назва показника Позначення 
Об’єкти 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 

Точність оцінення, % 
11
K  1,0 1,0 0,5 0,3 0,5 0,3 

Температурна похибка, % 
12
K  0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,25 

Кількість каналів, од. 
13
K  1 2 2 2 3 5 

Температурний діапазон, С 14
K  45 45 60 90 105 110 

Витрата газу, л/хв 
15
K  8,0 7,5 5,5 6,0 2,5 4,0 

 

Таблиця 5.3.2 

Зведені дані 

ji
K  

0ji
K  

(5)* 

i
k  

(6)* 

jir
K  

(4)* 

ji
m  

(10)* 

ji
M  

(11)* 

ji
q  

(13)* 

jiK  

(12)* 

11
K  0,25 0,98 0,045 0,17 0,046 0,098 0,68 0,067 

12
K  0,20 0,60 0,025 0,16 0,042 0,089 0,75 0,067 

13
K  6 0,91 0,193 4,39 0,212 0,450 1,36 0,610 

14
K  120 36,5 4,850 123,8 0,133 0,283 0,97 0,275 

15
K  1,8 8,3 0,306 2,80 0,037 0,078 1,55 0,121 

*посилання на номер формули розрахунку. 

 

Значення технічного рівня згідно формули (5.3.12) рівний 1,14, тобто 

величина перевищення технічного рівня 14%, що узгоджується з методологіє. 

Однак застосування запропонований метод при рішенні різного виду 

практичних задач визначення технічного рівня, що наприклад, формування 

технічного завдання на розробку об’єкта, оцінки якості виконання цієї 

розробки, оцінки відповідності об’єкта техніки критеріям категорії якості серії 

ISO, ми можемо знести на період (рік), до якого і буде відноситься технічний 

рівень оцінюваного об’єкта. Одним з рішень може слугувати визначення 

значення часового показника технічного рівня об’єкта через визначення 

проміжків часу приросту показника технічного рівня на величину  , тобто: 
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l

i
ji

iji

ji

K

kM

K

1

r
t , (5.3.14) 

де 
r
t  – різниця в часі від моменту, на який було визначено значення 

технічного рівня jiK . 

За показника даних табл. 5.3.1 і табл. 5.3.2 зведемо в нижченаведені дані: 

ji
K  

i
k  ji

M   
jiiji

KkM   

11
K  0,25 0,045 0,098 0,0176 

12
K  0,20 0,025 0,089 0,0110 

13
K  6 0,193 0,450 0,0145 

14
K  120 4,850 0,283 0,0114 

15
K  1,8 0,306 0,078 0,0133 

 

Оскільки, щорічна змінна значення показника технічного рівня складає 

0,0678, при jiK  14%, маємо 
r
t =2,06 років. Таким чином, перевищення 

комплексного показника технічного рівня в 0,14 складає проміжок часу в два 

роки, щоб наздогнати світові аналоги. 

При застосуванні розроблених аналітичних положень для оцінки 

перспективних рішень за умов, що відбувається зміна показників, отримаємо 

нижченаведені табличні дані: 

Показники 
Об’єкт D Об’єкт F 

ji
K  

ji
q  

jiji
qM   

ji
K  

ji
q  

jiji
qM   

11
K  0,25 0,68 0,067 0,25 0,68 0,067 

12
K  0,20 0,75 0,067 0,20 0,75 0,067 

13
K  12 2,73 1,230 3 0,68 0,306 

14
K  120 0,97 0,275 120 0,97 0,275 

15
K  3,6 0,78 0,061 0,9 3,11 0,242 

jiK  1,700 0,957 

Таким чином, при запропонованих технічних рішеннях і розрахованій 

динаміці зміни технічного рівня 0,678 запровадження об’єкта D забезпечує 

випередження за технічним рівнем на 9610
06780

95707001
,

,

,,



 років. 
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Наведені приклади дозволяють оцінити коректність методології з 

практичної значимості запропонованого методу оцінки технічного рівня 

продукції сільськогосподарського машинобудування, перевагою якого є 

математичне обґрунтування коефіцієнтів вагомості при їх використанні в 

комплексній оцінці, зменшуючи впив суб’єктивних експертних оцінок.  

В перспективі передбачається розроблення галузевих стандартизованих 

положень методики оцінки технічного рівня продукції сільськогосподарського 

машинобудування. 

 

5.4. Вплив чинників на продуктивність техсервісного підприємства 

АПК 

 

З метою визначення впливу фактичних значень чинників на 

продуктивність техсервісних підприємств АПК при математичному 

моделюванні був використаний програмний продукт Аналіз та розроблена 

програма-АРМ з використанням системи «Норма», які дозволили в 

автоматичному режимі визначити попередні теоретичні і графічні залежності 

впливу основних  чинників на продуктивність техсервісних підприємств 

Станом на 21.01.2018 р. автоматизовано оброблено на ПК з 

використаням методів математичного моделювання 100 відсотків результатів 

дослідження. Опрацьовані і оброблені на ПК матеріали досліджень дозволили 

виявити залежність продуктивності техсервісного підприємств від слідуючих 

чинників. 

Залежність продуктивності техсервісного підприємства від виявленого 

чинника X2 - наявної чисельності сільськогосподарської техніки визначається 

за формулою (5.4.1), а графік залежності наведено на рис. 5.4.1. 

Залежність (5.4.1) має вигляд пропорційно зростаючої функції: 

Пм(X) = 0,046*X2; (5.4.1) 

де Пм(X) – продуктивність майстерні, тис.грн./люд. год.;  

X2 – наявна чисе-льність сільськогосподарської техніки (шт.) 

Вплив проектної річної кількості умовних ремонтів X6.1  на 

продуктивність техсервісного підприємств визначається за формулою (5.4.2), а 

графік залежності наведено на рис. 5.4.2. 
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Рис 5.4.1. Модель залежності продуктивності від X2 наявної чисельності 

сільськогосподарської техніки 

 

Рис. 5.4.2. Модель залежності продуктивності від X6_1 проектної річної 

кількості умовних ремонтів. 
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Залежність (5.4.2) має вигляд пропорційно зростаючої функції: 

Пм(X) = 0,02*X6_1-9,75; (5.4.2) 

де Пм(X) – продуктивність майстерні, тис. грн./люд. год.; 

X6_1 – проектна річна кількість умовних ремонтів. 

Залежність продуктивності від X7 – загальна площа земельної ділянки 

визначається за формулою (5.4.3), а графічна залежність представлена на 

рис. 5.4.3. 

Залежність має вигляд пропорційно зростаючої функції: 

Пм(X) = 0,0012*X7; (5.4.3) 

де Пм(X) – продуктивність майстерні, тис.грн./люд. год.;  

X7 з – загальна площа земельної ділянки (м2). 

 

 

Рис. 5.4.3. Модель залежності продуктивності від X7 загальної площі 

земельної ділянки 
 

Залежність продуктивності від X9- виробничої площі визначається за 

формулою (5.4.4), а графічна залежність представлена на рис. 5.4.4. 
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Залежність має вигляд пропорційно зростаючої функції: 

Пм(X) = 0,22*X9; (5.4.4) 

де Пм(X) – продуктивність майстерні. тис. грн./люд. год.;  

X9 – виробнича площа, м2. 

 

 

Рис. 5.4.4. Модель залежності продуктивності від X9 виробничої площі (м2). 
 

Залежність продуктивності від X11 кількості устаткування визначається 

за формулою (5.4.5), а графічна залежність представлена на рис. 5.4.5. 

Залежність має вигляд пропорційно зростаючої функції: 

Пм(X) = 1,0*X11; (5.4.5) 

де Пм(X) – продуктивність майстерні, тис. грн./люд. год.;  

X11– кількість устаткування, шт. 
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Рис. 5.4.5. Модель залежності продуктивності від X11 кількість 

устаткування. 
 

Залежність продуктивності від X14- чисельності постійно працюючих. 

визначається за формулою (5.4.6), а графічна залежність представлена на 

рис. 5.4.6. 

Залежність має вигляд пропорційно зростаючої функції: 

Пм(X) = 0,00037*X14+6,72; (5.4.6) 

де Пм(X) – продуктивність майстерні, тис. грн./люд. год.; 

X14 – чисельність постійно працюючих, чол. 

Залежність продуктивності від X16 суми вартості виробленої продукції 

визначається за формулою (5.4.7), а графічна залежність представлена на 

рис. 5.4.7. 
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Рис. 5.4.6. Модель залежності продуктивності від X14 чисельності 

постійно працюючих. 

 

Рис. 5.4.7. Модель залежності продуктивності від X16 суми вартості 

виробленої продукції (тис.грн.). 
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Залежність має вигляд пропорційно зростаючої функції: 

Пм(X) = 0,0012*X16; (5.4.7) 

де Пм(X) – продуктивність майстерні, тис.грн./люд. год.; 

X16 – сума вартості виробленої продукції, тис. грн. 

Залежність продуктивності від X17 -затрат праці визначається за 

формулою (5.4.8), а графічна за лежність представлена на рис. 5.4.8. 

Залежність має вигляд пропорційно зростаючої функції: 

Пм(X) = 31652/X17+4,83; (5.4.8) 

де Пм(X) – продуктивність майстерні, тис. грн. /люд. год.;  

X17  – затрати праці, люд. год. 

 

 

Рис. 5.4.8. Модель залежності продуктивності від X17 затрати праці 

(люд.год.). 
 

Залежність має вигляд пропорційно зростаючої функції: 

Пм(X) = 31652/X17+4,83; (5.4.9) 

де Пм(X) – продуктивність майстерні, тис. грн. /люд. год.; 
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X17- затрати праці, люд. год. 

Залежність продуктивності від X18- загально виробничих витрат 

визначається за формулою (5.4.9), а графічна залежність представлена на 

рис. 5.4.9. 

 

 

Рис. 5.4.9. Модель залежності продуктивності від X18 загально 

виробничих витрат. 

 

Залежність має вигляд пропорційно зростаючої функції: 

Пм(X) = 270/X18+8,6; (5.4.10) 

де Пм(X) – продуктивність майстерні, тис. грн./люд. год.; 

X18  - загально виробничі витрати, тис. грн. 

Виконані дослідження дозволили за допомогою програми „Аналіз” 

визначити тенденції впливу виявлених чинників на продуктивність 

техсервісних підприємств.  
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Висновки з п’ятого розділу 

 

На ефективність експлуатації сільськогосподарських машин впливає 

значна кількість факторів серед яких вагомість якості технічного 

обслуговування складає 0,311. На цей показник визначальний вплив мають 

такі фактори: наявність технічних засобів технічного обслуговування – 0,428; 

виконання номенклатури технологічних операцій технічного обслуговування – 

0,300; дотримання термінів проведення технічного обслуговування – 0,265. 

На заправні, мастильні і зливні операції при технічному обслуговуванні 

приходить біля 30% всієї трудомісткості технічного обслуговування. Загальна 

кількість точок мащення 24-76, заправлення і зливання досягає 2-15 одиниць, а 

сортів застосовуваних олив і мастил – 3-8. Тому рекомендується застосування 

всесезонних і універсальних сортів паливно-мастильних матеріалів (не більше 

трьох сортів мастил та олив). 

При запропонованих технічних рішеннях і розрахованій динаміці зміни 

технічного рівня 0,678 запровадження об’єкта D забезпечує випередження за 

технічним рівнем на 9610
06780

95707001
,

,

,,



 років. Наведені приклади дозволяють 

оцінити коректність методології з практичної значимості запропонованого 

методу оцінки технічного рівня продукції сільськогосподарського 

машинобудування, перевагою якого є математичне обґрунтування коефіцієнтів 

вагомості при їх використанні в комплексній оцінці, зменшуючи впив 

суб’єктивних експертних оцінок. В перспективі передбачається розроблення 

галузевих стандартизованих положень методики оцінки технічного рівня 

продукції сільськогосподарського машинобудування. 

Виконані дослідження дозволили виявити основні чинники  х1, х2, ... ,хn, 

які характеризують роботу і впливають на продуктивність техсервісних 

підприємств. Використання розробленої програми -АРМ та системи  «Норма» 

дозволили автоматизувати збір і оброблення вихідних даних з техсервісних 

підприємств. Використання програми „Аналіз” дозволило визначити тенденції 

впливу виявлених  чинників на продуктивність техсервісних підприємств. 

Основні результати та висновки п’ятого розділу були раніше стисло 

опубліковані в наукових працях здобувача згідно додатку А 30, 31, 36, 38, 39, 

44, 54, 55, 109, 129. 
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РОЗДІЛ 6 

ВИРОБНИЧА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНИХ ТЕХНІКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 

 

6.1. Ідентифікація операцій ефективності заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин із запізненням за вибірками 

з викидами 

 

Як вже було зазначено раніше (п. 3.4 дисертації), в завданні 

ідентифікації статичних, стохастичних об’єктів при спостереженні вхідних-

вихідних змінних можуть виникати ситуації, коли вимір тієї чи іншої змінної 

здійснюється з багаторазової помилкою типу промах [31]. Це може бути 

наслідком неточних вхідних даних [342], похибок [150], що вносяться на 

окремих етапах вимірювань, похибок самих методів обчислень, збій 

обладнання, помилки оператора і інших причин [326]. Наявність в матриці 

спостережень подібних значень, природно, ускладнює процес побудови моделі 

заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин [118]. На 

рис. 6.1.1 показаний окремий випадок наявності у вибірці викидів. Тут, як і 

раніше, 𝑢 - вхідна змінна, 𝑥 - вихідна змінна. На рисунку показані точки 

вибірки {𝑢𝑖 , 𝑥𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑠. 

 

Рис. 6.1.1. Аномальні вимірювання в спостереженнях 
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Як видно з рис. 6.1.1, частина точок відхиляється від основної маси 

спостережень. Важливим є питання чи є ці аномальні вимірювання викидами 

[34], або це інформативні точки вибірки [42], які несуть в собі важливі 

відомості про хід процесу [259]. Для боротьби з помилками типу промах, як 

відомо, можна використовувати методологію робастної статистики, 

розроблену Дж. П. Хьюбером. Ці методи дозволяють згладжувати вплив 

викиду на результат моделювання [275]. Також існують методи, що 

дозволяють зовсім виключити викид з вихідної вибірки [46]. Робастна оцінка 

непараметричної функції регресії за спостереженнями [162]. 

Непараметрична оцінка функції регресії (6.1.1) є виваженою оцінкою і 

ваги залежать від значень змінної 𝑢. Однакові ваги надають оцінці (6.1.1) вид: 

𝑥𝑠(𝑢) =
1

𝑠
∑ 𝑥𝑖
𝑠
𝑖=1       (6.1.1) 

Це статистичне середнє вибіркових значень {𝑢𝑖 , 𝑥𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑠 яке оцінює 

математичне сподівання випадкової величини х[10,21] оцінка математичного 

очікування не є стійкою (робастною), так як сильно реагує на що виділяються 

вимірювання або викиди. Одне таке значення буде вносити основний вклад в 

оцінку, особливо при невеликій кількості спостережень [4]. Однак оцінка 

медіани, яка задовольняє модульному критерієм, є стійкою до викидів, тому 

що являє собою середнє по номеру в впорядкованій вибірці, тому один викид 

не може істотно змінити значення оцінки [46]. 

Рекурентна формула розрахунку робастної оцінки функції регресії має 

вигляд [67]: 

𝑥𝑠
𝑙+1(𝑢) = ∑

(

 
 

𝐹(𝑥𝑖−𝑥𝑠
𝑙 (𝑢))

(𝑥𝑖−𝑥𝑠
𝑙 (𝑢))

2𝛷(
𝑢−𝑢𝑖
𝑐𝑠
)

∑
𝐹(𝑥𝑗−𝑥𝑠

𝑙 (𝑢))

(𝑥𝑗−𝑥𝑠
𝑙 (𝑢))

2𝛷(
𝑢−𝑢𝑗

𝑐𝑠
)𝑠

𝑗=1

𝑥𝑖

)

 
 𝑠

𝑖=1     (6.1.2) 

де 𝐹 – деяка функція. 

Робастні алгоритми дозволяють згладити вплив викиду на результати 

моделювання [22]. При цьому викид залишається у вихідній вибірці 
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спостережень. Розглянемо методи, що дозволяють зовсім виключити викид з 

вихідної вибірки. 

Найбільшого поширення набули аналітичні методи виключення 

екстремальних спостережень. Будемо вважати, що мова йде про максимальне 

спостереження. Нехай 𝑥1 ≤. . . ≤ 𝑥𝑠 варіаційний ряд вибірки. Вирішальне 

правило для виключення екстремального члена варіаційного ряду засноване на 

статистиці 𝑇𝑠 = (𝑥 − 𝑚𝑥) 𝜎𝑥⁄  де оцінка математичного очікування 𝑚𝑥 

визначатиметься як: 

𝑚𝑥 =
1

𝑠
∑ 𝑥𝑖
𝑠
𝑖=1      (6.1.3) 

а 𝜎𝑥 це оцінка середньоквадратичного відхилення 

𝜎𝑥 = √
1

(𝑠−1)
∑ (𝑥𝑖 −𝑚𝑥)

2𝑠
𝑖=1     (6.1.4) 

Розподіл і процентні точки 𝑇𝑠 вивчалися К. Пірсоном, Н.В. Смирновим, 

Ф. Граббсом. Таблиця критичних значень 𝑇𝑠 була розрахована Граббсом. Якщо 

𝑇𝑠 більше відповідного критичного значення, то гіпотеза про наявність викиду 

приймається, якщо 𝑇𝑠 менше критичного значення, то зі статистичної точки 

зору немає підстав говорити про наявність викидів. Якщо у вибірці 

підозрюють кілька екстремальних значень, то критерій спочатку 

застосовується до максимального із них Якщо воно визнається викидом, то 

його видаляють з вибірки, і критерій, призначено для таких за величиною і т.д. 

до тих пір, поки не буде визнано, що викидів більше немає [2]. Нестійкість 

оцінок 𝑚𝑥 і 𝜎𝑥 до відхилень розподілу хі від нормальності знижує практичну 

цінність викладеного критерію. Крім того, одна із труднощів такого підходу 

полягає в тому, що підозрілі спостереження часто групуються близько один до 

одного, утворюючи групу в стороні від основної маси спостережень, що 

робить ітераційну процедуру, засновану на використанні 𝑚𝑥 і 𝜎𝑥, нечутливою 

до них. 

Ще один аналітичний критерій одночасного виключення кількох 

екстремальних спостережень був запропонований Г. Тітьєном і Г. Муру. 

Прийнято припущення, що вибірка витягнута з нормальною сукупності. 
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Вирішальне правило для виключення 𝑘 найбільших членів варіаційного ряду 

засноване на статистиці: 

𝐿𝑘 =
∑ (𝑥𝑖−𝑚𝑥𝑘)

2𝑠−𝑘
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖−𝑚𝑥)
𝑠
𝑖=1

     (6.1.5) 

де 𝑚𝑥𝑘 - середнє перших 𝑠 − 𝑘 членів варіаційного ряду, 𝑚𝑥 - середнє всієї 

сукупності. При наявності викидів статистика 𝐿𝑘 повинна бути менше 

критичної межі, розрахованого для нормального розподілу. 

Недоліком викладеного критерію є те, що він спирається на статистики, 

сильно залежать від припущень нормальності, а також і те, що в практичній 

роботі k ніколи заздалегідь невідомо, а оцінюється за тими ж даними, до яких 

потім застосовується статистика 𝑚𝑥 і 𝜎𝑥. 

Отже, для використання аналітичних методів виключення аномальних 

вимірювань необхідно прийняти припущення про нормальний закон розподілу 

точок вибірки і задати кількість викидів [7]. На практиці це вдається далеко не 

завжди. Нижче пропонується методика аналізу наявної вибірки спостережень, 

що дозволяє виключити подібні аномальні вимірювання, використовуючи 

непараметричних оцінку функції регресії. 

Нехай вхідна змінна об’єкта представляє собою вектор 

𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, . . . , 𝑢𝑚), а вихід 𝑥, без порушення спільності, приймемо скаляром. 

В результаті вимірювання «вхідних-вихідних» змінних отримуємо вибірку 

(𝑢𝑖 , 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑠), що містить викиди. В загальному випадку викиди можуть 

розташовуватися в матриці спостережень хаотично, як по вхідним, так і у 

вихідні змінним. На даному етапі досліджень передбачалося їх наявність лише 

по вихідних змінних 𝑥. 

Запропонована методика включає в себе кілька етапів. На першому - по 

вихідній вибірці в режимі ковзного іспиту (до уваги береться i-а пара 

вимірювань) будується непараметрична оцінка регресії 𝑥𝑠  по всій наявної 

вибірці спостережень (3.4.1). Знаходиться оптимальне значення коефіцієнта с𝑠 

відповідно до критерію (3.4.2). 
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Наступний етап пояснимо за допомогою схематичного рис. 6.1.2, 

показує залежність виходу досліджуваного об’єкта x від входу u. Чорними 

порожніми кружками показаний об’єкт, хрестиками – точки непараметричної 

оцінки модель. У вимірах значень об’єкта присутній викид (позначений 

чорним кружком). Пунктирною лінією виділена область викиду (сам викид і 

найближчі точки). Як видно з рис. 6.1.2, в області викиду оцінка досить груба і 

спостерігається значне відхилення точок моделі від точок об’єкта. 

 

Точки вибірки

Точки оцінки

Область викиду

Викид 

x

u

 

Рис. 6.1.2. Ідентифікація об’єкта за вибіркою, що містить викид 

 

Позначимо різницю між значенням об’єкта 𝑥 і його оцінкою 𝑥𝑠 за 휀𝑠 

Знайдемо середнє значення 휀𝑠 по всій вибірці, використовуючи формулу: 

휀𝑠 =
1

𝑠
(∑ |𝑥𝑠(𝑢𝑖) − 𝑥𝑖|

𝑠
𝑖=1 ), 𝑖 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅     (6.1.6) 

де 𝑠 - обсяг вибірки. 

Потім, для кожної точки вибірки 𝑥𝑖 перевіряється виконання наступної 

умови: 

|𝑥𝑠(𝑢𝑖) − 𝑥𝑖| ≥ 𝛼휀𝑠    (6.1.7) 

де 𝛼 - коефіцієнт, який визначається експериментальним шляхом. Якщо умова 

виконується, то точка 𝑥𝑖  стає кандидатом на виключення з вибірки. 
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Формується вибірка, що складається з точок, що задовольняють умові 

(6.1.7). Логічно припустити, що під цю умову потрапить точка, яка є викидом і 

точки з її околиці. З сформованої вибірки знаходиться точка з максимальним 

відхиленням |𝑥𝑠(𝑢𝑖) − 𝑥𝑖|, 𝑖 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅ . Ця точка оголошується викидом і 

видаляється з вихідної вибірки. 

Для дослідження пропонованих методик попередньої обробки даних 

проводилися обчислювальні експерименти на підставі ряду модельних задач. 

Нехай на вхід об’єкта дослідження подається векторне керуючий вплив 

𝑢(𝑡) = (𝑢1(𝑡), 𝑢2(𝑡), 𝑢3(𝑡), ) ∈ [0; 3]. На виході вимірюється змінна 𝑥(𝑡), 

прийнята скаляром. У загальному вигляді схема об’єкта дослідження 

представлена на рис. 6.1.3., відновлення працездатності сільськогосподарських 

машин, як багатовимірного стохастичного об’єкта дослідження. 

 

xΔT

x(t)

Gu1
gx(t)

u3Δt

u3(t)

u2(t)

u1(t)

u2Δtu1Δt

Gu2 Gu3 Gx

Об’єкт (А)

 

Рис. 6.1.3. Загальна схема заходів відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин, як багатовимірного стохастичного об’єкта 

дослідження 

 

Вхідна змінна процесу 𝑢(𝑡) вимірюється за допомогою блоків контролю 

𝐺𝑢 з дискретністю ∆𝑡, а вихідна змінна процесу 𝑥(𝑡) вимірюється за 

допомогою блоку контролю 𝐺𝑥 з дискретністю ∆𝑇 , при цьому ∆𝑇 = 3∆𝑡. 

Тобто матриця спостережень об’єкта для обсягу вибірки 𝑠 має вигляд, 

представлений в таблиці 6.1.1. 
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На блок контролю 𝐺𝑥 діє прикладена до виходу випадкова перешкода 

вимірювань 𝑔𝑥(𝑡), яка має нульове математичне очікування і обмежену 

дисперсію. 

 

Таблиця 6.1.1 

Матриця спостережень вхідних-вихідних змінних досліджуваного процесу 

u x 

u11 u21 u31 x1 

u12 u22 u32 - 

u13 u23 u33 - 

u14 u24 u34 x4 

u15 u25 u35 - 

u16 u26 u36 - 

u17 u27 u37 x7 

u18 u28 u38 - 

u19 u29 u39 - 

… … … … 

u1s u2s u3s xs 

 

Вхід 𝑢(𝑡) був отриманий за допомогою генератора випадкових чисел в 

заданих інтервалах по рівномірному закону розподілу [13]. Як залежності, яка 

описує в рамках обчислювального експерименту поведінку досліджуваного 

об’єкта, було вибрано наступне рівняння: 

𝑥 = 0.5𝑢1 + sin(𝑢2) + 𝑢3 + 𝑔
𝑥    (6.1.8) 

Дана залежність необхідна для генерації вихідних вибірок виду 

(𝑢𝑖 , 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑠) Надалі вид залежності (6.1.8) передбачається невідомим. 

На рис. 6.1.4 представлені характеристики об’єкта (6.1.8) у вигляді зрізів 

по одній з вхідних змінних. Лінією «1» представлено графік залежності 

вихідної змінної 𝑥(𝑡) від вхідної змінної 𝑢1(𝑡) при фіксованих значеннях 

змінних 𝑢2(𝑡) і 𝑢3(𝑡). Лінією «2» показана залежність 𝑥(𝑢2) при фіксованих 

𝑢1(𝑡) і 𝑢3(𝑡). Лінією «3» - залежність 𝑥(𝑢3) при фіксованих 𝑢1(𝑡) і 𝑢2(𝑡) 

відповідно. 
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Як видно з рис. 6.1.4, характер залежності нелінійний. Випадкова 

перешкода вимірювань 𝑔𝑥(𝑡) для кожного такту вимірювань 𝑖 генерується за 

такою формулою: 

𝑔𝑖
𝑥 = 𝑥𝑖 ∙ 𝑘 ∙ 𝜍      (6.1.9) 

де 𝑥𝑖 - значення виходу 𝑥(𝑡) в 𝑖 -й такт вимірювань, 𝑘 - коефіцієнт перешкоди 

виміру (наприклад, для 5-ти% перешкоди 𝑘 =0,05), 𝜍 - випадкове число з 

інтервалу [-1; 1]. 

 

 

Рис. 6.1.4. Характеристика заходів відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин, як багатовимірного стохастичного об’єкта 

дослідження 

 

В рамках обчислювального експерименту ми маємо можливість 

згенерувати спочатку заповнену матрицю спостережень, а потім внести в неї 

пропуски, тим самим отримавши таблицю 6.1.1. 

Розглянемо результати обчислювального експерименту, які представлені 

на рис. 6.1.5. 
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Дані графіки показують залежність відносної помилки моделювання 𝐸 

від обсягу вибірки 𝑠. Відносна помилка при цьому обчислювалася відповідно 

до формули: 

𝐸 = √
1

𝑠
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖

𝑠)2 ∑
1

𝑠−1
(𝑚𝑥 − 𝑥𝑖)

2𝑠
𝑖=1⁄𝑠

𝑖=1    (6.1.10) 

 

 

Рис. 6.1.5 Результати обчислювального експерименту, об’єкт (6.1.1), в 

умовах без перешкод 

 

Моделі будувалися з використання непараметричної оцінки функції 

регресії (6.1.3). Експеримент проводився для трьох матриць спостереження, 

яким відповідають три графіка на рисунку. Графік «1» відповідає побудові 

оцінки (6.1.3) по матриці спостережень з пропусками (таблиця 6.1.5). Графік 

«2» відповідає побудові оцінки (6.1.3) по відновленій за допомогою 

пропонованої методикою матриці спостережень. Як видно з рис. 6.1.5, оцінка 

по відновленій матриці спостережень точніше, ніж по матриці спостережень з 

пропусками. Графік «3» відповідає випадку оцінювання з істинною матриці 

спостережень без пропусків. Такою можливістю ми володіємо лише в рамках 

обчислювального експерименту. Графік «2» наближений до графіку «3». 
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Результат аналогічного експерименту, але при заваді в 5% (k=0,05 у 

формулі (6.1.9)) представлені в табличному вигляді (таблиця 6.1.2). 

Як ми бачимо, перешкода впливає на точність оцінювання, але тенденція 

при цьому зберігається - оцінювання з відновленої матриці спостережень 

точніше, ніж по матриці спостережень з пропусками. 

З таблиці видно, як залежить відносна помилка моделювання 𝐸 від 

обсягу вибірки 𝑠. Зі збільшенням обсягу вибірки s помилка 𝐸 зменшується. 

Наприклад, для обсягу вибірки 𝑠=10 (розмір істинної матриці спостережень) 

помилка 𝐸 по відновленій матриці спостережень склала 0,225, а по матриці 

спостережень з пропусками 𝐸=0,356 (𝑠′=33). 

 

Таблиця 6.1.2 

Результати обчислювального експерименту для об’єкта (6.1.9) при 5% 

Обсяг 

вибірки 𝑠 

𝐸  по матриці 

спостережень з 

пропусками 

𝐸  по відновленій 

матриці 

спостережень 

𝐸  по істинній 

матриці 

спостережень 

10 0,356 0,225 0,242 

20 0,29 0,22 0,188 

30 0,244 0,16 0,172 

40 0,234 0,141 0,156 

50 0,21 0,144 0,148 

60 0,2061 0,126 0,1439 

70 0,1846 0,1304 0,1384 

80 0,182 0,1154 0,1363 

90 0,1805 0,1084 0,1326 

100 0,1626 0,1032 0,125 

 

Результати аналогічного експерименту при заваді в 10% (коефіцієнт 

k=0,1 у формулі (6.1.7)) представлені в таблиці 6.1.3. 
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Як видно з таблиці 6.1.3, перешкода вплинула на точність оцінювання, але 

оцінка за відновленою матриці точніше, ніж по матриці спостережень з 

пропусками. 

Розглянемо, як ефективність роботи запропонованої методики залежить 

від кількості пропусків у матриці спостережень. В обчислювальному 

експерименті, як і раніше, використовувався об’єкт (6.1.1). Обсяг вибірки був 

обраний 𝑠 =60. В експерименті ми збільшували частоту пропусків. Спочатку 

була заповнена кожна друга рядок, потім кожна третя і т.д. до кожної десятої 

рядка. Оцінка по вихідних змінних 𝑥(𝑡) будувалася по матриці спостережень з 

пропусками, по відновленій матриці спостережень і по істинній матриці 

спостережень, що можливо лише в рамках обчислювального експерименту. 

Результати експерименту представлені в таблиці 6.1.4. 

 

Таблиця 6.1.3 

Результати обчислювального експерименту для об’єкта (2.9) при 10% 

Обсяг 

вибірки 𝑠 

𝐸  по матриці 

спостережень з 

пропусками 

𝐸  по відновленій 

матриці 

спостережень 

𝐸  по істинній 

матриці 

спостережень 

10 0,479 0,314 0,302 

20 0,313 0,2035 0,2465 

30 0,293 0,1858 0,2347 

40 0,2947 0,175 0,226 

50 0,255 0,1586 0,22 

60 0,242 0,1564 0,2118 

70 0,2429 0,1483 0,2092 

80 0,2439 0,1458 0,207 

90 0,2366 0,1424 0,205 

100 0,2289 0,1357 0,2014 

 

Природно, що при збільшенні пропусків в матриці спостережень 

помилка моделювання 𝐸 по матриці з пропусками збільшується. Але 
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збільшується помилка моделювання і по відновленій матриці. Це говорить про 

те, що зі збільшенням кількості пропусків ефект від відновлення знижується. 

Однак, точність оцінювання з відновленої матриці спостережень вище, ніж по 

матриці з пропусками. 

Розглянемо, який вплив на роботу методики надають якісні властивості 

досліджуваного об’єкта. Нехай об’єкт описується рівнянням виду: 

𝑥 = 0.5𝑢1
2 + sin(𝑢2) + 2√𝑢3 + 𝑔

𝑥   (6.1.11) 

Таблиця 6.1.4 

Вплив кількості пропусків на ефективність методики 

Заповнений 

кожний 𝑖 -й 

рядок 

𝐸  по матриці 

спостережень з 

пропусками 

𝐸  по відновленій 

матриці 

спостережень 

𝐸  по істинній 

матриці 

спостережень 

2 0,146 0,1136 0,1102 

3 0,1765 0,1409 0,1126 

4 0,1816 0,1514 0,112 

5 0,212 0,1634 0,1088 

6 0,228 0,1844 0,105 

7 0,2441 0,1642 0,1068 

8 0,259 0,2157 0,1091 

9 0,2799 0,1701 0,1049 

10 0,268 0,232 0,1093 

 

Характеристика об’єкта дослідження представлена на рисунку 6.1.6. 

У порівнянні з (6.1.8) це рівняння відрізняється більшим ступенем 

нелінійності. Як і раніше, проводився обчислювальний експеримент по 

виявленню залежності відносної помилки моделювання 𝐸 від обсягу вибірки s. 

Оцінка вихідної змінної 𝑥(𝑡) будувалася по матриці спостережень з 

пропусками (відома кожна третя рядок), по заповненій матриці і по істинної 

матриці спостережень, що можливо лише в рамках обчислювального 

експерименту. Результати експерименту представлені на рис. 6.1.7. 
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Рис. 6.1.6. Характеристика об’єкта дослідження (6.1.10) 

 

 

Рис. 6.1.7. Результати обчислювального експерименту, об’єкт (6.1.10), в 

умовах без перешкод 

 

На рис. 6.1.7 графік «1» відповідає оцінювання з матриці спостережень з 

пропусками, графік «2» - оцінювання з заповненою матриці, графік «3» - 

оцінювання з істинною матриці спостережень. Як видно з графіка, ефект від 

заповнення матриці при збільшенні ступеня нелінійності досліджуваного 

процесу зберігається – оцінювання з заповненою матриці спостережень 
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точніше, ніж по матриці з пропусками для різних обсягів вибірок. Але якщо в 

разі об’єкта (6.1.1) оцінка по відновленій матриці майже збігається з оцінкою 

по істинної матриці, то тут оцінка по відновленій матриці грубіша. Таким 

чином, якісні властивості об’єкта впливають на роботу методики. Результати 

експерименту при заваді в 5% (k=0,01 у формулі (6.1.9)) представлені в 

таблиці 6.1.4. 

 

Таблиця 6.1.4 

Результати обчислювального експерименту для об’єкта (6.1.10) при 10% 

Обсяг 

вибірки 𝑠 

𝐸  по матриці 

спостережень з 

пропусками 

𝐸  по відновленій 

матриці 

спостережень 

𝐸  по істинній 

матриці 

спостережень 

10 0,82 0,616 0,281 

20 0,494 0,347 0,284 

30 0,386 0,213 0,183 

40 0,222 0,146 0,168 

50 0,294 0,146 0,157 

60 0,271 0,177 0,169 

70 0,213 0,129 0,149 

80 0,221 0,134 0,141 

90 0,212 0,138 0,139 

100 0,175 0,115 0,136 

 

Як видно з таблиці, перешкода впливає на точність оцінювання, проте 

загальна тенденція зберігається - робота за відновленою матрицею 

спостережень дає кращий результат. 

Таким чином, робота пропонованої методики залежить від декількох 

факторів: обсяг вибірки; кількість пропусків у вибірці спостережень; рівень 

перешкод в каналах вимірювань; якісні властивості об’єкта дослідження. 
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Дані параметри індивідуальні для кожної практичної задачі і дослідник 

сам приймає рішення, чи задовольняють його результати роботи методики в 

конкретному випадку. 

Нехай досліджуваний об’єкт описується залежністю виду: 

𝑥 = sin(4𝑢) + 𝑔𝑥     (6.1.12) 

де 𝑥 - вихідна змінна об’єкта, 𝑢 - вхідна змінна, 𝑔𝑥- перешкода, прикладена до 

виходу об’єкта. Ми маємо вибірку спостережень виду {𝑢𝑖 , 𝑥𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑠, де обсяг 

вибірки 𝑠=10. Вхідна змінна 𝑢   згенерована за формулою: 

𝑢𝑖 = 𝑢𝑖0.05𝑖     (6.1.13) 

Нехай вибірка спостережень містить в собі два викиду 𝑥20=4 і 𝑥50=4.  

Побудуємо непараметричну модель по даної вибірці спостережень.  

Результати представлені на рис. 6.1.8. 

 

 

Рис. 6.1.8. Результати оцінювання за вибіркою з двома викидами 

 

Тут і далі графік 1 показує поведінку об’єкта (суцільна лінія), а графік 2 

показує непараметричну оцінку функції регресії за спостереженнями 

(пунктирна лінія). Як ми бачимо, спостереження містять два викиди, які різко 

виділяються на загальному тлі. З рисунку 6.1.8 видно, що оцінка в районі 

викидів досить груба. Точність оцінювання визначалася за допомогою 

абсолютної помилки моделювання, формула якої представлена нижче: 
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𝐸 =
1

𝑠
∑ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑠𝑖|
𝑠
𝑖=1     (6.1.14) 

В даному експерименті абсолютна помилка дорівнює 𝐸=0.2. Після 

застосування пропонованої методики, з вибірки спостережень були виключені 

викиди, тобто спостереження 𝑥20=4 і 𝑥50=4. Тим самим ми скоротили обсяг 

вибірки 𝑠 до 98. Результати моделювання після застосування запропонованої 

методики представлені на рис. 6.1.9. 

 

 

Рис. 6.1.9 Результати оцінювання після застосування пропонованої 

методики 

 

З графіків рис. 6.1.9 видно, що оцінка після виключення викидів точніше 

і абсолютна помилка склала 𝐸=0,02. 

Нехай до виходу об’єкта прикладена перешкода 5% за формулою (6.1.9). 

Об’єкт також описується рівнянням (6.1.11) і ми маємо вибірку спостережень 

{𝑢𝑖 , 𝑥𝑖}, 𝑖 = 1,100, де 𝑥50=2 - викид. Результати моделювання представлені на 

рис. 6.1.10. 

Абсолютна помилка моделювання склала 𝐸=0,1. Оцінювання в області 

викиду грубе. Застосувавши до вибірці пропоновану методику, ми виключили 

з вибірки викид 𝑥50=2, тим самим скоротивши обсяг вибірки 𝑠 =99. 

Результати моделювання представлені на рис. 6.1.11. 
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Рис. 6.1.10. Оцінювання за вибіркою з викидами при заваді, яка 

додається до виходу 

 

 

Рис. 6.1.11. Результати оцінювання після застосування пропонованої 

методики при заваді, яка додається до виходу 

 

Після виключення з вибірки викиду абсолютна помилка зменшилася і 

склала 𝐸=0,027. Розглянемо модельну задачу, коли вхідні змінна 

𝑢  - випадкове число з діапазону [0; 3], розподілене по рівномірному закону. 

Нехай 𝑠=50, у вибірці два викиду 𝑥100=4 і 𝑥300=4. Результати моделювання 

представлені на наступному рисунку. 
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Рис. 6.1.12. Результати оцінювання за вибіркою з викидами при 

випадковому вході 

 

Абсолютна помилка моделювання склала 𝐸=0,042. Результати 

моделювання після застосування пропонованої методики представлені на 

рис. 6.1.13. 

 

 

Рис. 6.1.13. Результати оцінювання після застосування пропонованої 

методики при випадковому вході 

 

Застосування запропонованої методики дозволило виключити з вибірки 

викиди і скоротити абсолютну помилку моделювання до 𝐸= 0,007. 

Розглянемо випадок, коли у вибірці два викиду розташовані поруч один 

з одним. Нехай ми маємо вибірку спостережень {𝑢𝑖 , 𝑥𝑖}, 𝑖 = 1,100, яка містить 

в собі два викиду 𝑥40=2 і 𝑥41=3. Вхідна змінна генерується за законом (6.1.4). 

Результати моделювання представлені на рис. 6.1.14. 
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Рис. 6.1.14. Результати моделювання при наявності у вибірці двох 

викидів, близько розташованих один до одного 

 

Абсолютна помилка моделювання склала 𝐸=0,054. Після застосування 

пропонованої методики та виключення з вихідної вибірки викидів помилка 

скоротилася 𝐸=0,0249. Результати моделювання представлені на рис. 6.1.15. 

 

 

Рис. 6.1.15. Результати моделювання після виключення викидів 

 

Розглянемо випадок, коли на вхід об’єкта подається векторна змінна 𝑢 =

(𝑢1, 𝑢2). Вихідна змінна описується рівнянням:  

𝑥 = 0.5𝑢1 + 0.5𝑢2 + 𝑔
𝑥     (6.1.15) 
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Нехай ми маємо вибірку спостережень {𝑢𝑖 , 𝑥𝑖}, 𝑖 = 1,100 , яка містить в собі 

викид 𝑥50=4. Була побудована непараметрична оцінка функції регресії по 

спостереженням об’єкта. 

Застосування запропонованої методики дозволило виключити з вибірки 

спостережень об’єкта викид і скоротити абсолютну помилку моделювання 

𝐸=0,05. Як відомо, точність рішення задачі ідентифікації залежить від якості 

вихідних даних, які можуть містити в собі деякі недоліки, наприклад, 

пропуски і викиди. Пропуски і викиди в даних знижують точність рішення 

задачі ідентифікації. З метою підвищення точності рішення задачі 

ідентифікації розглянуто два завдання - завдання заповнення пропусків 

«вхідних-вихідних» змінних матриць спостережень і завдання видалення 

викидів з вихідної вибірки. 

 

6.2. Формування ступенів операцій ефективності заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин 

 

Для оцінки формування ступенів операцій ефективності заходів 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин порівняємо дані з 

підприємства до впровадження заходів підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин і після (рис. 6.2.1: 1 – без техніко-технологічних 

заходів; 2 – для планово-попереджувальної системи; 3 – найбільш корисна 

область поєднання імовірнісного Pв і логічного Pл параметра; 4 – для 

ймовірнісно-логічної методики визначення технічного стану 

сільськогосподарських машин). 

Запроваджена комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин на агропідприємстві істотно 

покращує показники щодо скорочення часу простою на 15-18% в порівнянні з 

діючою на підприємстві планово-попереджувального системою 

обслуговування сільськогосподарських машин. 

Як ми бачимо (рис. 6.2.2), при експлуатації сільськогосподарських 

машин з системою комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності середнє напрацювання на відмову збільшилася на 18,9%, при 
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цьому питомі витрати знизилися на 26,8%, що є відповідним значенням і 

знаходиться в межах точності моделювання. Однак це можна пояснити тим, 

що елементи, які вибирали, мають низьку ймовірністю на відмову, яка для 

більшості елементів знаходиться в межах 0,5-0,7. 

 

 

Рис. 6.2.1. Розподіл коефіцієнтів з досліджуваних методів 

 

Використання комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин, що приводить до варіації 

періодичності обслуговування, дозволяє перегруповують операції технічного 

обслуговування і усунення несправностей елементів сільськогосподарських 

машин і складати уточнені переліки операцій кожного обслуговування. 

Автоматизоване визначення переліків і періодичності ступенів операцій 

засноване на обробці поточних значень параметрів технічного стану елементів 

сільськогосподарських машин, зіставлення їх з допустимими значеннями 

параметрів і отримання на цій основі загальної інформації про технічний стан 

сільськогосподарських машин. 

Раціональні періодичності вибираються з урахуванням залежності 

ймовірності безвідмовної роботи сільськогосподарських машин від 

періодичності технічного обслуговування, при цьому слід виходити з умови, 

що ймовірність безвідмовної роботи буде близька до одиниці для елементів 

сільськогосподарських машин, що піддаються комплексним техніко-
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технологічним заходам підвищення працездатності. Відповідно періодичність 

обслуговування сільськогосподарських машин буде величиною змінною. 

 

 

Рис. 6.2.2. Графіки зміни питомих сумарних витрат для планово 

попереджувального системи і комплексних техніко-технологічних заходів 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин в залежності від 

годинної тарифної ставки Ст і вартості однієї години простою Cпр: 1, 1' – 0; 2, 2' 

– 20; 3, 3' – 40; 4, 4' – 60; 5, 5' – 80; 6, 6' – 100; 7, 7' – 120; 

  – для планово-попереджувального системи; _ _ _ –  комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин 

 

При досягненні граничного стану елементами, сільськогосподарську 

машину слід направляти на операції O1, O2, O3, ... (рис. 6.2.3) в моменти 

напрацювання l1, l2, l3, ... одночасно з цим потрібно провести визначення 

операцій елементів, у яких прогнозований період досягнення граничного стану 

не перевищує заданого допуску (операції О11, О12, ...) і згрупувати з 

операціями О1, О2, О3, ... . 

Угруповання проводитися з використанням елементів прогнозування в 

блоці керування сільськогосподарською машиною, або через адаптер за 
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допомогою комп'ютера, що знімає інформацію з вихідного роз'єму цього 

блоку. 

 

О33

О1

О2

О3

О4

О5

О12

О11 О21

О22

О31

О32

Напрацювання, га

О41 О51

О52О42

l4 l5l3l2l1

 

Рис. 6.2.3. Схема формування ступенів операцій: О1, О2 ... – операції, що 

відповідають за безпеку руху, найбільш трудомісткі або мають значну 

вартість; О11, О12 ... – операції певні мають прогнозований період досягнення 

граничного стану не перевищує заданого допуску О1, О2 ...; l1, l2 ... – 

періодичність переліків операцій 

 

Перевагою пропонованої тактики є зниження матеріальних і тимчасових 

витрат на технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських машин, а 

також збільшення ресурсу сільськогосподарських машин. 

Одночасно з цим на агропідприємстві виникає необхідність в плануванні 

технічного обслуговування груп сільськогосподарських машин з різним 

технічним станом. 

 

6.3. Оцінювання ефективності прогнозування підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин 

 

Під ефективністю прогнозування підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин розуміємо багатокомпонентну оцінку, яка може 

розглядати найрізноманітніші аспекти: універсальність, трудомісткість і 

вартість попередніх етапів, пристосованість до формування короткострокових 
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і довгострокових прогнозів, вимоги до обсягу інформаційного забезпечення, 

необхідність розробки і застосування спеціальних технічних засобів. До числа 

найважливіших показників, що визначають достовірність і ефективність 

прогнозування підвищення працездатності сільськогосподарських машин, 

відноситься точність визначення термінів проведення заходів з 

обслуговування (оглядів, технічного контроля, тестових випробувань, 

технічного обслуговування, оперативних ремонтів). Як характеристик точності 

прогнозування традиційно застосовуються оцінки абсолютної (Δ) і відносної 

(δ) похибок: 

∆= 𝑡𝑝 − 𝑡𝑓, 𝛿 = 100% ∙ ∆ 𝑡𝑓⁄ , %, 

де 𝑡𝑝 і 𝑡𝑓 – прогнозуємий і дійсний інтервали наробітку до настання очікуваної 

події, а саме відмови сільськогосподарської машини. 

Абсолютна похибка характеризує як величину відхилення, так і його 

напрямок (+ або –), проте вона мало придатна для порівняльної оцінки 

точності прогнозування процесів з різною швидкістю протікання. Відносна 

похибка в цьому сенсі є більш універсальною, однак вона не пристосована до 

об'єктивної оцінки якості прогнозування з урахуванням можливих наслідків 

помилкових прогнозів. 

В якості запобіжного таких наслідків доцільно, на думку автора, 

розглядати розміри можливих економічних ризиків, обумовлених помилковим 

призначенням термінів проведення профілактичних заходів, спрямованих на 

запобігання несправностей і відмов сільськогосподарських машин. 

Експлуатаційні пошкодження сільськогосподарських машин в 

загальному випадку є результатом спільної дії великого числа різних факторів, 

що дає підстави вважати, що розкид можливих термінів виникнення 

несправності механізму відповідає нормальному закону розподілу. При цьому 

з імовірністю Р = 0,9973 можна стверджувати, що всі несправності виникнуть 

у тимчасовому діапазоні від М–3σ до М+3σ, де М – математичне очікування 

довговічності механізму, а σ – середньоквадратичне відхилення. 

Відповідно, для часу експлуатації t ≤ М–3σ ймовірність виникнення 

несправності Pн = 0, для часу експлуатації t ≥ М + 3σ ймовірність Pн = 1, а 

всередині тимчасового інтервалу М–3σ < t <М + 3σ ймовірність виникнення 
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несправності буде визначатися виразом (6.3.1). Графічна ілюстрація цієї 

пропозиції представлена на рис. 6.3.1. 

𝑃н = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
М+3𝜎

М−3𝜎
, 𝑓(𝑡) = (𝜎√2𝜋)

−1
∙ 𝑒

(𝑡−𝑀)2

2𝜎2 .   (6.3.1) 

 

Рис. 6.3.1. Принципова схема наслідків похибок прогнозування 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин 
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Ймовірність несправного стану в тих ще самих часових інтервалах 

наробітку буде визначатись за виразом: 

𝑃і = 1 − 𝑃н. 

Зі сказаного випливає, що необхідною і достатньою умовою 

попередження раптової відмови сільськогосподарських машин буде 

формування прогнозу його довговічності, у відповідність з яким профілактику 

слід провести при t = ТА = М−3σ. У цьому випадку витрати будуть визначатися 

сумою вартості попереджувального ремонту справних сільськогосподарських 

машин СІ (відрізок А1−А2 на графіку рис. 6.3.1) і додаткових витрат (відрізок 

А2−А3 на графіку рис. 6.3.1), пов'язаних з обслуговуванням банківського 

кредиту (якщо кошти на ремонт взяті в кредит) або недоотриманої прибутком 

(якщо кошти на оплату ремонту зняті з депозиту). Крутизна відрізка А2−А3 

визначається розміром банківської процентної ставки. 

Якщо в результаті надмірно песимістичного прогнозу час 

попереджувального ремонту буде призначено на t = ТВ, тобто на величину ΔТВ 

раніше розглянутого вище оптимального терміну, витрати на його проведення 

будуть відповідати траєкторії В1−В2−В3 на графіку рис. 6.3.1. Величина 

відрізка В1−В2 буде такою ж, як і відрізка А1−А2, тобто відповідати вартості 

самого ремонту справних сільськогосподарських машин СІ, а графік В2−В3 

пройде вище графіка А2−А3 в зв'язку з більш раннім початком виплат 

банківських послуг. 

В іншому крайньому випадку, коли в результаті необгрунтовано 

оптимістичного прогнозу ремонт запланований на момент t = ТС = М + 3σ (або 

ще пізніше), він стане вже не випереджувальним, а післяаварійним. При цьому 

його вартість СН (відрізок С1−С2 на рис. 6.3.1) буде істотно вище, ніж вартість 

попереджувального ремонту справних сільськогосподарських машин СІ. Якщо 

в результаті помилки прогнозування ΔТD запланований момент проведення 

ремонту доводиться на часовий інтервал М-3σ <t <М + 3σ, можуть мати місце 

два варіанти: або сільськогосподарська машина ще знаходиться в справному 

стані (з ймовірністю РІ), або вже відбулася несправність і відмова (з 

ймовірністю РН). В цьому випадку ймовірну вартість ремонту (графік синього 

кольору на рис. 6.3.1) можна оцінити як суму ризиків, пов'язаних з 
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можливістю попереднього ремонту справних сільськогосподарських машин та 

відновного ремонту несправних сільськогосподарських машин: 

𝑅 = 𝑅і + 𝑅н = 𝐶і ∙ 𝑃і + 𝐶н ∙ 𝑃н. 

При цьому очікувана вартість ремонту буде займати проміжне 

положення між варіантами А і С. 

Розглянемо практичне застосування викладеної вище методики. Для 

кормозбиральних комбайнів характерні наступні показники: 

- математичне очікування ресурсу М = 400 га; 

- коефіцієнт варіації ресурсу Кв = 0,05; 

- вартість попереджувального ремонту Сі = 25000 грн; 

- вартість відновлювального ремонту Сн = 100000 грн; 

- банківська ставка z = 1,5% на тисячу годин. 

Результати розрахунків витрат, приведених до моменту часу t = Тс = М + 

+3σ, для розглянутих вище варіантів приведені в табл. 6.3.1. 

Отримані результати свідчать про істотний вплив похибок 

прогнозування підвищення працездатності сільськогосподарських машин на 

вартість підтримки їх працездатності і підтверджують можливість 

застосування запропонованої методики для економічної оцінки достовірності 

прогнозування. 

Таблиця 6.3.1 

Економічна оцінка можливих похибок прогнозування підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин 

Назва параметра 

Варіанти 

А Б В Г 

Значення параметрів 

Середнє квадратичне відхилення, га 8 8 8 8 

Назначений термін ремонта, га 340 300 460 412 

Абсолютна похибка прогнозування, га 0 −40 +120 +72 

Відносна похибка прогнозування, % 0 −10 +30 +18 

Вартість ремонту, грн. 25000 25000 100000 80000 

Додаткові затрати, грн 4500 6000 0 3600 

Повна вартість ремонту, грн 29500 31000 100000 83600 

Вартість похибки прогнозування, грн 0 1500 68500 54100 
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Рис. 6.3.2. Комплексна організація інформаційної підтримки заходів, 

націлених на забезпечення тривалої надійної експлуатації обладнання 

сільськогосподарських машин 

 

Узагальнюючи особливості існуючих методів прогнозування, слід 

зазначити, що поряд із зазначеними перевагами вони мають і ряд недоліків. 

Головними з них є висока дисперсія прогнозів (особливо середньо- і 

довгострокових), відсутність універсальності, тобто можливості ефективного 

використання для широкої номенклатури сільськогосподарських машин і 

всього спектру експлуатаційних умов, а також відсутність прийнятного за 

вартістю і трудомісткості способу отримання вихідних характеристик 

довговічності. Еволюція методології рішення прогнозних завдань свідчить про 
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те, що кардинальним напрямком підвищення достовірності прогнозів є перехід 

від приватних методик до системної організації прогнозування. 

Основні принципи системного підходу: 

- спостережувана сільськогосподарська машина розглядається у вигляді 

системи, що складається з типових елементів, що володіють властивістю 

універсальності для всього різноманіття сільськогосподарських машин; 

- спостережувана сільськогосподарська машина розглядається як 

елемент системи вищого рівня, причому поведінка системи описується 

багатофакторної динамічної моделлю, що відбиває деградацію технічного 

стану елементів в часі. 

Реалізація першого принципу вимагає, перш за все, типізації елементів 

сільськогосподарських машин і відповідних процесів деградації їх технічного 

стану в процесі експлуатації та подальшої розробки типових методик 

прогнозування. 

Реалізація другого принципу передбачає комплексну організацію 

контролю та прогнозування стану найбільш навантажених елементів 

сільськогосподарських машин, що лімітують їх довговічність на всіх етапах 

життєвого циклу (рис. 6.3.2). 

Таким чином, системний підхід дозволяє: 

- уніфікувати склад типових елементів сільськогосподарських машин і 

відповідних методик визначення характеристик їх довговічності; 

- підвищити адекватність моделі на базовому часовому інтервалі і 

достовірність прогнозування за рахунок коректування інформації, одержуваної 

в результаті вихідного контролю на виробництві, реєстрації експлуатаційних 

режимів і фізичних ознак деградації стану, а також діагностування 

сільськогосподарських машин під час їх експлуатації; 

- організувати комплексне застосування заходів, спрямованих на 

забезпечення експлуатаційної надійності сільськогосподарських машин. 
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6.4. Ймовірність співпадання прогнозованих і фактичних технічних 

обслуговувань сільськогосподарських машин 

 

Для аналітичного дослідження застосуємо математичну теорію 

надійності. Позначимо кількість днів між технічними обслуговуваннями через 

1t , 2t , ..., nt , а їх дисперсію через  . Відношення між запланованою і 

фактичною кількістю технічних обслуговувань можна визначити за відомим 

виразом прпрф nVUnn 

2

  або nnn прф   (де V  - коефіцієнт варіації часу 

між технічними обслуговуваннями;   - рівень значимості; значення 
2

U  

визначається виходячи із статистичних таблиць; n  - величина відхилення 

фактичної кількості технічних обслуговувань від прогнозованих. Таке 

твердження дозволяє виконати наступне – фактична кількість технічних 

обслуговувань може визначатись за виразом n
ср
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 . Замінюючи відношення 
срt

t
 прогнозованою кількістю 

технічних обслуговувань прn  отримаємо вираз прпрф nVUnn 

2

 . 

Ймовірність того, що фактична кількість технічних обслуговувань не 

співпадає з прогнозованою описується співвідношенням: 
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.    (6.4.1) 

З виразу (6.4.1) – ймовірність співпадання фактичної і прогнозованої 

кількості технічних обслуговувань можемо виразити як: 

   
прn

VU

nPVP
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.   (6.4.2) 

Задачі коректного планування технічних обслуговувань тісно пов’язані з 

коефіцієнтом варіації. В такому випадку, якщо коефіцієнт варіації рівний нулю 
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 0V , імовірнісна система переходить в детерміновану і фактична кількість 

технічних обслуговувань співпадає з прогнозованою. 

В таблиці 6.4.1 наведено розрахункові дані відхилення фактичної 

кількості технічних обслуговувань від прогнозованої і ймовірність їх спів 

падання при різних коефіцієнтах варіації і рівні значимості 0,95. 

 

Таблиця 6.4.1 

Відхилення фактичної кількості технічних обслуговувань від 

прогнозованої і ймовірність їх співпадання 

Показники Прогнозована кількість технічних обслуговувань 

V   1 2 3 4 5 6 7 

0,40 

 VP  0,6 0,75 0,82 0,84 0,86 0,87 0,88 

n  0,66 1,32 1,47 1,58 1,64 1,75 1,82 

фn  
0,44-1,66 0,68-

3,32 

1,43-

4,47 

2,32-

5,58 

3,36-6,64 4,25-7,75 5,18-

8,82 

0,30 

 VP  0,50 0,75 0,85 0,86 0,89 0,90 0,90 

n  0,50 0,90 1,10 1,31 1,36 1,42 1,48 

фn  
0,50-1,50 1,10-

2,90 

1,90-

4,10 

2,69-

5,31 

3,64-6,36 4,58-7,42 5,52-

8,48 

0,20 

 VP  0,75 0,86 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 

n  0,33 0,66 0,93 1,14 1,23 1,26 1,32 

фn
 0,67-1,33 1,34-

2,66 

2,07-

3,93 

2,86-

5,14 

3,77-6,23 4,74-7,26 6,06-

8,32 

0,10 

 VP  0,85 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 

n  0,17 0,24 0,28 0,29 0,32 0,33 0,35 

фn
 0,83-1,17 1,76-

2,24 

2,72-

3,28 

3,71-

4,29 

4,68-5,32 5,67-6,33 6,65-

7,35 

0,05 

 VP  0,92 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 

n  0,08 0,12 0,14 0,17 0,19 0,22 0,23 

фn
 0,92-1,08 1,88-

2,12 

2,86-

3,14 

3,83-

4,17 

4,81-5,19 5,78-6,22 6,77-

7,23 
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За результатами таблиці 6.4.1 можемо стверджувати, що із збільшенням 

наробітку сільськогосподарських машин відхилення фактичної кількості 

технічних обслуговувань від прогнозованої зростає. Але за цим ймовірність їх 

співпадання теж збільшується. Так, при коефіцієнті варіації 0,30 відхилення 

фактичної кількості технічних обслуговувань від прогнозованих складало: при 

1прn  – 0,50, а при 7прn  – 1,48. Ймовірність співпадання при цьому 

збільшилась з 0,50 до 0,90. 

Припустимо, що перше номерне технічне обслуговування виконується в 

середньому через 8 днів, тоді у відповідності з даними таблиці 1 при 

коефіцієнті варіації 0,30 межі варіювання фактичної кількості технічних 

обслуговувань складе від 0,50 до 1,5. це значить, що проміжок часу між 

першими номерними технічними обслуговуваннями буде дорівнювати від 4 до 

12 днів, а другого номерного технічного обслуговування при  32срt  від 16 до 

48 днів. Цей період також можна визначити за відомою формулою 

ttср Utt  

2

,  (де tсрt ,  - середній час між однорідними технічними 

обслуговуваннями). 

Наприклад, при коефіцієнті варіації рівному 0,36 і 0,35 (машина БМ-6Б) 

стандартне відхилення з першого номерного технічного обслуговування 

складає 31, t  дні, а для другого номерного технічного обслуговування  

122, t  дні. Межі варіювання першого номерного технічного обслуговування 

335,181 t , тобто від 4 до 12 днів, і другого – 1235,1322 t , тобто від 16 до 48 

днів. 

Ймовірність спів падання прогнозованого часу проведення технічного 

обслуговування з фактичним складає   VU
t

U

tP
ср

t







2

2 11 

 

. 

У частині рішення, при рівні достовірності 0,68 ця ймовірність складає 

  V
t

tP
ср

t  11


, а при рівні достовірності 0,95 –   V
t

tP
ср

t 


 21
2

1


. 

Підставляючи значення коефіцієнтів варіації (табл.1) в ці вирази, отримаємо 

значення ймовірності спів падання прогнозованого часу проведення 
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технічного обслуговування з фактичним. При рівні ймовірності 0,68 – від 0,64 

до 0,78, а при рівні ймовірності 0,95 – від 0,28 до 0,56. 

Проведені дослідження характерні для умов “миттєвого” проведення 

технічного обслуговування, тобто коли враховується тільки проміжок часу 

технічного обслуговування і не враховується час проведення 

техобслуговування. На практиці, фактично, на проведення технічного 

обслуговування потребується визначений час. Позначивши час проведення 

технічного обслуговування через 0t , а її дисперсію через 2
0 , за аналогією з 

вищенаведеним отримаємо 
1

0
tt

t
n

ср 
  і 

 
 21

2
0

2
2
0

tt

t

ср 





 . 

Згідно досліджень розподіл часу проведення технічних обслуговувань 

підпорядкований нормальному закону. Тому загальна дисперсія є результат 

композиції двох законів нормального розподілу і визначаються як 

2
0

22  заг , а стандартне відхилення 2
0

2  заг . Коефіцієнт варіації 

виразимо як 
0

2
0

2

ttt
V

срзаг

заг







. 

У відповідності з проведеними дослідженнями числові характеристики 

часу виконання операцій характеризуються визначеними даними (табл. 6.4.2). 

 

Таблиця 6.4.2 

Числові характеристики часу виконання технологічних операцій за 

номерними техобслуговуваннями 

Номерне технічне обслуговування 
срt , 

годин 

2
заг , 

годин 

заг , 

годин 
V  

Перше 1,1 0,06 0,24 0,22 

Друге 4,0 1,0 1,0 0,25 

 

Для практичного користування аналітичними виразами важливо знати як 

змінюється кількість технічних обслуговувань і коефіцієнт варіації, які 

розраховані аналітичним шляхом з не врахуванням чисельних характеристик 

часу виконання технічних обслуговувань. 
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Проведений аналіз дозволяє констатувати, що вплив числових 

характеристик часу виконання технологічних операцій на зміну фактичної 

кількості технічних обслуговувань практично достатньо мале (0,5%). В 

таблиці 6.4.3 співставлено числові характеристики проміжків часу між 

технічними обслуговуванням і часом виконання технологічних операцій. 

 

Таблиця 6.4.3 

Співставлення числових характеристик проміжків часу між технічними 

обслуговуваннями (пчмто) і часом проведення технічного 

обслуговування (чпто) 

Номерне технічне обслуговування Середній час, дні Дисперсія, дні 

пчмто чпто пчмто чпто 

Перше 8,0 0,11 9 0,0006 

Друге 32 0,40 144 0,01 

 

В зв’язку з низькою ймовірністю спів падання прогнозованих і 

фактичних технічних обслуговувань, прогнозні плани складаються формально, 

вони не відтворюють дійсного положення проведення технічного 

обслуговування. Нижче буде показано, що більш ефективно здійснювати 

оперативне планування на ближчі два-три дні з тим, щоб пуасонівський потік 

сільськогосподарських машин, які потребують технічного обслуговування, 

вирівняти до регулярного або наближеного до регулярного потоку. Однак 

виникає питання: За яких же умов все ж таки можливо здійснити ефективне 

планування технічного обслуговування? 

Для відповіді на поставлене питання розглянемо показники технічних 

обслуговувань (табл. 6.4.3) при різних коефіцієнтах варіації проміжків часу 

між технічними обслуговуваннями. При коефіцієнті варіації 0,10 відхилення 

фактичної кількості технічних обслуговувань від теоретичних при 1прn  

складає 17,0 , а із зменшенням коефіцієнта варіації до 0,05 – зменшується до 

0,08. відхилення від прогнозованого терміну постановки 

сільськогосподарської машини на технічне обслуговування складає: 

287



2,18,05,1

2

 tU   дні – при коефіцієнті варіації 0,10; 

6,04,05,1

2

 tU   дня – при коефіцієнті варіації 0,05. 

При умові стабільності в наробітку сільськогосподарської машини в 

процесі їх технічної експлуатації коефіцієнт варіації часу між технічними 

обслуговуваннями за сільськогосподарською машиною має малі значення до 

0,05...0,10, в зв’язку з чим відбувається незначне відхилення фактичної 

кількості технічних обслуговувань від прогнозованих, а також має місце 

висока до 0,85...0,95 ймовірність співпадання прогнозованих і фактичних 

термінів до 0,85. В перспективі подальших наукових досліджень необхідно 

проаналізувати ефективність застосування нормативного відхилення %10  від 

наробітки сільськогосподарської машини для терміну проведення чергового 

технічного обслуговування. 

 

6.5. Класифікаційні ознаки засобів технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин 

 

Обґрунтовано сформувати підходи системності в розробленні засобів 

технічного обслуговування сільськогосподарських машин можливо через 

запровадження схеми розробки системи (рис. 6.5.1). 

Вбачається, що запропонований методичний підхід (рис. 6.5.2) повинен 

базуватись на принципах системності і фундаментальних дослідженнях 

методів визначення технічного стану сільськогосподарських машин, їх 

технічного обслуговування, зберігання, транспортування, способів 

розбиральних і регулювальних робіт, очищення від забруднення тощо. 

Групування об’єктів технічного обслуговування рекомендується 

проводити за такими признаками: повнокомплектні машини – за їх 

функціональним призначенням (трактори, комбайни, автомобілі); агрегати, 

вузли і деталі – за їх призначенням в системах машин і спільності 

конструктивно-технологічних властивостей. 
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СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ І МАШИН АПК

Об’єкти технічного обслуговування

Складальні одиниці Агрегати і вузли Машини

Комплексний 
представник:
фільтр, паливний насос, 
коробка передач, 
редуктор, радіатор, 
карданний вал, 
гідронасос, 
розподільник, 
акумуляторна батарея і 
т.д.

Комплексний 
представник:
- двигун,
- електрообладнання,
- трансмісія,
- ходова система,
- система керування,
- навісна гідравлічна 
система

Комплексний 
представник:
- трактор,
- комбайн,
- автомобіль,
- сівалка,
- машини і 
обладнання 
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Рис. 6.5.1. Схема системності розробки засобів технологічного 

оснащення технічного обслуговування 
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Результатом є типізація об’єктів технічного обслуговування і виявлення 

типових комплексних їх представників, які потребують застосування 

ідентичних видів технічного обслуговування впливу. 

Групування однотипних технологічних процесів і операцій технічного 

обслуговування відбувається через дослідження потреби комплексних 

представників об’єктів технічного обслуговування в обслуговуючому впливі, 

визначення кількісних характеристик процесів і операцій і їх типізація. 

Аналіз і групування серійно випускаючих засобів технологічного 

оснащення підприємств – максимальна систематизація, об’єднання подібних 

об’єктів технічного обслуговування, технологічних процесів і операцій з 

метою встановлення мінімально необхідної номенклатури засобів. В 

закінченні формується єдиний системний документ, який регламентує потребу 

для повного технічного оснащення підприємств (служб, підрозділів) 

технічного обслуговування відповідною номенклатурою засобів і дозволяє 

визначити пріоритетність їх розробки і виготовлення на перспективу. 

При цьому створення єдиних стандартизованих вимог, за якими будуть 

наведені усі загальні технічні вимоги до засобів технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин є доцільним для зручності користування під час 

проектування, виготовлення і експлуатації сільськогосподарських машин. 

Інформація концептуально описується за допомогою класифікаційних 

ознак, які формують кумулятивну функцію в автоматизованих системах 

планування і управління та фіксують: номенклатуру, основні співвідношення і 

лексику найменувань об’єктів предметних областей, які цікавлять 

користувачів. 

Тому формування таких ознак – етап обґрунтування розроблення 

нормативного документа з підвищеними вимогами щодо забезпечення 

виробниками сільськогосподарських машин технічних вимог до засобів їх 

технічного обслуговування для умов і реалізації системності в питаннях 

технічного обслуговування. 

В нині діючих нормативних документах сфера застосування, відповідно: 

- стандарт [СОУ 29.5-37-184:2004 Обладнання ремонтно-технологічне, 

прилади і пристосування. Загальні технічні вимоги / М. Молодик, А. Моргун, А. 
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Братчик та ін. – К.: Украгростандартсертифікація, 2004. – 54 с.] поширюється 

на ремонтно-технологічне обладнання, стенди для розбирання і складання, 

прилади, пристосування (далі в абзаці - вироби) для розбирально-складальних, 

зварювальних і верстатних робіт та призначених для технічного 

обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки. Установлює загальні 

технічні умови до виробів, які застосовуються на підприємстві в системі 

агропромислового комплексу. 

- стандарт [СОУ 29.3-37-257:2005 Засоби діагностування тракторів і 

сільськогосподарських машин. Загальні технічні вимоги / М. Молодик, В. 

Кушлянський, А. Братчик та ін. – К.: Украгростандартсертифікація, 2005. – 23 

с.] встановлює загальні технічні вимоги на засоби технічного діагностування 

тракторів, самохідних шасі і сільськогосподарських машин. 

Тобто встановлення загальних технічних вимог до засобів, які 

застосовуються в процесі технічного обслуговування сільськогосподарських 

машин, а саме під час виконання технологічних операцій: миття, очищення, 

контролю (на відміну від засобів діагностування засоби технічного 

обслуговування не передбачають оцінювання залишкового ресурсу), 

регулювання, змащування, заправлення (заливання), зливання, кріплення, 

монтажу і демонтажу, консервування і розконсервування тощо не 

стандартизовано. 

Результати власних досліджень, врахування вітчизняного і зарубіжного 

науково-практичного досвіду реалізації підходів до сучасної структури засобів 

технічного обслуговування із систематизацією за особливостями 

сільськогосподарських машин, дозволили забезпечити однозначність 

регламентування загальних технічних вимог до засобів технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин [СОУ 29.3-37-445:2006. 

Трактори і машини сільськогосподарські. Засоби технічного обслуговування. 

Загальні технічні вимоги / І. Роговський, М. Молодик. – К.: 

Украгростандартсертифікація, 2006. – 28 с.] згідно з п.8.2.3 ДСТУ 1.5:2003 та 

сформувати їх класифікаційні ознаки згідно з п.8.2.2 ДСТУ 1.5:2003 із 

застосовуванням фасетного методу класифікації: 

291



- в залежності від технологічного виконання – самохідні, начіпні, 

напівначіпні, навісні, напівнавісні, переносні, пересувні, монтовані і 

стаціонарні; 

- в залежності від ремонтопридатного виконання – відновлювані та 

невідновлювані. 

- в залежності від експлуатаційної завершеності – автономні та 

неавтономні (які експлуатуються тільки у складі інших засобів); 

- в залежності від спеціалізації виконання: 

 засоби, які спеціалізуються на ТО машини в цілому; 

 засоби, які спеціалізуються на ТО окремих механізмів машини; 

 засоби, які спеціалізуються на ТО окремих вузлів машини; 

 засоби, які спеціалізуються на ТО окремих агрегатів машини; 

 засоби, які спеціалізуються на ТО машини окремих систем 

агрегатів машини. 

- в залежності від метрологічних властивостей: 

 засоби вимірювання; 

 засоби з точнісними характеристиками; 

 засоби без точнісних характеристик. 

- в залежності від стійкості засобів до дії факторів зовнішнього 

середовища: 

 засоби звичайні; 

 засоби із захистом від дії пилу; 

 засоби із захистом від дії води; 

 засоби із захистом від дії вологи; 

 засоби із захистом від дії агресивного середовища; 

 засоби вибухозахищені; 

 засоби вібростійкі; 

 засоби віброміцні; 

 засоби ударостійкі. 

- в залежності від інформаційного зв’язку: 

 засоби призначені для інформаційного зв’язку з другими 

засобами; 
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 засоби не призначені для інформаційного зв’язку з другими 

засобами. 

 

 

Рис. 6.5.2. Загальні технічні вимоги до засобів технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин. 
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- в залежності від виду енергії носія сигналів в каналі зв’язку: 

 засоби з електронним носієм сигналів в каналі зв’язку; 

 засоби з електричним носієм сигналів в каналі зв’язку; 

 засоби з пневматичним носієм сигналів в каналі зв’язку; 

 засоби з гідравлічним носієм сигналів в каналі зв’язку; 

 засоби з механічним носієм сигналів в каналі зв’язку; 

 засоби з іншим видом енергії носія сигналів в каналі зв’язку. 

Найменування об’єктів у класифікаційних ознаках однозначно зрозумілі, 

несуперечливі, з широким вживанням термінів та визначень, встановлених 

термінологічними системами. 

Технічні засоби допускається виготовляти із комбінуванням та 

поєднанням класифікаційного виконання. 

Задачами загальних технічних вимог до засобів технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин є: 

 забезпечити призначення і умови експлуатації засобу; 

 забезпечити сумісність та уніфікацію засобів; 

 врахувати вимоги та інтереси споживача засобів; 

 підвищити технічний рівень та якість засобів; 

 поліпшення техніко-економічних показників засобів. 

Необхідною умовою реалізації загальних технічних вимог до засобів 

(рис. 6.5.2) є дотримання адаптивності і системності в питаннях технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин. Запропоноване рішення 

дозволяє установити сучасні і перспективні загальні технічні вимоги щодо 

показників технічного рівня, якості, надійності і економічності засобів 

технічного обслуговування сільськогосподарських машин. 

 

6.6. Ефективність спеціалізації технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин 

 

Дослідження ефективності застосування спеціалізації виконання 

технологічних операцій технічного обслуговування сільськогосподарських 

машин, які задіяні при виконанні польових робіт із збирання врожаю зернових 
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культур і цукрових буряків проводились в аграрних господарствах Київської і 

Вінницької областях. 

В 2019 році зернові культури в обстежуваних господарствах 

розташовувались на площі 4830 га, середня врожайність складала 42 ц/га. На 

збиранні зернових використовувалось 23 зернозбиральні комбайни класу 9 

кг/с. Період жнив розпочався 26 липня і закінчився 30 серпня (з перервами на 

2-3 дні з причини дощів). На збиранні зернових культур застосовувалось 

переважно пряме комбайнування. Наробіток за зміну зернозбиральних 

комбайнів мав варіювання 3...6 га. 

Технічне обслуговування зернозбиральних комбайнів з виконанням 

контрольно-регулювальних технологічних операцій і робіт з усунення 

несправностей здійснювались мобільними бригадами, в склад яких входили 

два підготовлені фахівці. Операції із заправлення паливо-мастильними 

матеріалами комбайнів і працюючих в комплексі тракторів на транспортуванні 

незернової частини врожаю виконувались, переважно, заправними агрегатами. 

Всі об’єми технологічних операцій з миття комбайнів, підтяжок 

кріплень, мащення вузлів, заправлення ємностей, регулювання робочих 

органів і механізмів приводів і керування виконувались тільки мобільною 

бригадою. 

При досягненні сезонного наробітку до 606 га зібраної площі за 

кожним комбайном проводилось перше номерне техобслуговування. Під час 

виконання першого номерного технічного обслуговування крім операцій, які 

передбачені щозмінними технічним обслуговуванням, додатково 

виконувались операцій з очищення і миття центрифуг, злиття відстою з 

паливних баків і фільтрів, регулювання зазорів між клапанами і коромислом 

механізму газорозподілу двигуна. 

Щозмінне і перше номерне технічні обслуговування зернозбиральних 

комбайнів проводились перед початком зміни. Тривалість проведення 

щозмінних технічних обслуговувань складала в середньому 1,0...1,5 години, а 

першого номерного технічного обслуговування – 2,0-2,5 години. 

Основний об’єм робіт з підтримання у роботоздатному стані 

зернозбиральних комбайнів складали роботи з усунення несправностей в 
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польових умовах. На протязі всього періоду жнив проводились хронометражні 

спостереження відмов зернозбиральних комбайнів. 

На рисунку 6.8 наведено отримані значення показників за кількістю 

досліджуваних комбайнів: їх відмови, тривалість зміни в розрізі кожного 

календарного дня і середні за період спостереження. 

Аналізуючи отримані результати (рис. 6.6.1) можемо відзначити, що в 

середньому в зміну експлуатувалось 22,23 комбайни, математичне очікування 

тривалості зміни дорівнювало 10,44 години, середня кількість відмов на зміну 

– 13,43 відмов/зміна, середня кількість відмов за зміну на комбайн – 

0,6 відмов/(зміна комбайн), а наробіток на відмову одного комбайна – 

17,4 годин/відмову. 

 

 
Рис. 6.6.1. Інтенсивність відмов зернозбиральних комбайнів 

 

Таким чином, один раз в дві зміни кожний зернозбиральний комбайн 

зупиняється на усунення відмови. Усунення відмов першої групи складності 

відбувалось із застосування слюсарного інструменту. Усунення відмов другої 

групи складності супроводжувалось виконанням слюсарних робіт, робіт із 

заміною підшипників, пасів, деталей гідросистеми, коробок змінних передач, 
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муфт зчеплення і варіаторів ходової частини, варіаторів жатки, транспортерів 

похилої камери, решіт. Усунення відмов третьої групи складності було 

пов’язано з заміною під борщиків, грохотів, решітних станів, валів 

соломотрусу і половонабивачів. 

На рисунку 6.6.2 відтворено полігон розподілу тривалості усунення 

відмов другої групи складності. В усуненні більшості відмов цієї групи крім 

працівників спеціалізованих бригад залучались додатково інженер або технік-

водій для доставки запасних частин і вузлів з обмінного фонду господарства. 

 

 

Рис. 6.6.2. Розподіл тривалості усунення відмов другої групи складності і 

тривалості зайнятості мобільної бригади на усуненні відмов 

 

Межі зміни загальної тривалості усунення відмов другої групи 

складності (рис. 6.6.2) дорівнює 1,0...8,5 годин при середніх значеннях 2,9 

години. 

За період спостережень було зареєстровано 23 відмови третьої групи 

складності. Тривалість їх усунення складала від 6 годин до 12 годин. 

На рисунку 3 наведено полігон розподілу тривалості змінної зайнятості 

на усуненні відмов за участю спеціалізованої бригади. Межі зміни тривалості 

змінного прийняття участі дорівнюють 1,0...5,5 годин, а середня тривалість – 

2,2 години. При цьому необхідно відмітити, що отримані результати 
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зайнятості мають занижені значення, оскільки в більшості випадків для 

усунення відмов 23 зернозбиральних комбайнів приймала участь тільки одна 

мобільна спеціалізована бригада і фахівці бригади з причини завантаження і 

потоку відмов не завжди приймали участь у виконанні всього об’єму робіт з 

кожної відмови. 

Як вже відмічалось, використання мобільних бригад пов’язано з 

затратами на переїзди з доставкою запасних частин, вузлів і агрегатів. В 

середньому за зміну витрачалось на такі переїзди 1,8 години, а загальний 

змінний пробіг дорівнював 65,3 км, час переїздів і пробіг на одну відмову, 

відповідно, 1,08 години і 39,2 км, середня швидкість переїздів 36,3 км/год. 

За результатами спостережень визначено значення об’ємів робіт з 

технічного обслуговування і показники завантаження мобільної 

спеціалізованої бригади дозволяють визначити кількість зернозбиральних 

комбайнів, яку ефективно обслуговувати однією бригадою. З п’яти середньо 

змінної кількості усунень відмов одна відмова складає участь в проведенні 

щозмінних технічних обслуговувань одного-двох ланок комбайнів. на 

усунення чотирьох відмов, які надійшли від восьми комбайнів, затрачається 

8,8 годин чистого часу зміни і 1,8 годин на переїзди, всього 10,6 годин при 

середній тривалості зміни без врахування щозмінного технічного 

обслуговування 10,44 годин (рис.6.6.2). Таким чином, одна бригада може 

забезпечувати виконання робіт з усунення несправностей і техобслуговування 

за 8 зернозбиральними комбайнами. 

Посіви цукрових буряків в господарстві, що було під спостереженням 

складало 300 га. На збиранні цукрових буряків застосовувались дві 

гичкозбиральні машини БМ-6А, одна бурякозбиральна машина РКС-6 і 

самохідний буряконавантажувач СПС-4,2. Змінний наробіток, з причини 

недостатнього забезпечення технологічним транспортом – 2,0...2,2 га. 

В період застосування за бурякозбиральними комплексами виконувались 

операції з проведення щозмінних технічних обслуговувань одного-двох 

перших номерних технічних обслуговувань і усунення несправностей в 

польових умовах. 

При проведенні щозмінних і перших номерних технічних обслуговувань 

виконувались технологічні операції з очищення машин, підтяжки кріплень, 
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регулювань робочих і механізмів привода, мащення вузлів, заправлення і 

дозаправлення ємностей. Тривалість їх складала 1,1...2,0 годин. 

Аналіз матеріалів спостережень і характеру відмов за весь період 

збирання дозволяє стверджувати, що основний об’єм робіт з технічного 

обслуговування бурякозбиральних комплексів в польових умовах складали 

роботи з усунення відмов другої і третьої групи складності, переважно 72% – 

другої. В середньому тривалість усунення відмов дорівнювала 1,5...4,1 годин. 

При усуненні відмов другої і третьої груп складності виконувались 

роботи з заміни ножів, валів і редукторів різальних апаратів, транспортерів 

гички, коренезабірників, бітерів, приводних валів і редукторів, очисників 

головок, транспортерів коренів, ланцюгів і зірочок механізмів приводів, 

зварювання. 

Проведені експериментальні дослідження дозволяють відзначити, що 

спеціалізована бригада з двох підготовлених фахівців в поєднанні з заправним 

агрегатом забезпечує виконання всіх об’ємів робіт з технічного 

обслуговування і усунення несправностей в польових умовах 8 

зернозбиральних комбайнів і 4 бурякозбиральних машин. В перспективі 

подальших наукових досліджень на підставі експериментальних даних 

необхідно проаналізувати сукупний вплив коефіцієнту готовності машини, 

періодичність і тривалість проведення технічного обслуговування, потоку 

відмов машини на безвідмовність, довговічність і ремонтопридатність 

зернозбиральних комбайнів і бурякозбиральних машин. А також продовжувати 

накопичення даних про сезонні показники надійності сільськогосподарських 

машин вітчизняного виробництва як нових, так і тих, що вже експлуатуються. 

 

6.7. Оцінювання обґрунтування періодичності технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин 

 

Узагальнивши методичний підхід до обґрунтування періодичності 

технічного обслуговування сільськогосподарських машин і визначення впливу 

виду функції розподілу величини випадкової величини щільності ймовірності 

реалізації отримали наступне. 
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Всі операції технічного обслуговування сільськогосподарських машин за 

технологічними ознаками розбито на дві групи: 

 технологічні операції, які виконуються при необхідності від 

фактичного технічного стану даного елемента технічного обслуговування 

(складальні одиниці, вузли, агрегати); 

 технологічні операції, які виконуються в обов’язковому порядку 

через визначений проміжок часу або наробіток даного елемента технічного 

обслуговування (складальні одиниці, вузли, агрегати) чи 

сільськогосподарської машини. 

До першої групи належать, в основному, технологічні операції 

необхідність проведення яких узгоджується за різні проміжки часу або 

наробітку, які змінюються в залежності від умов експлуатації, технічної 

готовності і терміну експлуатації сільськогосподарської машини в досить 

широких межах. трудомісткість таких технологічних операцій, переважно, 

складається із затрат на проведення контрольних заходів, які виконуються 

через визначені проміжки часу і затрат на операції, які виконуються при 

необхідності за результатами контрольних заходів (наприклад, контроль 

величини натягу пасу привода вентилятора зернозбирального комбайну і при 

невідповідності контрольованого параметру регулювання на відповідну 

величину) з метою відновлення вихідних характеристик елемента технічного 

обслуговування. 

Для технологічних операцій першої групи необхідно щоб елемент 

технічного обслуговування володів одним, інколи, кількома симптомами або 

показниками, кількісна чи якісна характеристика яких забезпечує отримання 

надійної інформації про технічний стан елемента технічного обслуговування 

(складальні одиниці, вузли, агрегати). Для технологічних операцій цієї групи 

дуже важливо правильно обґрунтувати періодичність проведення контролю 

стану елемента технічного обслуговування, коректно обґрунтувати симптом 

або показник, які б однозначно характеризували його технічний стан. 

необхідно обґрунтовано зазначити величину обраного показника, при якій 

необхідно проводити заходи з відновлення вихідних техніко-експлуатаційних 

характеристик елемента (складальної одиниці, вузла, агрегату) 

сільськогосподарської машини. 
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До другої групи, в переважній більшості, належать технологічні 

операції, які тісно пов’язані з виконанням організаційних або технологічних 

вимог, профілактичного характеру, з обслуговування елементів (складальних 

одиниць, вузлів, агрегатів) з нечітко окресленими симптомами або 

признаками, при допомозі яких можна було б отримати надійну кількісну 

(інколи якісну) оцінку фактичного їх технічного стану. В багатьох випадках, в 

зв’язку з відсутністю відповідних приладів (приборів) і надійних методів 

контролю (діагностування) в кожному конкретному випадку 

сільськогосподарської машини (марка, модель, комплектація, технічна 

готовність), до цієї групи можлива трансформуються певних технологічних 

операцій першої групи. 

Зважаючи на вищезазначене, вбачається за коректне розгляд методики 

розрахунку і обґрунтування періодичності проведення технічного 

обслуговування зоглянути окремо за групами технологічних операцій. Отже, в 

процесі експлуатації сільськогосподарської машини відбувається поступове 

погіршення техніко-експлуатаційний характеристик. При чому про зміну 

технічного стану кожного окремого елемента (складальної одиниці, вузла, 

агрегату) сільськогосподарської машини техобслуговуючий персонал, як 

зазначалось вище, оцінює за одним або кількома симптомами або 

показниками, які характеризують стан і функціональну роботоздатність 

елемента машини. в таких випадках, коли шляхом проведення різних 

профілактичних заходів має можливість відновлювати експлуатаційні 

властивості елемента (складальної одиниці, вузла, агрегату) 

сільськогосподарської машини виникає необхідність в виборі власного 

симптому або показника S , який однозначно характеризує його фактичний 

технічний стан і дозволяє визначити умови при яких необхідно застосовувати 

профілактичні технологічні операції. кількісну і якісну оцінку симптому або 

показника S , при якому доцільно виникає необхідність в проведенні 

профілактичних технологічних операцій в подальшому будемо називати 

граничним 
гр

S , його значенням. чим триваліше експлуатується елемент 

машини без проведення відповідних профілактичних операцій, тим глибше 

відбуваються в ньому зміни і тим більше (або менше) будуть значення 

кількісної оцінки симптомів (показників). відхилення від нормальних значень 
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різних характеристик елемента (складальної одиниці, вузла, агрегату) 

сільськогосподарської машини супроводжується ростом експлуатаційних 

витрат. 

При деякому визначеному критичному значенні показників, обраного в 

якості основного, відбувається більш вигідним провести визначені затрати, 

чим продовжувати експлуатацію елемента машини. поряд з цим, надмірно 

часте проведення профілактичних технологічних операцій хоч і дозволяє 

підтримувати експлуатаційні характеристики елемента машини на 

достатньому рівні однак веде до істотних витрат в результаті збільшення 

сумарного часу простою елемента і машини в цілому, збільшення 

трудомісткості, зниження продуктивності системи, що експлуатується. як 

наслідок, обґрунтування періодичності перевірки стану елемента машини, а 

також граничної величини 
гр

S  показника повинно відбуватись ґрунтуючись на 

техніко-економічні характеристики. 

В процесі рядової експлуатації сільськогосподарської машини, умови 

експлуатації їх елементів коливаються в досить широких межах. ступінь 

навантаження, швидкісні характеристики енергозасобу, робоча температура 

елементів машини, вміст пилу в навколишньому середовищі, його температура 

і вологість є за своєю суттю випадковими факторами, які несуть на собі 

значний вплив на динаміку зміни характеристик і технічний стан елементів 

сільськогосподарських машини. В зв’язку з цим для кожної конкретної 

машини даної марки залежність економічних затрат від їх наробітки 

відбувається з різною інтенсивністю. при цьому динаміка зміни змінної 

складової засобів, які затрачаються, визначається швидкістю зміни 

узагальненої характеристики технічного стану даного елемента машини. Тому 

на практиці завжди спостерігається деякий розкид даних, що характеризують 

техніко-економічні показники даної машини. в зв’язку з цим щільність 

ймовірності того, що в даній сільськогосподарській машині із взятої їх вибірки 

залежності витрати засобів від часу її експлуатації буде мати тільки і-й 

характер розподілу. За певним законом, який визначений в кожному 

конкретному випадку експериментально, приймемо позначення  f  і деяку 

випадкову функцію затрат, які не залежать від часу t  і мають закон розподілу 
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 F  і через  tf , який залежить від часу експлуатації машини і описується 

законом розподілу  tF . 

Сума вищенаведених непов’язаних між собою випадкових функцій 

утворюють також випадкову функцію математичного очікування  tM
F

, , яка 

рівна сумі  M  і  tM  математичних очікувань складових ї функції, тобто: 

              
2

1

2

1

,








 dtFtfdFftMMtM
iiiiF

,  (6.7.1) 

де   0F ;   
2

1

1




 dF ;   0tF ;     
2

1

1




 dtFtf
ii

. 

 tf
i

 - і-а реалізація випадкової функції, яка описує закон витрат 

грошових коштів в процесі експлуатації сільськогосподарської машини; 

 tF
i

 - щільність ймовірності і-ої реалізації. 

В свою чергу величини  M  і  tM  рівні наступній сумі математичних 

очікувань затрат грошових засобів (або праці, матеріалів, часу простою 

машини і т.п.) зв’язаних з виконанням даної технологічної операції технічного 

обслуговування в даний момент часу. тобто можемо записати, що: 

              tMtMMMMMtM
F 654321

,   

   tMtM
87

 ,     (6.7.2) 

де  1M  – вартість праці фахівців-працівників; 

 2M  – вартість матеріалів, які витрачаються при виконанні 

профілактичних операцій; 

 3M  – вартість простою машини; 

 4M  – транспортні витрати; 

 tM5  – додаткові затрати (або економія), які виникають в при зниженні 

або підвищенні терміну служби машини; 

 tM6  – витрати, які виникають в результаті погіршення експлуатаційних 

властивостей машини (падіння потужності, економічності, росту швидкості 

зносу деталей тощо); 

 tM7  – додаткові затрати, які зв’язані із зміною величини 

амортизаційних відрахувань; 

 tM8  – додаткові затрати, в наслідок зміни надійності машини. 
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Оптимальна для всіх сукупність машин даної марки між операційна 

тривалість експлуатації машини може бути визначена за умови мінімуму 

математичного очікування суми засобів за T  годин експлуатації машини. 

величина математичного очікування загальної суми затрат рівна: 

F

заг

F M
t

T
M  ,    (6.7.3) 

де T  – термін експлуатації машини. 

Зробимо припущення, що функція FM  неперервна і монотонно 

зростаюча. тоді виконавши диференціювання виразу (6.7.3) і прирівнявши 

отримане значення нулеві, отримаємо умову за якою визначається оптимальна 

між операційна тривалість 
i

t , експлуатації машини до моменту, коли виникає 

необхідність в проведенні даної конкретної технологічної операції технічного 

обслуговування: 
1








 




F

F

M

M

T

T
t .     (6.7.4) 

Для випадків, коли T  не залежить від часу експлуатації машини умова 

(6.7.4) має такий вид: 

FiF
MtM  .    (6.7.5) 

Щоб вияснити наскільки важливо враховувати характер розподілу 

щільності ймовірності конкретних реалізацій економічних затрат розглянемо 

такий приклад. приймемо, що для більшості випадків реалізація функції затрат 

задовільно описується рівнянням: 

   Зtbtatf n  ,    (6.7.6) 

де а  – затрати пропорційні часу експлуатації машини; 

b , n  – показники, які характеризують прогресуючі затрати по мірі 

розрегулювання елемента машини; 

 З  – сума постійних, які складаються із затрат засобів на відновлення 

вихідних властивостей елемента машини. 

Використовуючи вираз (6.7.5) визначаємо величину оптимальної між 

операційної тривалості експлуатації елемента машини за таким виразом: 

 
 

n

bn

З
t




1


.      (6.7.7) 
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Характер зміни виразу (6.7.6) і моменти it  графічно представлені на 

номограмі (рис. 6.7.1) обґрунтування міжопераційної періодичності технічного 

обслуговування елемента машини в динаміці наробітки із зазначенням 

характеру розподілу величини питомих затрат на технічне обслуговування 

сільськогосподарських машин. 

Оптимальний наробіток 
i

t  даного елемента і машини в цілому даної 

сукупності має деяке визначене розсіювання в часі. так, наприклад, стосовно 

отриманих даних (рис. 6.7.1) профілактичні операції необхідно застосовувати 

через 20, 27, 40, 63, 73, 90 і 200 мото-годин. при цьому мінімум питомих затрат 

знижується по мірі погіршення економічних характеристик (наприклад, 

підвищення стабільності регулювань) машини. 

 

 

Рис. 6.7.1. Номограма обґрунтування міжопераційної періодичності 

технічного обслуговування машини в динаміці наробітки. 

 

Оптимальна міжопераційна періодичність для всієї сукупності даної 

марки машини, визначена за умови мінімуму величини  З  зважених питомих 

сумарних затрат за аналогією з попереднім рівна: 
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1
.     (6.7.8) 

Проведені розрахунки за виразом (6.7.1) дозволяють констатувати , що 

на величину 
i

t  має домінуючий вплив вид функції  F . в випадках коли 

функція  F  має істотний ексцес в бік малих питомих витрат (крива 1, рис. 

6.7.7), величина залежить від 
i

t  рівна 60,5 мото-годин; якщо в бік менших 

(крива 3, рис. 6.7.1) – 27,3 мото-годин; нормальна – 27,6 мото-годин; 

рівномірна (крива 2, рис. 6.7.1) – 41,4 мото-годин. при розрахунках прийнято, 

що 2n , а величина  З  – постійна і рівна для всіх реалізацій чотири гривні. 

При обґрунтуванні періодичності проведення технічного обслуговування 

елементів машин істотний вплив має вид функції розподілу випадкової 

щільності ймовірності реалізації, які необхідно встановлювати 

експериментальним шляхом для кожної марки сільськогосподарської машини 

(незалежно від стадії уніфікації). В перспективі подальших наукових 

досліджень потрібно визначити вплив на періодичність зміни величини суми 

постійних, які складаються, в основному, із затрат засобів на оновлення 

вихідних властивостей елемента машини при технічному обслуговуванні. 

 

Висновки з шостого розділу 

 

1. Запроваджена комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин на агропідприємстві істотно 

покращує показники щодо скорочення часу простою на 15-18% в порівнянні з 

діючою на підприємстві планово-попереджувального системою 

обслуговування сільськогосподарських машин. 

2. При експлуатації сільськогосподарських машин (рис. 6.2.2) з 

системою комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності середнє напрацювання на відмову збільшилася на 18,9%, при 

цьому питомі витрати знизилися на 26,8%, що є відповідним значенням і 

знаходиться в межах точності моделювання. однак це можна пояснити тим, що 
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елементи, які вибирали, мають низьку ймовірністю на відмову, яка для 

більшості елементів знаходиться в межах 0,5-0,7. 

3. За результатами таблиці 6.6.1 можемо стверджувати, що із 

збільшенням наробітку сільськогосподарських машин відхилення фактичної 

кількості технічних обслуговувань від прогнозованої зростає. Але за цим 

ймовірність їх співпадання теж збільшується. Так, при коефіцієнті варіації 0,30 

відхилення фактичної кількості технічних обслуговувань від прогнозованих 

складало: при 1прn  – 0,50, а при 7прn  – 1,48. Ймовірність співпадання при 

цьому збільшилась з 0,50 до 0,90. Перше номерне технічне обслуговування 

виконується в середньому через 8 днів, тоді у відповідності з даними таблиці 1 

при коефіцієнті варіації 0,30 межі варіювання фактичної кількості технічних 

обслуговувань складе від 0,50 до 1,5. Це значить, що проміжок часу між 

першими номерними технічними обслуговуваннями буде дорівнювати від 4 до 

12 днів, а другого номерного технічного обслуговування при  32срt  від 16 до 

48 днів. Цей період також можна визначити за відомою формулою 

ttср Utt  

2

,  (де tсрt ,  - середній час між однорідними технічними 

обслуговуваннями). При коефіцієнті варіації рівному 0,36 і 0,35 

(бурякозбиральна машина) стандартне відхилення з першого номерного 

технічного обслуговування складає 31, t  дні, а для другого номерного 

технічного обслуговування 122, t  дні. Межі варіювання першого номерного 

технічного обслуговування 335,181 t , тобто від 4 до 12 днів, і другого – 

1235,1322 t , тобто від 16 до 48 днів. 

4. При коефіцієнті варіації 0,10 відхилення фактичної кількості 

технічних обслуговувань від теоретичних при 1прn  складає 17,0 , а із 

зменшенням коефіцієнта варіації до 0,05 – зменшується до 0,08. відхилення від 

прогнозованого терміну постановки сільськогосподарської машини на 

технічне обслуговування складає: 2,18,05,1

2

 tU   дні – при коефіцієнті 
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варіації 0,10; 6,04,05,1

2

 tU   дня – при коефіцієнті варіації 0,05. При 

умові стабільності в наробітку сільськогосподарської машини в процесі їх 

технічної експлуатації коефіцієнт варіації часу між технічними 

обслуговуваннями за сільськогосподарською машиною має малі значення до 

0,05...0,10, в зв’язку з чим відбувається незначне відхилення фактичної 

кількості технічних обслуговувань від прогнозованих, а також має місце 

висока до 0,85...0,95 ймовірність співпадання прогнозованих і фактичних 

термінів до 0,85. 

5. Аналізуючи отримані результати (рис. 6.4.1) можемо відзначити, що в 

середньому в зміну експлуатувалось 22,23 комбайни, математичне очікування 

тривалості зміни дорівнювало 10,44 години, середня кількість відмов на зміну 

– 13,43 відмов/зміна, середня кількість відмов за зміну на комбайн – 

0,6 відмов/(зміна комбайн), а наробіток на відмову одного комбайна – 

17,4 годин/відмову. Межі зміни загальної тривалості усунення відмов другої 

групи складності (рис. 6.6.2) дорівнює 1,0...8,5 годин при середніх значеннях 

2,9 години. За період спостережень було зареєстровано 23 відмови третьої 

групи складності. Тривалість їх усунення складала від 6 годин до 12 годин. На 

рис. 6.6.2 наведено полігон розподілу тривалості змінної зайнятості на 

усуненні відмов за участю спеціалізованої бригади. Межі зміни тривалості 

змінного прийняття участі дорівнюють 1,0...5,5 годин, а середня тривалість – 

2,2 години. При цьому необхідно відмітити, що отримані результати 

зайнятості мають занижені значення, оскільки в більшості випадків для 

усунення відмов 23 зернозбиральних комбайнів приймала участь тільки одна 

мобільна спеціалізована бригада і фахівці бригади з причини завантаження і 

потоку відмов не завжди приймали участь у виконанні всього об’єму робіт з 

кожної відмови. 

6. В середньому за зміну витрачалось на такі переїзди 1,8 години, а 

загальний змінний пробіг дорівнював 65,3 км, час переїздів і пробіг на одну 

відмову, відповідно, 1,08 години і 39,2 км, середня швидкість переїздів 36,3 
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км/год. За результатами спостережень визначено значення об’ємів робіт з 

технічного обслуговування і показники завантаження мобільної 

спеціалізованої бригади дозволяють визначити кількість зернозбиральних 

комбайнів, яку ефективно обслуговувати однією бригадою. З п’яти середньо 

змінної кількості усунень відмов одна відмова складає участь в проведенні 

щозмінних технічних обслуговувань одного-двох ланок комбайнів. на 

усунення чотирьох відмов, які надійшли від восьми комбайнів, затрачається 

8,8 годин чистого часу зміни і 1,8 годин на переїзди, всього 10,6 годин при 

середній тривалості зміни без врахування щозмінного технічного 

обслуговування 10,44 годин. Таким чином, одна бригада може забезпечувати 

виконання робіт з усунення несправностей і техобслуговування за 8 

зернозбиральними комбайнами. 

7. В період застосування за бурякозбиральними комплексами 

виконувались операції з проведення щозмінних технічних обслуговувань 

одного-двох перших номерних технічних обслуговувань і усунення 

несправностей в польових умовах. При проведенні щозмінних і перших 

номерних технічних обслуговувань виконувались технологічні операції з 

очищення машин, підтяжки кріплень, регулювань робочих і механізмів 

привода, мащення вузлів, заправлення і дозаправлення ємностей. Тривалість їх 

складала 1,1...2,0 годин. Аналіз матеріалів спостережень і характеру відмов за 

весь період збирання дозволяє стверджувати, що основний об’єм робіт з 

технічного обслуговування бурякозбиральних комплексів в польових умовах 

складали роботи з усунення відмов другої і третьої групи складності, 

переважно 72% – другої. В середньому тривалість усунення відмов 

дорівнювала 1,5...4,1 годин. 

8. Оптимальний наробіток даного елемента і сільськогосподарської 

машини в цілому даної сукупності має деяке визначене розсіювання в часі. так, 

наприклад, стосовно отриманих даних (рис. 6.10) профілактичні операції 

необхідно застосовувати через 20, 27, 40, 63, 73, 90 і 200 мото-годин. при 

цьому мінімум питомих затрат знижується по мірі погіршення економічних 
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характеристик (наприклад, підвищення стабільності регулювань) машини. 

Проведені розрахунки дозволяють констатувати , що на величину 
i

t  має 

домінуючий вплив вид функції  F . в випадках коли функція  F  має 

істотний ексцес в бік малих питомих витрат (крива 1, рис. 6.7.1), величина 

залежить від 
i

t  рівна 60,5 мото-годин; якщо в бік менших (крива 3, рис. 6.7.1) – 

27,3 мото-годин; нормальна – 27,6 мото-годин; рівномірна (крива 2, рис. 6.7.1) 

– 41,4 мото-годин. при розрахунках прийнято, що 2n , а величина  З  – 

постійна і рівна для всіх реалізацій чотири гривні. При обґрунтуванні 

періодичності проведення технічного обслуговування елементів машин 

істотний вплив має вид функції розподілу випадкової щільності ймовірності 

реалізації, які необхідно встановлювати експериментальним шляхом для 

кожної марки сільськогосподарської машини (незалежно від стадії уніфікації). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні результати та висновки шостого розділу були раніше стисло 

опубліковані в наукових працях здобувача згідно додатку А 4, 6, 11, 15, 18, 

20, 22, 25, 27, 52, 67, 79, 80, 91, 103, 105, 126, 135, 146. 
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РОЗДІЛ 7 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМПЛЕКСНИХ ТЕХНІКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН 

 

7.1. Нормативна документація з системи техніко-технологічних 

заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин 

 

Використання нормативного забезпечення на всіх етапах розроблення, 

виробництва і, особливо, машиновикористання сільськогосподарських машин 

сприяє підвищенню її якості та конкурентоспроможності [220, 319, 320, 469]. 

Однак в існуючій нормативній документації із забезпечення 

працездатності сільськогосподарських машин наявні наступні недоліки: 

- 48% посилання на національні і галузеві стандарти, які втратили 

чинність дії; 

- 23% занижені і 7% взагалі не обумовлюють показники якості виконання 

технологічного процесу підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин; 

- 11% не вказують умови експлуатації сільськогосподарських машин; 

- 18% містять занижені експлуатаційні показники надійності 

сільськогосподарських машин. 

На сьогоднішній день систему техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин унормовують нижченаведені 

шість законодавчі і чотири нормативні документи та не діє жодна державна 

цільова економічна програма. 

Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період 

до 2015 року». 

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. за № 40-ІV. 

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» від 16.01.2003 р. за № 433- ІV. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 

13.12.1991 р. за № 1977-ХІІ. 
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Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 

11.07.2001 р. за № 2623-ІІІ. 

Державній цільовій економічній програмі «Створення в Україні 

інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки, затвердженій постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. за № 447. 

Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, 

затвердженій постановою Верховної Ради України від 13.07.1999 р. за № 916-

ХІV. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 р. № 785 ”Державна 

цільова програма реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі 

на період до 2011 року”. 

Закон України ”Про систему інженерно-технічного забезпечення 

агропромислового комплексу України” від 5 жовтня 2006 р. № 229-V 

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 

року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 19.09.2007 № 1158. 

 

7.2. Формування методології управління комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин 

 

З урахуванням методик розроблених в попередніх розділах дисертації 

сформовано методологію управління комплексних техніко-технологічних 

заходів підвищення працездатності сільськогосподарських машин на всіх 

інтервалах її життєвого циклу із застосуванням інструментів регулювання 

(рисунок 7.2.1). 

Відповідно до рис. 7.2.1 регулювання комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин здійснюється в результаті реалізації науково-дослідних і організаційно-

технічних заходів, як на стадії її виробництва, так і на стадії експлуатації. 

Вхідними даними до реалізації формованої методології є: експлуатаційні дані 

використання сільськогосподарських машин в нормальному режимі; 

експлуатаційні дані використання сільськогосподарських машин в аварійному 

режимі; статистична інформація щодо кількості відмов сільськогосподарських 
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машин, а також причин їх появи; статистична інформація за видами і 

відповідним їм інтенсивностям відмов сільськогосподарських машин в процесі 

експлуатації, а також інформація про тривалість відновлення найбільш 

характерних для сільськогосподарських машин відмов. 

 

Рис. 7.2.1. Схема методології управління комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин на всіх її стадіях життєвого циклу 

 

У процесі регулювання комплексних техніко-технологічних заходів 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин оцінюються її якісні 

і кількісні показники надійності. Перша група показників визначається із 

застосуванням методики прогнозування технічного стану 

сільськогосподарських машин, розробленої з урахуванням основних положень 

кореляційного аналізу, коваріаційнного аналізу, теорії геометричної 

ймовірності, а також стохастичного факторного аналізу. Результатом стають: 

очікуваний час появи відмови, імовірність появи відмови (а отже ймовірність 

безвідмовної роботи) і поточний коефіцієнт готовності сільськогосподарських 

машин до роботи. На підставі отриманих результатів регулювання комплексних 

техніко-технологічних заходів підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин здійснюється із застосуванням таких методів: 
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регулювання змісту та періодичності проведення техніко-технологічних заходів 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин, що дозволяє 

коригувати залишковий ресурс сільськогосподарських машин, загальний рівень 

їх надійності, а також формувати графік їх виведення з експлуатації без 

доведення до стану граничного зносу. Таким чином відбувається регулювання 

життєвого циклу сільськогосподарських машин на стадії їх експлуатації з 

використанням в якості інструменту регулювання заходів, здійснюваних 

безпосередньо на згаданій стадії експлуатації. 

Друга група показників формується із застосуванням методики 

прогнозування технічного стану сільськогосподарських машин, розробленої з 

урахуванням основних положень теорії марковських процесів, економічного 

дисконтування і статистичного аналізу. Результатом стає визначення 

апроксимованого значення інтенсивності відмов, часу появи відмов і щільності 

розподілу відмов. На підставі отриманих результатів регулювання якості 

продукції здійснюється із застосуванням таких методів: регулювання обсягів і 

термінів проведення планової, повторної і позапланової інспекції виробничого 

циклу. Таким чином відбувається регулювання життєвого циклу 

сільськогосподарських машин на стадії їх експлуатації з використанням в якості 

інструменту регулювання заходів, здійснюваних на стадії виробничого циклу. 

Крім того, статистична інформація станом сільськогосподарських машин в 

процесі експлуатації використовується для розробки плану організаційно-

технічних і науково-дослідних заходів, спрямованих на вдосконалення 

технологій виробництва сільськогосподарських машин, а так само розробку 

модернізованих і принципово нових зразків, для їх подальшої експлуатації в 

системах механізації сільськогосподарського виробництва. В результаті 

застосування методики оцінки умов і ймовірності появи заводського браку 

сільськогосподарських машин, розробленої з урахуванням основних положень 

методів лінійного і динамічного програмування і кореляційно-регресійного 

аналізу визначаються: основні чинники, що впливають на появу заводського 

браку, а також ймовірність появи прихованого заводського браку. На підставі 

отриманих результатів формується план по технічному вдосконаленню 

сільськогосподарських машин, заснований на регулюванні змісту технічної 

експертизи, а також приймальних і приймально-здавальних випробувань. Таким 
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чином, здійснюється регулювання життєвого циклу сільськогосподарських 

машин на стадії його виробництва з використанням в якості інструменту 

регулювання заходів, здійснюваних безпосередньо на згаданій стадії 

виробництва сільськогосподарських машин. 

 

7.3. ІT комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин 

 

Для служб технічного сервісу та інженерного менеджменту 

агропромислового комплексу рекомендуються мобільні засоби забезпечення 

працездатності сільськогосподарських машин (рис. 7.3.1) [308-313], IT 

(рис. 7.3.2), яке являє портативну ПК типу Notebook. 

 
Рис. 7.3.1. Мобільний засіб працездатності сільськогосподарських машин 

 

Конфігурація портативного 16-канального вимірювального комплексу 

моніторингу стану працездатності сільськогосподарських машин узгоджується 
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з замовником, з крейтом для всановлення вимірювальних модулів. У крейті 

(рис. 7.3.2) встановлений крейт-контролер і може бути встановлено до 7-х 

вимірювальних модулів. Крейт-контролер з'єднується з Notebook за допомогою 

цифрового інтерфейсу. 

 

 

Рис. 7.3.2. Портативний 16-канальний вимірювальний комплекс 

моніторингу стану працездатності сільськогосподарських машин 
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Особливості виконання: 

- можливе використання живлення від мережі 220 В змінного струму або 

від автономного джерела (акумуляторна батарея); 

- комплекс сумісний з усім набором периферійних пристроїв для ПК; 

- споживана потужність не більше 60 ВА. 

Авторське алгоритмічно-програмне забезпечення та інформаційна 

технологія «AgroTechMaintenance» (рис. 7.3.3, додаток Ж) з формування 

оптимальної періодичності обслуговування, мінімізації часу простоїв, 

оптимальних режимів безвідмовної роботи і розрахунку економічних критеріїв 

оцінки якості функціонування технічного обслуговування із урахуванням 

підвищення рівня працездатності сільськогосподарських машин дозволяє 

реалізувати комплексні техніко-технологічні заходи. 

 

 
Рис. 7.3.3. Вікно інформаційної технології «AgroTechMaintenance» 

комплексних заходів забезпечення працездатності сільськогосподарських 

машин 

 

7.4. Технічні вимоги до гарантійного технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин 

 

Загальний обсяг недовипуску, через неналежне гарантійне технічне 

обслуговування, в аграрному секторі економіки України продукції 

рослинництва до 9,6%, продукції тваринництва до 12,2%, з них за рахунок 

погіршення технічного стану сільськогосподарських машин 4,7% та 6,5%, 

відповідно. Тому важливим завданням є посилення відповідальності виробників 
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сільськогосподарських машин перед споживачами за якість та її надійність, 

забезпечення оперативного усунення несправностей, на виконання положень 

чинного законодавства України, згідно з якими відповідальність за 

працездатність машин під час дії гарантійних зобов’язань лежить на її 

виробнику. 

Умови формування і нормального функціонування ринкового середовища 

вимагають створення обґрунтованих техніко-технологічних положень, що 

ґрунтуються на ряді принципів щодо постійного генерування позитивних і 

негативних моментів і тенденції розвитку інженерно-технічного забезпечення 

АПК. Для того, щоб зменшити негативні прояви функціонування ринку, його 

регулюють. На макрорівні на ринок постійно впливає держава. Важелями 

такого регулювання виступає податкова, цінова та інтервенційна політика, 

фінансово-кредитні умови роботи операторів ринку, протекціонізм вітчизняним 

товаровиробникам, надання пільг або встановлення зобов’язань окремим 

учасникам, державні замовлення тощо. 

Відсутність прямого зв’язку між операторами ринку технічних засобів 

через взаємну віддаленість, обмежену можливість заводів-виробників 

безпосередньо обслуговувати продану продукцію викликає об’єктивну 

необхідність формування адаптованої техсервісної інфраструктури, яка б 

забезпечувала потреби не тільки у доставці машин до споживача, 

передпродажному технічному обслуговуванні, але й подальшому гарантійному 

технічному обслуговуванні. 

Рушієм, що стимулює або стримує розвиток продукції 

сільськогосподарського машинобудування при нинішньому стані економіки є 

сільськогосподарські товаровиробники, які не можуть задовольнити свій попит 

через значні обмеження в ціноутворенні на цю продукцію. Серед них 

обмеження інвестиційних можливостей аграріїв призвело до кризових явищ і 

стагнації не тільки підприємств сільського господарства, а й у 

сільгоспмашинобудуванні та її техсервісної сфери. При цьому невирішеним 

залишається питання нормативної регламентації технічних вимог до 

гарантійного технічного обслуговування сільськогосподарських машин на рівні 

національної стандартизації, як це виконано для продукції авіабудування, 

приладобудування і верстатобудування. На вирішення цих задач було 
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розпочато галузеву науково-практичну програму “Розроблення Державних 

стандартів України за напрямком: „Трактори і машини сільськогосподарські. 

Технічне обслуговування”” (номер державної реєстрації 0105U005163). 

Загальними положеннями гарантійного технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин передбачається забезпечення вимог безпеки, 

екологічності та ефективності використання машин на період дії гарантійних 

зобов’язань виробників. 

Під гарантійними зобов’язаннями рекомендується розуміти зобов’язання 

виробника (постачальника) перед власником (користувачем) 

сільськогосподарських машин гарантувати протягом установленого періоду їх 

дії відповідність якості виконуваних робіт з технічного обслуговування машин, 

що постачаються, чинному законодавству, стандартам, технічним умовам та 

умовам договору постачання та безоплатно в установлений період усувати 

дефекти, виявлені споживачем, або замінювати дефектні вироби в разі 

додержання споживачем умов експлуатації, зберігання, транспортування та 

монтажу. Загальними технічними вимогами до гарантійного технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин передбачається вирішення 

наступних взаємопов’язаних задач: 

 дотримання власником сільськогосподарських машин правил 

експлуатації машин та термінів їх встановлення на гарантійне технічне 

обслуговування; 

 однозначне регламентування гарантій виробника (постачальника) 

сільськогосподарських машин в технічних умовах, акті технічного приймання, 

сертифікаті та у договорі як на нові машини так і на відремонтовані; 

 виробник машини відповідає, в період гарантії, за відмову відновлення 

або заміна дефектних виробів постачальником в установлений термін; 

 усунення причин появи виявлених дефектів у виробах, які знаходяться 

в експлуатації. 

Гарантійні зобов’язання повинні включати такі дані: 

- на кого покладено виконання гарантійних зобов’язань; 

- назва машини, або її складових частин, на які діють гарантійні 

зобов’язання; 

- посилання на стандарт, технічні вимоги, конструкторську документацію, 
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договір, вимогам яких повинна відповідати якість машини; 

- показники гарантійних зобов’язань; 

- вимоги про дотримання встановлених умов і правил експлуатації. 

Гарантійне технічне обслуговування сільськогосподарських машин 

повинно включати наступний перелік функцій: 

- вивчення платоспроможного попиту споживачів на послуги технічного 

обслуговування, що можуть виникнути під час дії гарантійного зобов’язання; 

- гарантійну підготовку машин (дозбирання, регулювання, обкатку, 

заправлення паливом, мастильними матеріалами); 

- зберігання, доставку, монтаж, пуско-наладку машин під час дії 

гарантійних зобов’язань; 

- створення матеріально-технічної бази з гарантійного технічного 

обслуговування і матеріально-технічного забезпечення; 

- забезпечення нормативною документацією, навчальною та іншою 

технічною літературою, наглядними посібниками, обладнанням для 

гарантійного технічного обслуговування; 

- розробка нових технологій гарантійного технічного обслуговування; 

- рекламу, своєчасну і достовірну інформацію про послуги гарантійного 

технічного обслуговування; 

- організацію і виконання послуг гарантійного технічного обслуговування 

та із забезпеченням споживачів запасними частинами до машин, матеріалами 

тощо; 

- організацію і виконання технічного обслуговування в гарантійний і 

післягарантійний періоди експлуатації, утилізацію машин; 

- інформаційно-консультативне забезпечення учасників технічного 

обслуговування та сприйняття підвищенню якості машин заводами-

виробниками через повну, регулярну і адекватну інформацію про відмови 

машин. 

Основні особливості гарантійного технічного обслуговування в розрізі її 

функціонального призначення наступні: 

- споживачами послуг є не довільні особи (підприємства), а чітко 

визначені, тобто саме власники або орендатори сільськогосподарських машин; 
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- кількість і різновид послуг, їх об’єм є диференційованим в залежності 

від технічної доцільності, доступності і можливостей споживачів; 

- наявність чітко визначених техобслуговуючих структур, які пропонують 

свої послуги під час дії гарантійних зобов’язань, попит на які залежить від їх 

якості і доступності. 

 

Умови експлуатації сільськогосподарських машин

Забезпечення рівня щоденного технічного обслуговування, 

який залежить від засобів і місця його проведення та 

кваліфікації персоналу

Забезпечення режиму експлуатації, що рекомендовано виробником 

машин (неправильне регулювання зазорів в підшипниках викликають 

порушення температурного режиму роботи поверхонь тертя деталей, 

умови мащення, що призводить до інтенсивного зношування)

Дотримання технології зберігання машин

Дотримання рекомендацій заводів-виробників із застосування 

палива і мастильних матеріалів

Обґрунтування вибору кваліфікації 

механізаторів, що безпосередньо експлуатують 

машини

 
Рис. 7.4.1. Домінуючі фактори, що формують характеристичний опис 

умов експлуатації сільськогосподарських машин 

 

Недоліки, які можуть знижували ефективність гарантійного технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин: 

- якість гарантійного технічного обслуговування на низькому рівні; 
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- відсутність надійності нових машин та ефективного їх технічного 

обслуговування на протязі передпродажного періоду; 

- гнучкість виробничого потенціалу може бути забезпечена шляхом 

удосконалення системи керування технічним ресурсом сільськогосподарських 

машин господарством на основі логістичного підходу. 

- умови експлуатації сільськогосподарських машин (рис. 7.4.1). 

Єдині стандартизовані технічні вимоги до гарантійного технічного 

обслуговування сільськогосподарських машин на сьогодні відсутні. 

Запропоновані технічні вимоги до гарантійного технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин дозволяють в перспективі гармонізувати їх з 

міжнародними стандартизованими положеннями в національний стандарт 

України. 

 

7.5. Методичні підходи формування зацікавленості техобслуговуючих 

працівників в сільськогосподарських підприємствах 

 

Ланка працівників технічного обслуговування сільськогосподарських 

машин аграрних підприємств, таких як працівники-діагности, майстри, слюсарі-

ремонтники та техобслуговуючий персонал майстерень загального 

призначення, в переважній більшості випадків, оплачується погодинно. Отже, 

фактично відсутня зацікавленість таких працівників щодо забезпечення 

ефективності виробничого циклу підприємств. Тому вбачається за нагальну 

потребу вирішення задач з розробленням і застосуванням системності щодо 

формування нормативів для всіх категорій техобслуговуючих працівників. 

У зв’язку з цим першочергова увага приділяється розробленню та 

впровадженню системи нормативів, що передбачає раціональність затрат праці, 

витрат сировини, матеріалів, палива й енергії, виробничих запасів основних 

видів ресурсів, використання техніки та устаткування. 

Аналіз сучасного стану системи нормативів на підприємствах 

техобслуговуючої галузі аграрного комплексу дозволяє стверджувати, що 

узагальнення нормативноутворюючих чинників на зацікавленість працівників 

щодо ефективності виробництва та їх вплив на величину оптимізованих 

нормативів з урахуванням ефективності техобслуговуючих послуг недостатньо 

дослідженні. Забезпечити зацікавленість працівників в ініціюванні 
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ефективності техобслуговуючого виробництва сільськогосподарських 

підприємств (рис. 7.5.1) можливо за умови обґрунтування нормативів їх 

технологічних процесів в залежності від раціонального використання 

устаткування (застосування раціональних технічних характеристики 

устаткування), технології (рис. 7.5.2), організаційно-соціальних можливостей 

самого виробництва (рис. 7.5.3), психофізіологічних вимог (рис. 7.5.4) та 

санітарно-гігієнічних норм до техобслуговуючих процесів (рис. 7.5.5). 

 

 
Рис. 7.5.1. Формування зацікавленості працівників через нормативи 

 

 
Рис. 7.5.2. Обґрунтування нормативів техобслуговуючого процесу через 

раціональне використання технології. 
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Технології технічного обслуговування – 

застосування раціональних: 

 типів технологічних процесів; 

 способів виконання процесів; 

 схем виконання процесів. 
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Рис. 7.5.3. Обґрунтування нормативів техобслуговуючого процесу через 

організаційно-соціальні фактори 

Соціально-правові вимоги до техобслуговуючих процесів: 

 форми взаємовідносин між працівниками; 

 форми взаємовідносин працівників з адміністрацією; 

 змістовність праці; 

 рівень важкої ручної праці; 

 тривалість робочого дня. 

Організаційні вимоги до техобслуговування: 

 взаємозв’язок операцій технологічного процесу з 

урахуванням продуктивності і безвідмовності 

устаткування, їх безперервності або циклічність 

завантаження. 

Заходи із забезпечення технічного процесу на рівні його 

технічної проектної продуктивності 

Виявлення лімітованого переділу процесу на рівні його 

технічної проектної продуктивності 

Раціональне планування робочих місць і організацію техобслуговуючих 

процесів: 

 відстань між устаткуванням; 

 розміри проїздів та проходів; 

 режим налагодження і регулювання устаткування; 

 режим заміни елементів устаткування. 

Заходи з обґрунтування вимог до працівників: 

 кваліфікація і чисельність працівників; 

 форми угруповань працівників. 
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Рис. 7.5.4. Обґрунтування нормативів техобслуговуючого процесу через 

психофізіологічні фактори 

 

 

 
 

Рис. 7.5.5. Обґрунтування нормативів техобслуговуючого процесу через 

санітарно-гігієнічні фактори. 

 

Для адекватного аналізу рівня оптимізованості нормативів і ступеня їх 

напруженості, потрібно обґрунтовано визначити необхідний час, що 

вирішується такими відомими методами: 

 методами технічного нормування процесів (проведення хронометражу, 

використання міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів для вибіркової 

перевірки окремих нормативів); 

Організм працівника: 

 затрати енергії працівника; 

 ступінь втомлюваності працівника. 

Психофізіологічні вимоги до ТО процесів: 

 фізичне і нервово-психічне навантаження; 

 зорове напруження; 

 монотонність праці; 

 робоча поза. 

Обґрунтування нормативів ТО процесу 

Обґрунтування прийомів, трудових дій і 
рухів, рівня інтенсивності та режиму праці і 

відпочинку працівників. 

Відповідність діючим 
національним і (або) 

галузевим нормативам 
виробничої санітарії 

Дійсні санітарно-гігієнічні нормативи до 
техобслуговуючих процесів: 

 мікроклімат; 

 чистота повітряного середовища; 

 шум; 

 вібрація; 

 освітлення. 

Обґрунтування 
нормативів ТО процесу 

Заходи з 
приведення у 
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 методами математичної статистики з використанням звітних даних для 

масової перевірки якості нормативів у підрозділі і на підприємстві. 

Для працівників техобслуговуючих ланок сільськогосподарських 

підприємств показник середнього відсотка виконання нормативів усе більше 

зазнає впливу від індивідуальної праці окремих працівників. Врахувати вплив 

цього фактора на середній відсоток виконання нормативів допомагає теорія 

ймовірності і методи математичної статистики. 

Визначити ефективність раціонального нормативу необхідно з 

врахуванням: 

 питомої частки підготовчо-заключного часу, оперативного часу, часу 

обслуговування робочого місця і часу регламентованих перерв, основного і 

допоміжного часу; 

 різниці між нормативами часу на виконання однакових робіт на даному 

підприємстві і на інших підприємствах; 

 варіювання частки оперативного часу, а в його складі частки основного 

часу по конкретному нормативі із зіставленням з аналогічними показниками з 

нормативу і досягнутих кращими працівниками. 

Запропоновано проведення паспортизацію умов виробництва, що 

дозволяє оцінити загальну кількість робочих місць в основному і допоміжному 

виробництві на рівні підприємств, майстерень, цехів, дільниць, постів з 

подальшим розробленням економічних нормативів затрат праці за професіями 

працівників. Паспортизація умов виробництва в ремонтній майстерні 

загального призначення, як виробничої складової сільськогосподарського 

підприємства, дозволяє: 

 упорядкувати організацію виробничих процесів і довести їх 

трудомісткість до нормативного рівня силами підприємств; 

 вишукати напрями зниження витрат, що визначають собівартості 

продукції, за рахунок економії різних видів ресурсів і визначити розмір 

отриманого прибутку; 

 оптимізувати чисельність всіх категорій працівників на основі 

застосування науковообґрунтованих норм; 

 визначити пропорції живої і уречевленої праці. 
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Запроповані загальні наукові підходи з оптимізації норм праці 

працівників техсервісної ланки сільськогосподарських підприємств створюють 

передумови підвищення їх зацікавленості щодо забезпечення ефективності 

виробництва. 

 

7.6. Методологія настанов з технічного обслуговування 

сільськогосподарських машин 

 

Поява нових марок сільськогосподарських машин потребує постійної 

уваги до підтримання її технічної готовності, а це вимагає збільшення уваги до 

технічного обслуговування. В свою чергу технічне обслуговування нерозривно 

пов’язане з необхідністю розробки нормативної документації по технології його 

проведення. Як правило, розробка нормативної документації по тракторам і 

складним збиральним машинам потребує затрат часу на кожну марку до 1,5 

року. Аналіз існуючої розробленої нормативної документації по технології 

технічного обслуговування тракторів і складної збиральної техніки дозволяє 

зробити висновок, що терміни розробки нормативної документації можна 

значно скоротити, якщо провести спеціальну класифікацію і типізацію операцій 

технічного обслуговування по подібним групам машин, а потім розробити 

групову технологію по технічному обслуговуванню на групу машин. 

Нами були проведені дослідження по двох групах нових марок машин: 

складним збиральним машинам: зернозбиральним КЗС-9 “Славутич” та “Лан”; 

корнезбиральним РКМ-6 та МКП-6; кормозбиральній “Марал 125- Поділля”. 

Аналізуючи роботи по технічному обслуговуванню складної збиральної 

техніки, операції обслуговування можна поділити на основні дві групи: загальні 

і специфічні. До загальних належать ті операції, які характерні для всієї групи 

машин (перевірка тиску повітря в шинах, рівня масла в картері двигуна, води в 

радіаторі і т.п.). Специфічні операції характерні тільки для однієї машини і 

пов’язані в основному з специфічними робочими функціями окремих складових 

частин її (перевірка та регулювання глибини ходу копачів РКМ-6, перевірка та 

регулювання різального апарату КЗС-9 і т.п.). 

В свою чергу загальні операції складають декілька основних видів робіт 

(масивів операцій), до яких належать: очисні; заправно-мастильні; контрольно-
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регулювальні. Очисні операції включають роботи технічного обслуговування 

пов’язані з очисткою як всієї машини, так і окремих складових частин. 

Заправно-мастильні операції включають заправку маслом картерів двигунів, 

редукторів та інших вузлів, паливом паливних баків, водою радіаторів водяного 

охолодження, дистильованою водою акумуляторів, гальмівною рідиною бачків 

головних гальмівних циліндрів, а також мащення вузлів в’язкими мастильними 

матеріалами. Контрольно-регулювальні операції являють собою роботи 

пов’язані з перевіркою технічного стану окремих вузлів машин з метою 

виявлення значення відповідних параметрів і, при потребі проведення їх до 

технічного стану, вказаного в нормативно-технічній документації. 

Кожен з масивів операцій включає в себе декілька технологічних блоків 

операцій, які являються однаковими для декількох машин і виконання яких 

проводиться однаковими універсальними технічними засобами. Так до масиву 

очисних операцій належать блоки операцій по очищенню від пилу машини і її 

вузлів, очищенню стиснутим повітрям фільтр-патронів повітроочисників, 

очищенню і промивці масляних центрифуг і т. ін. Масив заправно-мастильних 

операцій складається з відповідних блоків операцій по заправці машин маслом, 

паливом, водою, дистильованою водою і гальмівною рідиною, а також мащення 

вузлів. 

До масиву контрольно-регулювальних операцій відносяться такі блоки 

операцій, як перевірка і регулювання натягу пасових і ланцюгових передач, 

перевірка і встановлення нормального тиску повітря в шинах коліс, перевірка 

та регулювання зазорів в клапанах і таке інше. Наглядна схема класифікації 

операцій технічного обслуговування машин показана на рисунку 7.11. 

На основі проведеної класифікації по кожному з масивів операцій для 

кожної групи досліджуваних машин проводилась типізація операцій, яка 

заключалась у виявленні однакових (типових) операцій по кожному виду 

технічного обслуговування за зразком згідно рисунку 7.6.1. 
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Рис. 7.6.1. Класифікація операцій технічного обслуговування машин 
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Рис. 7.6.2. Типізація операцій технічного обслуговування складних 

збиральних машин 
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Таблиця 7.6.1 

Карта № 5 - Перевірка рівня та дозаправка оливи в картер двигуна (КЗС-

9 “Славутич”, “Лан”, РКМ-6, “Марал 125 - Поділля”) 

№ Перелік робіт Технічні вимоги Технічні засоби 

1. Забезпечте вільний доступ 

до оливомірного щупа та 

пробки заливної горловини 

оливи в двигуні (відкрийте 

капот, зніміть боковину) 

Доступ до оливомірного 

щупа та пробки заливної 

горловини масла повинен 

бути вільним 

Комплект 

інструменту 

2. Протріть верхню частину 

оливомірного щупа та 

ділянку блока, що прилягає 

до отвору покажчика 

Верхня частина щупа та 

ділянка блока, що 

прилягає до отвору 

покажчика повинні бути 

чистими 

Обтиральний 

матеріал 

3. Вийміть щуп, протріть його 

і установіть на місце до 

упору. Повторно вийміть 

щуп, визначіть рівень оливи 

і установіть щуп на місце 

Рівень оливи повинен 

бути на висоті верхньої 

мітки щупа. Рівень оливи 

слід перевірити через 5-10 

хвилин після зупинки 

двигуна. 

Обтиральний 

матеріал 

4. При зниженому рівні оливи, 

очистіть від пилу та бруду 

кришку заливної горловини 

і зніміть її 

Кришка і заливна 

горловина повинні бути 

чистими 

Обтиральний 

матеріал 

5. Дозаправте картер двигуна 

оливою, рекомендованим 

заводською інструкцією з 

експлуатації машини. 

Перевірте рівень оливи 

Рівень оливи повинен 

бути на висоті верхньої 

мітки щупа 

Агрегат 

технічного 

обслуговування, 

заправний 

інвентар, олива 

6. Закрийте кришкою заливну 

горловину. Ретельно 

витріть сліди розлитої 

оливи 

Кришка та заливна 

горловина повинні бути 

чистими. 

Обтиральний 

матеріал 
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Типовою вважалась операція, яка була наявна для більшості машин взятої 

групи і відмічена на рис. 7.6.1 знаком “+”. В результаті типізації визначався 

перелік типових і специфічних операцій, по яким будуть розроблятись 

технологічні карти для проведення технічного обслуговування нових марок 

тракторів та складної збиральної техніки, приклад одної з яких показано в 

таблиці 7.1. 

Описаний методологічний підхід дослідження дозволить значно 

скоротити строки розробки нормативно-технічної документації по технічному 

обслуговуванню нових марок вітчизняних сільськогосподарських машин. Так 

для десяти вищевказаних нових марок машин було затрачено на розробку 

нормативного документа всього два роки. 

 

7.7. Рекомендації з впровадження комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин 

 

Виходячи з кінцевої мети функціонування системи забезпечення 

працездатності сільськогосподарських машин, економічний ефекти від рівня 

організації і якості її застосування за двома напрямами – за рахунок зниження 

затрат на експлуатацію сільськогосподарських машин і за рахунок підвищення 

валового збирання врожаю сільськогосподарських культур. Відношення 

сумарних річних затрат на експлуатацію машин Z до вартості виробленої 

валової продукції C відтворює результативність комплексу заходів 

забезпеченості працездатності. Це відношення характеризує питомі витрати на 

експлуатацію сільськогосподарських машин П в розрахунку на гривню валової 

продукції. Чим менша величина питомих витрат, тим результативніший 

комплекс заходів забезпеченості працездатності. 

Сумарна ефективність застосування фінансового ресурсу в комплексі 

заходів забезпеченості працездатності сільськогосподарських машин Е складає 

[Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 885 «Методика 

обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин»]:  

𝐸 = (Пб − Пп) ∙ Пт, де Пб, Пп – базова і поточна величини питомих витрат на 

експлуатацію сільськогосподарських машин, грн.; Пт – поточна величина 

валової продукції сільськогосподарських культур, т. 
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Величина Пб передбачає відношення середньорічних сумарних витрат на 

експлуатацію сільськогосподарських машин за рік, що передував року 

запровадження комплексу заходів забезпечення працездатності Прб до 

середньорічного за ці ж рок об’єму валової продукції Пвт, тобто Пб =
Прб

Пвт
. 

Поточне (порівнювальне) значення питомих витрат визначається за 

виразом []: 

Пп =
Птрб

Пвт±0,2(Пт−Пвт)
. 

Так як, при визначенні поточного значення питомих витрат в розрахунок 

приймається не вся отримана в даному заліковому році валова продукція Пт, а 

тільки 0,2 частка або 20% її приросту (зменшення) в порівнянні з базовою. Це 

пов’язано з тим, що за даними агрономічної науки на сферу механізацію 

сільськогосподарського виробництва (якість і терміни проведення збирання 

збіжжя сільськогосподарських культур, втрати продукції при збиранні) 

приходиться тільки 19% приросту (зниження) виробництва пшениці, інші 81% 

припадають на сівозміну, насіннєвий матеріал, погодні умови. 

Кількість виробленої валової продукції істотно залежить від погодних 

умов; в зв’язку з чим в окремі періоди, особливо в неблагоприйнятні роки, цей 

показник може збільшитись не пов’язано з функціонуванням системи 

забезпечення працездатності сільськогосподарських машин. Щоб уникнути 

накладок від погодних умов необхідно оперувати не абсолютними значеннями 

показника, а його рівнями по відношенню до модального значення 

(агропідприємства, агрофірми, агрохолдингу, галузі). В такому випадку: 

𝐸 = (Ссб − Сст) ∙ Пвт ± 0,2(Пт − Пвт). 

Базові Ссб і поточні Сст рівні питомих затрат на експлуатацію 

визначаються відношеннями: 

Ссб =
Ссбх

Сбср
, Сст =

Сстх

Стср
. 

Тут індекси «х» і «ср» означають відповідно показники, які досягнуті в 

даному агропідприємстві, і галузі показники, якщо надається оцінка в цілому. 

Так затрати на експлуатацію зернозбиральних комбайнів в розрахунку на 

гривню валової продукції сільськогосподарських культур в модальному 

агропідприємстві складають за 2017-2018 рр. 0,20, а в середньому по галузі 0,19. 

За 2019 рік ті ж величини, визначені з врахуванням 20% зміни валової продукції 

по відношенню з базовим значенням, складають відповідно 0,19 і 0,21. Валової 
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продукції отримано в агропідприємстві за 2018 рік по 10,7 млн. гривень, а в 

2019 році 11,5 млн. грн. 

Тоді, 

𝐸 = (0,20: 0,22 − 0,19: 0,21) ∙ 10,7 + 0,2(11,5 − 10,7) = 9,086010 млн. грн. 

Економічна ефективність системи забезпечення працездатності 

сільськогосподарських машин може визначитись за галуззю, за чим беруться 

відповідні значення. При визначенні інтегрального показника в цілому галузі 

діяльності до витрат на експлуатацію сільськогосподарських машин необхідно 

добавити витрати на експлуатацію засобів механізації сільськогосподарського 

виробництва. 

Крім інтегрального показника, при оцінці ефективності системи 

забезпечення працездатності сільськогосподарських машин можемо 

використати часткові показники, як наприклад, рівень механізації виробничих 

процесів, питомих витрат на експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт 

машин, коефіцієнт технічної готовності машин. Перелічені показники можемо 

застосувати до конкретних агропідприємств. При аналізі чисельних значень 

показників, які характеризують машиновикористання, витрати на утримання 

сільськогосподарських машин, необхідно звертати увагу на їх розкид по 

окремих агропідприємствах. Така характеристика показника, як амплітуда 

коливання (розкид) відносно математичного очікування, сама по собі може 

прийматись в якості оціночного показника. Чим менший розкид коливання 

показника відносно математичного очікування, тим рівномірніша ефективність 

системи забезпечення працездатності сільськогосподарських машин за 

результативністю. 

Безпосереднім результатом раціональної організації системи 

забезпечення працездатності сільськогосподарських машин визнається 

підвищення рівня безвідмовності машин, в частковому випадку коефіцієнта 

готовності, тобто підвищення рівня системи забезпечення працездатності 

сільськогосподарських машин обертається на практиці підвищення надійності 

машини, підвищенням рівня її якості, в результаті створюється додаткова 

якість, за яку необхідно витрачати фінансові ресурси. 

Так для власника зернозбирального комбайну з пропускною здатністю 

9 кг/с виникає умова підвищення рівня його готовності виходячи з основного 

загальновідомого визначення: 
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Кг =
Тр

Тр+Тп
, 

де Кг – коефіцієнт готовності; Тр – час експлуатації комбайна, год; Тп – час 

простою комбайна з причини відмови, год; 

маємо  

Тп =
Тр∙(1−Кг)

Кг
, год. 

Приймаючи час експлуатації зернозбирального комбайна за сезон 

експлуатації 268 годин, фактично досягнутий рівень Кг = 0,85 і підставляючи 

вказані значення в останній вираз, отримаємо: 

Тп =
268∙(1−0,85)

0,85
= 47,3 год. 

Таким чином, простої комбайна через відмови при Кг = 0,85 складають 

47,3 години на сезон. Підвищення за рахунок системи забезпечення 

працездатності сільськогосподарських машин Кг на сім пунктів, до 0,92, при 

тому же сезонному напрацюванні дозволить знизити час простоїв до 23,3 годин: 

Тп =
268∙(1−0,85)

0,85
−

268∙(1−0,92)

0,92
= 47,3 − 23,3 = 24,0 год. 

або зменшити цей час на 24,0 години. 

Враховуючи, що збитки від простою машин, призначених для 

рослинництва та кормовиробництва, обчислюються за такою формулою: 

Збитки = У ∙ П(м) ∙ R(вд) ∙ t(пд) ∙ Т(пд) ∙ Ц(п). 

де У – урожайність сільськогосподарської культури (для збиральної техніки 

враховується фактична урожайність культури в господарстві в поточному 

2019 році 4,14 т/га; для машин, які виконують роботи під урожай наступного 

року, середня урожайність культури в господарстві за останні 5 років); П(м) – 

експлуатаційна продуктивність машини 9 кг/с (21,6 т/год); R(вд) – коефіцієнт 

втрати продукції внаслідок затримки технологічної операції на одну добу, 

визначений у додатку 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2004 р. № 885 «Методика обчислення вартості машино-дня та збитків від 

простою машин» 0,019 (га/(т год)); t(пд) – кількість часу простою машини 

23,3 години; Т(пд) – тривалість роботи машини протягом доби, 12 годин; Ц(п) – 

закупівельна ціна цього виду продукції в регіоні 5850 грн за 1 т. 

Збитки(Кг = 0,92) = 4,14 ∙ 21,6 ∙ 0,019 ∙ 23,3 ∙ 12 ∙ 5850 = 2779077 грн. 

Збитки(Кг = 0,88) = 4,14 ∙ 21,6 ∙ 0,019 ∙ 47,3 ∙ 12 ∙ 5850 = 5641648 грн. 
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Таким чином, підвищення готовності комбайна на 0,07 забезпечить при 

інших рівних умовах збільшення загальної маси прибутку на 2862571 грн в рік, 

тобто створює додатковий прибуток. В розрахунку на одиницю якості на один 

пункт збільшення Кг збільшення маси прибутку у споживача складе 

2862571:7=408939 грн в рік на один комбайн. Така ефективність системи 

забезпечення працездатності сільськогосподарських машин в розрахунку на 

одиницю якості. Вказану величину необхідно враховувати при розробці 

технічних заходів і планування витрат на підвищення рівня технічного стану і 

готовності машин. Витрати на ці цілі у відповідності з приведеними вище 

розрахунками можуть бути виправданими в тому випадку, якщо вони не 

перевищують 408939 грн на один пункт підвищення Кг в розрахунку на один 

зернозбиральний комбайн в рік. При цьому варто мати на увазі, що мова 

ведеться про додаткові витрати, які забезпечуються вказаний приріст якості; 

основні витрати на систему забезпечення працездатності 

сільськогосподарських машин в розрахунок не приймаються. 

 

Рис. 7.7.1. Графік визначення терміну окупності проекту по застосування 

розроблених комплексних техніко-технологічних заходів підвищення 

працездатності сільськогосподарських машин 

 

Для визначення терміну окупності розробимо графік залежності 

дисконтованого потоку наростаючим підсумком від часу застосування 

програмно-технічних комплексів, інформаційних баз даних, а також технічних 

засобів, спрямованих на впровадження розроблених комплексних техніко-
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технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин (рис. 7.7.1). 

Відповідно до рис. 7.13 термін окупності проекту tko визначається з 

пропорції: 

 

𝑡𝑘𝑜 = 5 −
464,1 ∙ 7

25000 + 8338,27
= 4,82 роки 

Таким чином, термін окупності проекту в заданих умовах проведення 

аналізу становить 4 роки і 10 місяців. 

 

Висновок з сьомого розділу 

 

1. Використання нормативного забезпечення на всіх етапах розроблення, 

виробництва і, особливо, машиновикористання сільськогосподарських машин 

сприяє підвищенню її якості та конкурентоспроможності. Однак в існуючій 

нормативній документації із забезпечення працездатності 

сільськогосподарських машин наявні наступні недоліки: 48% посилання на 

національні і галузеві стандарти, які втратили чинність дії; 23% занижені і 7% 

взагалі не обумовлюють показники якості виконання технологічного процесу 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин; 11% не вказують 

умови експлуатації сільськогосподарських машин; 18% містять занижені 

експлуатаційні показники надійності сільськогосподарських машин. 

2. Схематизація методології управління комплексних техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин на всіх її стадіях життєвого циклу містить дві групи показників: 

- перша група показників визначається із застосуванням методики 

прогнозування технічного стану сільськогосподарських машин, розробленої з 

урахуванням основних положень кореляційного аналізу, коваріаційнного 

аналізу, теорії геометричної ймовірності, а також стохастичного факторного 

аналізу; результатом стають: очікуваний час появи відмови, імовірність появи 

відмови (а отже ймовірність безвідмовної роботи) і поточний коефіцієнт 

готовності сільськогосподарських машин до роботи. 

- друга група показників формується із застосуванням методики 

прогнозування технічного стану сільськогосподарських машин, розробленої з 
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урахуванням основних положень теорії марковських процесів, економічного 

дисконтування і статистичного аналізу; результатом стає визначення 

апроксимованого значення інтенсивності відмов, часу появи відмов і щільності 

розподілу відмов. 

3. Авторське алгоритмічно-програмне забезпечення та інформаційна 

технологія «AgroTechMaintenance» з формування оптимальної періодичності 

обслуговування, мінімізації часу простоїв, оптимальних режимів безвідмовної 

роботи і розрахунку економічних критеріїв оцінки якості функціонування 

технічного обслуговування із урахуванням підвищення рівня працездатності 

сільськогосподарських машин дозволяє реалізувати комплексні техніко-

технологічні заходи. 

4. Запроповані загальні наукові підходи з оптимізації норм праці 

працівників техсервісної ланки сільськогосподарських підприємств створюють 

передумови підвищення їх зацікавленості щодо забезпечення ефективності 

виробництва, як виробничої складової сільськогосподарського підприємства, 

дозволяє: 

- упорядкувати організацію виробничих процесів і довести їх 

трудомісткість до нормативного рівня силами агропідприємств; 

- вишукати напрями зниження витрат, що визначають собівартості 

продукції, за рахунок економії різних видів ресурсів і визначити розмір 

отриманого прибутку; 

- оптимізувати чисельність всіх категорій працівників на основі 

застосування науковообґрунтованих норм; 

- визначити пропорції живої і уречевленої праці. 

5. На основі проведеної класифікації по кожному з масивів операцій для 

кожної групи досліджуваних машин проводилась типізація операцій, яка 

заключалась у виявленні однакових (типових) операцій по кожному виду 

технічного обслуговування за зразком. Описаний методологічний підхід 

дослідження дозволить значно скоротити строки розробки нормативно-

технічної документації по технічному обслуговуванню нових марок 

вітчизняних сільськогосподарських машин. Так для десяти нових марок 

сільськогосподарських машин було затрачено на розробку нормативного 

документа всього два роки. 
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6. Запропоновані комплексні заходи дозволили підвищити готовністіь 

сільськогосподарських машин на 0,07 і забезпечить при інших рівних умовах 

збільшення загальної маси прибутку на 2862571 грн в рік. В розрахунку на 

одиницю якості на один пункт збільшення Кг збільшення маси прибутку у 

споживача складе 408939 грн в рік на один комбайн. Термін окупності проєкту 

в заданих умовах проведення аналізу становить 4,82 роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні результати та висновки сьомого розділу були раніше стисло 

опубліковані в наукових працях здобувача згідно додатку А 14, 26, 29, 34, 51, 

72-78, 81-90, 113, 117, 131, 138, 142, 145. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Виконавши аналіз сучасних методологічних основ і техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин встановлено, що на теоретико-множинному рівні весь процес 

розробки може бути представлений (1.10), який містить сім груп: 

I група – множина функцій процесів моніторингу за параметрами 

технічного стану і відновлення працездатності сільськогосподарських 

машин; 

II група – множина задач, які вирішуються в процесі інженерного 

моніторингу за параметрами технічного стану і відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин; 

III група – множина властивостей і характеристик, які визначаються в 

процесі інженерного моніторингу за параметрами технічного стану і 

відновлення працездатності сільськогосподарських машин; 

IV група – множина результату інженерного моніторингу за 

параметрами технічного стану і відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин; 

V група – множина персоналу, який відповідає за розробку техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин; 

VI група – множина об’єктів і процесів інженерного моніторингу за 

параметрами технічного стану і відновлення працездатності 

сільськогосподарських машин; 

VIІ група – множина в’язів між компонентами розробки техніко-

технологічних заходів підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин. 

2. На основі формули Байеса були визначені моделі (2.3.25) і (2.3.26) 

періодичність проведення інженерного моніторингу параметрів технічного 

стану сільськогосподарських машин для виявлення працездатності або 

непрацездатності з врахуванням зміни з наробітком помилок першого і 

другого роду. При цьому ймовірність першого виходу параметра технічного 

стану сільськогосподарської машини за межу допуску a для випадкової 

функції розраховується за виразом (2.3.56). А момент наробітку проведення 

регулювань параметрів технічного стану сільськогосподарської машини за 
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випадкової функції і перетворивши їх для коефіцієнта варіації і враховуючи, 

що розподіл випадкової величини із зростаючою інтенсивністю відмов 

регулюючий вплив доцільний тільки після виходу параметра за межі допуску 

без апріорної інформації можна визначити за виразом (2.3.59). 

3. Оптимізація стратегії підвищення працездатності сільськогоспо-

дарських машин за відхиленням параметра технічного стану полягає у виборі 

періодичності T, що відповідає максимуму ймовірності стану працездатності. 

Для опису зазначеної стратегії приймемо дворівневу (E+/E-) модель станів 

сільськогосподарських машин у вигляді спрямованого графа (рис. 2.4.1), за 

яким модель стратегії підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин за відхиленням параметра технічного стану має підвищення 

чутливості за рахунок зменшення кількості можливих станів в процесі 

експлуатації, підвищення достовірності за рахунок розширення з двох до 

трьох кількості інженерного моніторингу параметрів технічного стану і 

розширена область ефективного застосування за рахунок врахування 

ймовірності випадкового процесу виникнення несправності і її розвитку до 

відмови. Для запропонованої стратегії (рис. 2.4.1) встановили аналітичні 

моделі (2.4.2), (2.4.2*), (2.4.3), (2.4.3*) залежності математичних очікувань 

сезонного наробітку і частоти позаштатних та сезонного наробітку і частоти 

нормативних періодичностей інженерного моніторингу параметрів 

технічного стану сільськогосподарських машин. Варто відмітити монотонний 

характер отриманих залежностей від досліджуваного параметра керування 

інженерного моніторингу параметра технічного стану, що є необхідною 

умовою при виборі його оптимального значення за одним із цільових 

критеріїв. Запропоновано модель визначення ймовірності працездатності 

(2.4.4) та коефіцієнта готовності (2.4.5) сільськогосподарських машин для 

удосконаленої моделі стратегії. Проведені дослідження підтверджують, що 

критерій  менш чутливий до визначення екстремального 

значення функції при зміні часу в порівнянні з критерієм . 

Значення оптимальних параметрів отриманих на основі критеріїв 

, ,  має принципову відмінність з 

точки зору розробленої дворівневої удосконаленої моделі стратегії 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин. 
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4. Застосування для визначення оптимального періоду інженерного 

моніторингу параметрів технічного стану сільськогосподарських машин має 

бути обмежений з причини достовірності результатів. Значення оптимальних 

параметрів отриманих на основі критеріїв , , 

 має принципову відмінність з точки зору розробленої 

дворівневої удосконаленої моделі стратегії підвищення працездатності 

сільськогосподарських машин. Для критеріїв, які характеризують готовність 

сільськогосподарської машини межа розділу фазового простору станів 

проявляє максимальну чутливість тільки до закінчення інженерного 

моніторингу, який має ймовірність , що робить результат оптимізації 

дещо завищеним. Для критерія, який характеризує безвідмовність 

сільськогосподарської машини, межа розділу фазового простору однаково 

чутливий до всіх можливих виходів інженерного моніторингу, а отримані на 

його основі оптимальні періоди мають більш низькі значення. Отже існує 

можливість для формування області прийняття рішення за вибором 

оптимального періоду підвищення працездатності сільськогосподарських 

машин в координатах  (рис. 2.4.5). 

5. Проведені експериментальні дослідження дозволили стверджувати, 

що експлуатаційної довговічності, безвідмовності, ремонтопридатності 

сільськогосподарських машин за запропонованою стратегією підвищення 

працездатності не суперечать диференціальній функції теоретичного закону 

розподілу: логнормальний – інтенсивність відмов (рис. 4.1.1б), інтенсивність 

відновлень (рис. 4.1.2), кількість відмов (рис. 4.1.5), міжремонтний ресурс 

(рис. 4.1.6б,в), параметр потоку відмов (рис. 4.1.8); Гамбеловський – 

ймовірність безвідмовної роботи (рис. 4.1.3); коефіцієнт готовності 

(рис. 4.1.4), наробіток між відмовами (рис. 4.1.7б,в); нормальний – 

міжремонтний ресурс (рис. 4.1.6а), наробіток між відмовами (рис. 4.1.7а); 

параметр потоку відмов (рис. 4.1.8), тривалість відновлень (рис. 4.1.9б); 

Вейбула-Гнєденко – інтенсивність відмов (рис. 4.1.1а,в), тривалість 

відновлень (рис. 4.1.9а); гама – тривалість відновлень (рис. 4,1.9в). При 

цьому математичне очікування показників характеризується: 

- інтенсивність відмов для зернозбиральних комбайнів – 0,196 відмов-1, 
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бурякозбиральних машин – 0,237 відмов-1, кормозбиральних комбайнів – 

0,654 відмов-1, що, відповідно, на 11,2%, 9,8% і 12,3% більше в порівнянні з 

базовою стратегією; 

- інтенсивність відновлень для зернозбиральних комбайнів –  

0,172 люд.-годин-1, бурякозбиральних машин – 0,242 люд.-годин-1, 

кормозбиральних комбайнів – 0,384 люд.-годин-1, що, відповідно, на 10,8%, 

10,1% і 11,7% більше в порівнянні з базовою стратегією; 

- ймовірність безвідмовної роботи для зернозбиральних комбайнів – 

0,903, бурякозбиральних машин – 0,928, кормозбиральних комбайнів – 0,972, 

що, відповідно, на 10,6%, 9,3% і 12,1% більше в порівнянні з базовою 

стратегією; 

- коефіцієнт готовності для зернозбиральних комбайнів – 0,952, 

бурякозбиральних машин – 0,964, кормозбиральних комбайнів – 0,986, що, 

відповідно, на 7,1%, 7,3% і 6,9% більше в порівнянні з базовою стратегією; 

- кількості відмов для зернозбиральних комбайнів – 5,66 відмов, 

бурякозбиральних машин – 4,25 відмов, кормозбиральних комбайнів – 

4,61 відмов, що, відповідно, на 11,3%, 12,7% і 12,8% менше в порівнянні з 

базовою стратегією; 

- міжремонтний ресурс для зернозбиральних комбайнів – 427,4 га, 

бурякозбиральних машин – 333,1 га, кормозбиральних комбайнів – 283,2 га, 

що, відповідно, на 14,3%, 16,7% і 14,9% більше в порівнянні з базовою 

стратегією; 

- наробіток між відмовами для зернозбиральних комбайнів – 81,6 га, 

бурякозбиральних машин – 79,1 га, кормозбиральних комбайнів – 76,8 га, 

що, відповідно, на 11,2%, 12,4% і 11,8% більше в порівнянні з базовою. 

- параметр потоку відмов для зернозбиральних комбайнів – 

0,013 відмов/га, бурякозбиральних машин – 0,011 відмов/га, 

кормозбиральних комбайнів – 0,012 відмов/га, що, відповідно, на 12,7%, 

13,1% і 12,8% менше в порівнянні з базовою стратегією. 

- тривалість відновлень для зернозбиральних комбайнів – 6,41 люд.-

годин, бурякозбиральних машин – 4,47 люд.-годин, кормозбиральних 

комбайнів – 2,83 люд.-годин, що, відповідно, на 15,2%, 18,3% і 16,3% менше 

в порівнянні з базовою стратегію. 

6. Результати досліджень сільськогосподарських машин дозволяють 

констатувати, на частку контрольно-заправних і мастильно-заправних робіт 
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при технічному обслуговуванні приходить біля 30% всієї трудомісткості 

технічного обслуговування. Загальна кількість точок мащення 24-76, 

заправлення і зливання досягає 2-15 одиниць, а сортів застосовуваних олив і 

мастил – 3-8. Низькі показники стабільності кріплення на машинах 

пояснюється відсутністю самоконтруючих різьбових з’єднань, низькою 

якістю матеріалів кріпильних матеріалів. До 36% трудомісткості приходить 

на виконання допоміжних робіт з причини низької доступності до місць 

контролю і під’єднання контрольно-регулювальних засобів. Ергономічність 

машини характеризується зручністю виконання операцій в процесі його 

технічного обслуговування. Так зміна поз дозволяє на мастильних операціях 

змінити продуктивність праці з 520 до 260 рухів в годину. Виявлено 

порушення правил технічного обслуговування зернозбирального комбайна та 

встановлено вагомість події: неправильне регулювання тиску початку 

впорскування палива, неякісний розпил – 0,463; зазори в клапанному 

механізмі газорозподільника за межами допустимих значень – 0,348; 

гранична забрудненість касет повітроочисника; порушення герметичності 

впускного тракту – 0,307; неправильна установка кута випередження подачі 

палива – 0,233. 

7. Запровадження комплексних техніко-технологічних заходів 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин на 

агропідприємстві істотно покращує показники щодо скорочення часу 

простою на 15-18% в порівнянні з діючою на підприємстві планово-

попереджувальною системою обслуговування сільськогосподарських машин. 

При експлуатації сільськогосподарських машин з системою комплексних 

техніко-технологічних заходів підвищення працездатності середнє 

напрацювання на відмову збільшилося на 18,9%, при цьому питомі витрати 

знизилися на 26,8%, що є відповідним значенням і знаходиться в межах 

точності моделювання. Однак це можна пояснити тим, що елементи, які 

вибирали, мають низьку ймовірністю на відмову, яка для більшості елементів 

знаходиться в межах 0,5-0,7. 

8. Вплив числових характеристик часу виконання технологічних 

операцій на зміну фактичної кількості технічних обслуговувань практично 

достатньо мале 0,5%. При умові стабільності в наробітку 

сільськогосподарської машини в процесі їх технічної експлуатації коефіцієнт 

варіації часу між технічними обслуговуваннями за сільськогосподарською 
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машиною має малі значення до 0,05...0,10, в зв’язку з чим відбувається 

незначне відхилення фактичної кількості технічних обслуговувань від 

прогнозованих, а також має місце висока до 0,85...0,95 ймовірність 

співпадіння прогнозованих і фактичних термінів до 0,85. 

9. В діючій нормативній документації із забезпечення працездатності 

сільськогосподарських машин наявні наступні недоліки: 48% посилання на 

національні і галузеві стандарти, які втратили чинність дії; 23% занижені і 

7% взагалі не обумовлюють показники якості виконання технологічного 

процесу підвищення працездатності сільськогосподарських машин; 11% не 

вказують умови експлуатації сільськогосподарських машин; 18% містять 

занижені експлуатаційні показники надійності сільськогосподарських 

машин. На сьогоднішній день систему техніко-технологічних заходів 

підвищення працездатності сільськогосподарських машин унормовують 

шість законодавчих і чотири нормативні документи та не діє жодна державна 

цільова економічна програма. 

10. Запропоновані комплексні заходи дозволили підвищити готовність 

сільськогосподарських машин на 0,07 і забезпечить при інших рівних умовах 

збільшення загальної маси прибутку на 2862571 грн в рік. В розрахунку на 

один пункт збільшення коефіцієнта готовності сільськогосподарської 

машини збільшення прибутку у споживача складе 408939 грн в рік на один 

комбайн. Термін окупності проєкту в заданих умовах проведення аналізу 

становить 4,82 роки. 
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ДОДАТОК В 

 

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Адаптований коефіцієнт готовності – значення коефіцієнта готовності, 

визначене для умов роботи машини, коли середній параметр потоку відмов і 

середня тривалість відновлення залишаються сталими (нормативними). 

Експлуатаційна надійність – коефіцієнт використання можливостей 

використовування елементів, який може бути виражений через відношення 

реального часку експлуатації до оптимального часу. 

Елементи системи – ті її частини, які не підлягають подальшому 

поділу, та їх внутрішня структура неістотна для рішення задачі. 

Єдність в змісті стратегії – концентрація сільськогосподарських машин 

перед операціями вирощування продукції рослинництва, диференціація 

трудомісткості і змісту операцій з технічного обслуговування, які 

визначаються умовами споживача та експлуатації. 

Зв’язки – речові (вещественные), енергетичні або інформаційні обміни 

між елементами системи або системою та середовищем. 

Коефіцієнт збереження ефективності – відношення значення показника 

ефективності використання машини за призначенням за певну тривалість 

експлуатації до номінального значення цього показника, розрахованого за 

умови, що відмови цього об’єкта протягом того самого періоду не виникають. 

Конструктивна ефективність це габарити, маса, споживана потужність, 

число елементів (модулів, вузлів, блоків), коефіцієнт взаємозамінності 

елементів. 

Метрологічна надійність – адекватність протікання процесів в заданому 

інтервалі часу при заданих зовнішніх умовах при умові повної працездатності 

блоків. 

Оцінка пристосованості машин до ТО проводиться згідно [ОСТ 70.2.9-

85. Мектодика оценки приспособленности к лановому техническому 

обслуживанию.]. 

Питома сумарна оперативна трудомісткість ТО регламентована 

[Нормативы ремонтопригодности сельскохозяйственных тракторов и 

комбайнов на 1991-1995 годы. – М.: ГОСНИТИ, 1990.]. 
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Правила ТО регламентовані [ГОСТ 20793-86. Тракторы и машины 

сельскохозяйственные. Технические обслуживание.]. Правила для конкретної 

марки машини розробляються і уточнюються на стадіях: проектування, 

попередніх випробувань, державних випробувань, експлуатаційної перевірки 

за даними рядової експлуатації. 

Середовище – все, що не є елементами системи і впливає на її 

функціонування. 

Система – сукупність елементів, об’єднаних взаємозв’язками, 

структурною та організаційною цілісністю [Нагирный Ю.П. Системный 

подход, цели и критерии в инженерной деятельности // Механизация и 

электрификация сельского хозяйства. – 1989. – №9. – С. 9–12.]. 

Система технічного обслуговування техніки – сукупність 

взаємопов’язаних комплексів операцій, засобів, документації та виконавців, 

потрібних для підтримання справного стану або працездатності об’єкта при 

використанні його за призначенням, під час простою, зберігання і 

транспортування. 

Система ТО – сукупність організаційних, технічних і інших заходів, 

необхідних для підтримки в технічно справному стані устаткування при 

використанні за призначенням, знаходженні у резервуванні, очікуванні, 

зберіганні і транспортуванні. 

Стратегія “за потребою” – профілактичне обслуговування за 

попередженням відмов не проводяться, виконуються роботи з відновлення 

робото здатності відмовивши машин. 

Стратегія “за станом” – подібна до регламентованої з додатковим 

включенням операцій діагностування і прогнозування як функціональних 

параметрів машини в цілому, так і окремих вузлів та агрегатів. 

Стратегія “превентивна” – профілактичні роботи проводяться на 

стаціонарних постах з надлишковим в порівнянні з існуючим регламентом 

об’ємом діагностування, обліком при прогнозуванні зміни технічного стану 

машини за диференційованими в залежності від можливих умов експлуатації 

закономірностям. 

Стратегія “регламентована” – об’єм профілактичних робіт визначається 

статистичним методом: за відомим законом наробітки на відмову визначають 

періодичність проведення регламентованих кількості і виду операцій 

технічного обслуговування. 
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Стратегія «передциклова» – суть стратегії полягає в концентрації 

ремонтно-обслуговуючих робіт перед робочим циклом польових робіт, 

диференціації трудомісткості і змісту ремонтно-обслуговуючих втручань, що 

визначаються споживчими властивостями і умовами експлуатації машин при 

виконанні польових робіт. 

Технічне обслуговування машин це комплекс операцій з підтримання 

роботоздатності машин при їх використані за призначенням, збереженні і 

транспортуванні. Вихідним документом для організації технічного 

обслуговування на місцях експлуатації машин є технологія технічного 

обслуговування [РТМ 10.16.0001.013-89. Техника используемая в 

агропромышленном комплексе. Нормативно-техническая документация на 

техническое обслуживание и ремонт.]. Для розробки чи удосконалення якої 

сформувати науково-обгрунтовані правила ТО, трудомісткість ТО за кожною 

операцією і видом обслуговування: номінальні, допустимі при плановій 

перевірці і граничні значення регулювальних параметрів. 
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Додаток Г 

 

СТІЙКІСТЬ ЙМОВІРНИХ МОДЕЛЕЙ, ЯКІ ОПИСУЮТЬСЯ 

ЛІНІЙНИМИ СИСТЕМАМИ З НАПІВМАРКОВСЬКИМИ 

КОЕФІЦІЄНТАМИ 
 

Для отримання миттєвих рівнянь першого і другого порядку необхідно 

отримати рівняння, що описують приватні щільності розподілу математичних 

моделей, які описуються системами лінійних диференціальних рівнянь з 

напівмарковськими коефіцієнтами. 

Розглянемо математичні моделі, що описуються системами лінійних 

диференціальних рівнянь: 
𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡, 𝜍(𝑡))𝑋(𝑡)     (Г.1) 

де 𝜍(𝑡) - напівмарковський кінцевозначний процес, який бере кінцеве число 

станів θ1, … θ𝑛. Припускаємо, що напівмарковський випадковий процес 𝜍(𝑡) 

визначається інтенсивностями 𝑞𝑠𝑘(𝑡)(𝑠, 𝑘 = 1,… , 𝑛) (1.39). Нехай 𝜍(𝑡) має 

скачки в моменти часу 𝑡0, t1, 𝑡2 …(𝑡0 = 0 < 𝑡1 < 𝑡2 < ⋯). 
Досліджуємо поняття напівмарковської функції 𝑎(𝑡, 𝜍(𝑡)), яка визначена в такий 

спосіб. Здається n різних детермінованих функцій 𝑎𝑘(𝑡)  (𝑘 = 1,… , 𝑛), заданих 

при 𝑡 ≥ 0. Якщо 𝜍(𝑡𝑗 − 0) = 𝜃𝑘 𝜍(𝑡𝑗 + 0) = 𝜃𝑠   (𝑠, 𝑘 = 1,…𝑛) то при 𝑡𝑗 ≤ 𝑡 <

𝑡𝑗+1 функція 𝑎(𝑡, 𝜍(𝑡)) приймає вид: 

𝑎(𝑡, 𝜍(𝑡)) = 𝑎𝑠(𝑡 − 𝑡𝑗)     (Г.2) 
 

Використання напівмарковської функцій полегшує використання поняття 

стохастичного оператора. Фактично, напівмарковська функція 𝑎(𝑡, 𝜍(𝑡)) є 

оператором від напівмарковського процесу 𝜍(𝑡), так як завдання лише значень 

𝑡   і  𝜍(𝑡) не визначають значення напівмарковської функції 𝑎(𝑡, 𝜍(𝑡)). Потрібно 

також завдання функції 𝑎𝑠(𝑡) при 𝑡 ≥ 0 і завдання значення стрибка 𝑡𝑗, який 

передує моменту часу 𝑡. 

Система рівнянь (Г.1) розпадається на 𝑛 систем диференційних рівнянь, 

що відповідають різним реалізаціям випадкового процесу 𝜍(𝑡). 
𝑑𝑋𝑘(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴𝑘(𝑡)𝑋𝑘(𝑡)    (𝑘 = 1,… , 𝑛; 𝑡 ≥ 0)     (Г.3) 

Для виведення загальних формул припускаємо, що для систем (Г.3) відомі 

фундаментальні матриці рішень 𝑁𝑘(𝑡), що визначають рішення систем (Г.3) 

𝑋𝑘(𝑡) = 𝑁𝑘(𝑡)𝑋𝑘(0),   𝑁𝑘(0) = 𝐸    (𝑘 = 1,… , 𝑛)   (Г.4) 

Якщо 𝜍(𝑡𝑗 − 0) = 𝜃𝑘 і 𝜍(𝑡𝑗 + 0) = 𝜃𝑠  то при 𝑡𝑗 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑗+1 система рівнянь 

(Г.1) приймає вид 
𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴𝑠(𝑡 − 𝑡𝑗)𝑋(𝑡)     (Г.5) 

Будемо також припускати, що в момент 𝑡𝑗 стрибка процесу 𝜍(𝑡) рішення 

системи рівнянь (Г.1) має стрибок, який визначається векторним рівнянням 

𝑋(𝑡𝑗 + 0) = 𝐶𝑠𝑘𝑋(𝑡𝑗 − 0),   det𝐶𝑠𝑘 ≠ 0  (𝑠, 𝑘 = 1,… , 𝑛)    (Г.6) 

Нехай випадковий процес (𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡)) має щільність розподілу 
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𝑓(𝑡, 𝑋, 𝜍) = ∑ 𝑓𝑘(𝑡, 𝑋)𝛿(𝜍 − 𝜃𝑘)
𝑛
𝑘=1     (Г.7) 

де 𝛿(𝜍) - дельта-функція Дірака. Виведемо систему рівнянь для приватних 

щільності 𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) (𝑘 = 1,… , 𝑛). Використовуємо вектор приватних щільностей 

ймовірностей 

𝐹(𝑡, 𝑋) = [
𝑓1(𝑡, 𝑋)
………
𝑓𝑛(𝑡, 𝑋)

]    (Г.8) 

і розглянемо послідовність векторів 𝐹(𝑡𝑗 , 𝑋) (𝑗 = 0,1,2, … ), де 𝑡𝑗 - моменти 

стрибків напівмарковського процесу 𝜍(𝑡). У моменти стрибків  𝑡𝑗(𝑗 = 0,1,2, … )  

вся передісторія випадкового процесу (𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡)) "забувається", тобто не 

впливає на поведінку розв’язків системи (Г.1) при 𝑡 > 𝑡𝑗. Тому існує 

стохастичний оператор 𝐿(𝑡) ∈ 𝑆𝑆,𝑛,𝐿
+  такий, що 

𝐹(𝑡𝑗 + 𝑡) = 𝐿(𝑡)𝐹(𝑡𝑗)  (𝑗 = 0,1,2, … )     (Г.9) 

Оскільки всі моменти стрибків 𝑡𝑗(𝑗 = 0,1,2, … )  різновірогідні, то для простоти 

викладу, в якості початкового моменту часу візьмемо 𝑡0 = 0. 

Система рівнянь (Г.9) набуває вигляду 

𝐹(𝑡) = 𝐿(𝑡)𝐹(0)  𝑡 ≥ 0    (Г.10) 

або в скалярній формі: 

𝑓(𝑡, 𝑋) = ∑ 𝐿𝑘𝑠(𝑡)𝑓𝑠(0, 𝑋),      𝐿𝑘𝑠 ∈𝑛
𝑘=1 𝑆𝑆,𝐿

+   (𝑘 = 1,… , 𝑛; 𝑡 ≥ 0).  (Г.11) 

Нехай випадковий процес 𝜍(𝑡) при 𝑡0 = 0 потрапляє в стан 𝜃𝑘. При цьому 

виконані наступні умови 

𝑓𝑙(0, 𝑋) ≡ 0     (𝑙 ≠ 𝑘),   𝑓𝑘(0, 𝑋) ≥ 0, ∫ 𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝑋

𝐸𝑚

= 1 

З ймовірністю 𝜓𝑘(𝑡) процес 𝜍(𝑡)  залишається в стані𝜃𝑘. протягом часу 𝑡 > 0 і з 

вірогідністю 𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝑑𝜏  протягом часового проміжку [𝜏, 𝜏 + 𝑑𝜏] Переходить в 

стан 𝜃𝑠   (𝑠 = 1,…𝑛). Крім цього в момент стрибка 𝜏 відбувається стрибок 

фазового вектора  

𝑋(𝜏 + 0) = 𝐶𝑠𝑘𝑋(𝜏 − 0)       (𝑠 = 1,…𝑛) 

Для приватних щільності 𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) отримаємо вираз 

𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) = 𝜓𝑘(𝑡)𝑓𝑘(0,𝑁𝑘
−1(𝑡)𝑋)det𝑁𝑘

−1(𝑡) + 

+∫∑𝑞𝑠𝑘(𝜏)

𝑛

𝑠=1

𝑡

0

𝐿𝑠𝑘(𝑡 − 𝜏) 𝑓𝑘(0,𝑁𝑘
−1(𝑡)𝐶𝑠𝑘

−1𝑋)det𝑁𝑘
−1(𝜏)|det𝐶𝑠𝑘

−1|𝑑𝜏, 

𝑓𝑙(𝑡, 𝑋) = ∫ ∑𝑞𝑠𝑘(𝜏)

𝑛𝑡

𝐿𝑠𝑘(𝑡 − 𝜏) 𝑓𝑘(0, 𝑁𝑘
−1(𝑡)𝐶𝑠𝑘

−1𝑋)det𝑁𝑘
−1(𝜏)|det𝐶𝑠𝑘

−1|𝑑𝜏,  

(𝑙 ≠ 𝑘, 𝑙 = 1,…𝑛)     (Г.12) 

Спростимо запис системи рівнянь (Г.12) за допомогою введення спеціальних 

позначень.  

Введемо в розгляд стохастичні оператори 𝑅𝑘(𝑡) ∈ 𝑆𝑆,𝐿
+   

 (𝑘 = 1,…𝑛) 𝑆𝑠𝑘(𝑡) ∈ 𝑆𝑆,𝐿
+  (𝑠, 𝑘 = 1,…𝑛), що визначаються формулами 

 𝑅𝑘𝑓(𝑋) ≡ 𝑓(𝑁𝑘
−1(𝑡)𝑋)det𝑁𝑘

−1(𝑡)     (𝑘 = 1,… , 𝑛)    (Г.13) 
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𝑆𝑠𝑘𝑓(𝑋) ≡ 𝑓(𝐶𝑠𝑘
−1𝑋)|det𝐶𝑠𝑘

−1 |    (𝑠, 𝑘 = 1,… , 𝑛)    (Г.14) 

Оператори 𝑅𝑘(𝑡) ∈ 𝑆𝑆,𝐿
+   (𝑘 = 1,… , 𝑛) визначають зміну щільності 

розподілу випадкової векторної величини 𝑋(𝑡) при лінійному перетворенні 

𝑋(𝑡) = 𝑁𝑘(𝑡)𝑋(0)  (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

Стохастичні оператори 𝑆𝑠𝑘(𝑡) ∈ 𝑆𝑆,𝐿
+   (𝑠, 𝑘 = 1,… , 𝑛) визначають зміну 

щільності розподілу при лінійному перетворенні 

𝑌 = 𝐶𝑠𝑘𝑋   (𝑠, 𝑘 = 1,… , 𝑛) 

Систему рівнянь (Г.12) можна переписати у вигляді 

𝐿𝑘𝑘𝑓𝑘(0, 𝑋) = 𝜓𝑘(𝑡)𝑅𝑘(𝑡)𝑓𝑘(0, 𝑋) + ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝐿𝑘𝑠(𝑡 −𝑛
𝑠=1

𝑡

0

𝜏) 𝑆𝑠𝑘𝑅𝑘(𝜏)𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝜏, 

𝐿𝑙𝑘𝑓𝑘(0, 𝑋) = ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝐿𝑘𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑛
𝑠=1

𝑡

0
𝑆𝑠𝑘𝑅𝑘(𝜏)𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝜏   (Г.15) 

(𝑙 ≠ 𝑘; 𝑘, 𝑙 = 1,… 𝑛) 

або в операторній формі 

𝐿𝑙𝑘𝑓𝑘(0, 𝑋) = 𝛿𝑙𝑘𝜓𝑘𝑅𝑘(𝑡)𝑓𝑘(0, 𝑋) + ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝐿𝑘𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑛
𝑠=1

𝑡

0
𝑆𝑠𝑘𝑅𝑘(𝜏)𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝜏, 

( 𝑙, 𝑘 = 1,…𝑛)   (Г.16) 

Введемо матриці, елементами яких є оператори 

𝐿(𝑡) = [

𝐿11(𝑡)   𝐿12(𝑡)…   𝐿1𝑛(𝑡)

𝐿21(𝑡)   𝐿22(𝑡)…  𝐿2𝑛(𝑡)
… . . ……………………… .
𝐿𝑛1(𝑡)   𝐿𝑛2(𝑡)…  𝐿𝑛𝑛(𝑡)

], 𝑅(𝑡) = [

𝑅1(𝑡)   0…    0

0     𝑅2(𝑡)…  0
… . . ……………
0      0…    𝑅𝑛(𝑡)

] 

𝑆(𝑡) = [

𝑞11(𝑡)𝑆11   𝑞12(𝑡)𝑆12 …   𝑞1𝑛(𝑡)𝑆1𝑛

𝑞21(𝑡)𝑆21   𝑞22(𝑡)𝑆22 …   𝑞2𝑛(𝑡)𝑆2𝑛

… . .………………………… . . ……… .
𝑞𝑛1(𝑡)𝑆𝑛1  𝑞𝑛2(𝑡)𝑆𝑛2 …   𝑞𝑛𝑛(𝑡)𝑆𝑛𝑛

]  (Г.17) 

Система рівнянь (Г.16) виконується, якщо виконуються операторні 

рівняння 

𝐿𝑙𝑘(𝑡) = 𝛿𝑙𝑘𝜓𝑘𝑅𝑘(𝑡) + ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝐿𝑘𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑛
𝑠=1

𝑡

0
𝑆𝑠𝑘𝑅𝑘(𝜏)𝑑𝜏 ( 𝑙, 𝑘 = 1,…𝑛), 

які можна записати в матричній формі 

𝐿(𝑡) = 𝜓(𝑡)𝑅(𝑡) + ∫ 𝐿(𝑡 − 𝜏)
𝑡

0
𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏   (Г.18) 

де позначено 

𝜓(𝑡) = [

𝜓1(𝑡)   0…    0

0     𝜓2(𝑡)…  0
… . . ……………

0      0…    𝜓𝑛(𝑡)

]    (Г.19) 

Використовуючи рівність (Г.10), можна записати систему рівнянь для вектора 

приватних щільності F (t, X) 

𝐹(𝑡, 𝑋) = Ψ(𝑡)𝑅(𝑡)𝐹(0, 𝑋) + ∫ 𝐿(𝑡 − 𝜏)
𝑡

0
𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝐹(0, 𝑋)𝑑𝜏  (Г.20) 

Отриманий результат сформулюємо у вигляді. Нехай коефіцієнти системи 

лінійних диференціальних рівнянь (Г.1) залежать від напівмарковського 

кінцевозначного випадкового процесу ς(t), який визначений заданими 

інтенсивностями qsk(t) (s, k = 1,… , n) (Г.19). Нехай між двома послідовними 
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стрибками випадкового процесу ς(t) при tj ≤ t < tj+1 при ς(t) = θS система 

рівнянь (Г.1) збігається з системою (Г.5). Нехай рішення системи рівнянь (Г.1) 

мають скачки виду (Г.6), що відбуваються одночасно зі стрибками процесу ς(t). 

Тоді приватні щільності fk(t, X) (k = 1,… , n) випадкового процесу (X(t), ς(t)) 

визначаються рівнянням 

F(t, X) = L(t)F(0, X), 

де оператор L(t) задовольняє операторному рівнянню (Г.18). 

Операторне рівняння (Г.18) можна вирішувати методом послідовних 

наближень, який лише у виняткових випадках може дати рішення в замкнутій 

формі. Перетворимо рівняння (Г.18) до більш зручного для виведення 

моментних рівнянь виду. 

Рішення рівняння (Г.18) можна представити у вигляді 

𝐿(𝑡) = 𝛹(𝑡)𝑅(𝑡) + ∫ 𝛹(𝜏)
𝑡

0
𝑅(𝜏)𝑈(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏,   (Г.21) 

де оператор U(t) задовольняє інтегральному операторному рівнянню  

𝑈(𝑡) = 𝑆(𝑡)𝑅(𝑡) + ∫ 𝑆(𝑡 − 𝜏)
𝑡

0
𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑈(𝜏)𝑑𝜏,   (Г.22) 

Підставами вираз (Г.21) в рівняння (Г.18). Рівняння (Г.18) буде виконано, 

якщо буде справедливо рівність 

∫ 𝛹(𝜏)
𝑡

0
𝑅(𝜏)𝑈(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 == ∫ 𝛹(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏)

𝑡

0
𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏 +

∫ (∫ Ψ(𝑠)
𝑡−𝜏

0
𝑅(𝑠)𝑈(𝑡 − 𝜏 − 𝑠)𝑑𝑠)

𝑡

0
𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏   (Г.23) 

Змінимо порядок інтегрування в подвійному інтегралі і отримаємо 

рівності 

∫(∫ Ψ(𝑠)

𝑡−𝜏

0

𝑅(𝑠)𝑈(𝑡 − 𝜏 − 𝑠)𝑑𝑠)

𝑡

0

𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏 = 

=∫ Ψ(𝑠)𝑅(𝑠)𝑑𝑠 (∫ 𝑈(𝑡 − 𝜏 − 𝑠)𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏
𝑡−𝑠

0
)

𝑡

0
= 

= ∫𝛹(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

(∫𝑈(𝑡 − 𝑠)

𝑡

0

)𝑆(𝑠)𝑅(𝑠)𝑑𝑠 

за допомогою яких можна записати рівняння (Г.23) у вигляді 

∫𝛹(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑈(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

= 

= ∫𝛹(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏 +

𝑡

0

 

+∫𝛹(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 (∫𝑈(𝑡 − 𝑠)𝑆(𝑠)𝑅(𝑠)𝑑𝑠

𝑡

0

)

𝑡

0

 

Очевидно, що це рівняння справедливе, якщо 

𝑈(𝑡) = 𝑆(𝑡)𝑅(𝑡) + ∫ 𝑈(𝑡 − 𝜏)𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
  (Г.24) 
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Шукаємо рішення операційного рівняння (Г.24) у вигляді 

𝑈(𝑡) = 𝑆(𝑡)𝑅(𝑡) + ∫ 𝑆(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑉(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
  (Г.25) 

Підставляючи (Г.25) в рівняння (Г.24), отримаємо рівняння 

∫𝑆(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑉(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

= ∫𝑆(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏 +

𝑡

0

 

+∫ (∫ S(𝑠)
𝑡−𝜏

0
𝑅(𝑠)𝑉(𝑡 − 𝜏 − 𝑠)𝑑𝑠)

𝑡

0
𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏.   (Г.26) 

Змінюючи порядок інтегрування в подвійному інтегралі, отримаємо рівності 

∫(∫ S(𝑠)

𝑡−𝜏

0

𝑅(𝑠)𝑉(𝑡 − 𝜏 − 𝑠)𝑑𝑠)

𝑡

0

𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏 = 

= ∫𝑆(𝑠)𝑅(𝑠)𝑑𝑠 (∫ 𝑉(𝑡 − 𝜏 − 𝑠)

𝑡−𝑠

0

𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏) =

𝑡

0

 

= ∫𝑆(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 (∫ 𝑉(𝑡 − 𝑠)

𝑡−𝑠

0

𝑆(𝑠)𝑅(𝑠)𝑑𝑠)

𝑡

0

 

Використовуючи ці рівності в рівнянні (Г.26), приходимо до операторного 

рівняння для оператора 𝑉(𝑡) 

𝑉(𝑡) = 𝑆(𝑡)𝑅(𝑡) + ∫ 𝑉(𝑡 − 𝜏)𝑆(𝜏)𝑅(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
  (Г.27) 

Зіставляючи рівняння (Г.24) і (Г.27), бачимо, що можна покласти 𝑈(𝑡) = 𝑉(𝑡). 

При цьому заміну (Г.25) можна розглядати як операторне рівняння (Г.21) 

𝑈(𝑡) = 𝑆(𝑡)𝑅(𝑡) + ∫ 𝑆(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑈(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
, 

що і доводить справедливість. 

Операторне рівняння (Г.24) можна записати у вигляді 

𝑈(𝑡) = 𝑆(𝑡)𝑅(𝑡) + ∫𝑈(𝜏)𝑆(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

 

Порівнюючи це рівняння з рівнянням (Г.22), бачимо, що в рівнянні (Г.22) 

можна переставити оператори 𝑈(𝜏) і 𝑆(𝑡 − 𝜏)𝑅(𝑡 − 𝜏) в підінтегральному 

вираженні. 

Для виведення моментних рівнянь помножимо операторні рівняння (Г.21) 

і (Г.22) праворуч на вектор 𝐹(0, 𝑋) і отримаємо систему рівнянь 

𝐹(𝑡, 𝑋) = Ψ(𝑡)𝑅(𝑡)𝐹(0, 𝑋) + ∫Ψ(𝑡 − 𝜏)

𝑡

0

𝑅(𝑡 − 𝜏)𝐻(𝜏, 𝑋)𝑑𝜏, 

𝐻(𝑡, 𝑋) = S(𝑡)𝑅(𝑡)𝐹(0, 𝑋) + ∫ S(𝑡 − 𝜏)
𝑡

0
𝑅(𝑡 − 𝜏)𝐻(𝜏, 𝑋)𝑑𝜏,   (Г.28) 

де введені позначення 

𝐹(𝑡, 𝑋) = 𝐿(𝑡)𝐹(0, 𝑋),    𝐻(𝑡, 𝑋) = 𝑈(𝑡)𝐹(0, 𝑋).   (Г.29) 

Використовуючи позначення 
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𝐹(𝑡, 𝑋) = [
𝑓1(𝑡, 𝑋)
………
𝑓𝑛(𝑡, 𝑋)

] ,         𝐻(𝑡, 𝑋) = [
ℎ1(𝑡, 𝑋)
………

ℎ𝑛(𝑡, 𝑋)
],     (Г.30) 

Можна записати систему рівнянь (Г.28) в скалярною формі 

𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) = ψ𝑘(𝑡)𝑅𝑘(𝑡)𝑓𝑘(0, 𝑋) + ∫ψ𝑘(𝑡 − 𝜏)

𝑡

0

𝑅𝑘(𝑡 − 𝜏)ℎ𝑘(𝜏, 𝑋)𝑑𝜏, 

ℎ𝑘(𝑡, 𝑋) = ∑𝑞𝑘𝑠

𝑛

𝑠=1

(𝑡)𝑆𝑘𝑠𝑅𝑠(𝑡)𝑓𝑠(0, 𝑋) + ∫∑𝑞𝑘𝑠

𝑛

𝑠=1

(𝑡 − 𝜏)𝑆𝑘𝑠

𝑡

0

𝑅𝑘(𝑡 − 𝜏)ℎ𝑠(𝜏, 𝑋)𝑑𝜏, 

(𝑘 = 1,…𝑛)   (Г.31) 

систему рівнянь (Г.31) для приватних щільностей розподілу 𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) (𝑘 =
1,…𝑛) можна, використовувати для виводу моментних рівнянь при умові, що 

𝑅𝑘(𝑡) ∈ 𝑆𝑆,𝐿
(𝑞)

 (𝑘 = 1,…𝑛)  𝑅𝑘𝑠 ∈ 𝑆𝑆,𝐿
(𝑞)

  (𝑘, 𝑠 = 1,…𝑛). 

Вектор моментів першого порядку 

𝑀(𝑡) = 〈𝑋(𝑡)〉 = ∫ 𝑋𝑓(𝑡, 𝑋)𝑑𝑋
𝐸𝑚

  (Г.32) 

можна виразити через приватні моменти 𝑀𝑘(𝑡)  (𝑘 = 1,…𝑛) першого порядку 

𝑀(𝑡) = ∑ 𝑀𝑘(𝑡),    𝑀𝑘(𝑡) = ∫ 𝑋
𝐸𝑚

𝑛
𝑘=1 𝑓𝑘(𝑡, 𝑋)𝑑𝑋    (𝑘 = 1,…𝑛)   (Г.33) 

так як 

𝑓(𝑡, 𝑋) = ∑ 𝑓𝑘(𝑡, 𝑋)

𝑛

𝑘=1

 

Аналогічно матрицю моментів другого порядку 

𝐷(𝑡) = 〈𝑋(𝑡)𝑋∗(𝑡)〉 = ∫ 𝑋𝑋∗𝑓(𝑡, 𝑋)𝑑𝑋
𝐸𝑚

  (Г.34) 

можна виразити через матриці приватних моментів другого порядку  𝐷𝑘(𝑡) 

 (𝑘 = 1,…𝑛)  

𝐷(𝑡) = ∑ 𝐷𝑘(𝑡),
𝑛
𝑘=1   𝐷𝑘(𝑡) = ∫ 𝑋𝑋∗𝑓𝑘(𝑡, 𝑋)𝑑𝑋

𝐸𝑚
  (Г.35) 

Введемо допоміжні вектори  

𝑉𝑘(𝑡) = ∫ 𝑋ℎ𝑘(𝑡, 𝑋)𝑑𝑋
𝐸𝑚

 (𝑘 = 1,…𝑛)   (Г.36) 

і допоміжні матриці  

𝑊𝑘(𝑡) = ∫ 𝑋𝑋∗ℎ𝑘(𝑡, 𝑋)𝑑𝑋
𝐸𝑚

 (𝑘 = 1,…𝑛)   (Г.37) 

Помножимо систему рівнянь (Г.31) на вектор 𝑋 і проінтегруємо отримані 

рівності по всьому простору 𝐸𝑚. Використовуємо наступні рівності 

∫ 𝑋𝑓𝑘(𝑡, 𝑋)𝑑𝑋
𝐸𝑚

= 𝑀𝑘(𝑡)  (𝑘 = 1,…𝑛), 

∫ 𝑋𝑅𝑘(𝑡)𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝑋 =
𝐸𝑚

∫ 𝑋𝑓𝑘(0,𝑁𝑘
−1(𝑡)𝑋)𝑑𝑒𝑡𝑁𝑘

−1(𝑡)𝑑𝑋
𝐸𝑚

= 

∫ 𝑁𝑘(𝑡)𝑌𝑓𝑘(0, 𝑌)𝑑𝑌 = 𝑁𝑘(𝑡)𝐸𝑚
𝑀𝑘(0) (𝑘 = 1,…𝑛). 
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При виведенні використовувалася заміна 𝑌 = 𝑁𝑘(𝑡)𝑋. Аналогічно можна 

отримати рівності 

∫ 𝑋𝑅𝑘(𝑡 − 𝜏)ℎ𝑘(𝜏, 𝑋)𝑑𝑋 =
𝐸𝑚

∫ 𝑋ℎ𝑘(𝜏, 𝑁𝑘
−1(𝑡 − 𝜏)𝑋)𝑑𝑒𝑡𝑁𝑘

−1(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑋
𝐸𝑚

= 

= ∫ 𝑁𝑘(𝑡 − 𝜏)𝑌ℎ𝑘(𝜏, 𝑌)𝑑𝑌 = 𝑁𝑘(𝑡 − 𝜏)
𝐸𝑚

𝑉𝑘(𝜏) (𝑘 = 1,…𝑛), 

∫ 𝑋𝑆𝑘𝑠𝑅𝑠𝑓𝑠(0, 𝑋)𝑑𝑋 =
𝐸𝑚

∫ 𝑋𝑓𝑠(0,𝑁𝑠
−1(𝑡)𝐶𝑘𝑠

−1𝑋)𝑑𝑒𝑡𝑁𝑠
−1(𝑡)|𝑑𝑒𝑡𝐶𝑘𝑠

−1|𝑑𝑋
𝐸𝑚

= 

= ∫ 𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡)𝑌𝑓𝑠(0, 𝑌)𝑑𝑌 = 𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡)𝑀𝑠(0)
𝐸𝑚

  (𝑘, 𝑠 = 1,…𝑛), 

∫ 𝑋𝑆𝑘𝑠𝑅𝑠(𝑡 − 𝜏)ℎ𝑠(𝜏, 𝑋)𝑑𝑋 =
𝐸𝑚

 

= ∫ 𝑋ℎ𝑠(𝜏, 𝑁𝑠
−1(𝑡 − 𝜏)𝐶𝑘𝑠

−1𝑋)𝑑𝑒𝑡𝑁𝑠
−1(𝑡 − 𝜏)|𝑑𝑒𝑡𝐶𝑘𝑠

−1|𝑑𝑋
𝐸𝑚

= 

= ∫ 𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑌ℎ𝑠(𝜏, 𝑌)𝑑𝑌 = 𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑉𝑠(𝜏)𝐸𝑚
   (𝑘, 𝑠 = 1,…𝑛). 

Остаточно приходимо до системи інтегральних рівнянь, 

𝑀𝑘(𝑡) = ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝑀𝑘(0) + ∫ ψ𝑘(𝑡 − 𝜏)𝑁𝑘(𝑡 − 𝜏)𝑉𝑘(𝜏)
𝑡

0

𝑑𝜏, 

𝑉𝑘(𝑡) = ∑𝑞𝑘𝑠(𝑡)

𝑛

𝑠=1

𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡)𝑀𝑠(0) + ∫ ∑𝑞𝑘𝑠(𝑡 − 𝜏)

𝑛

𝑠=1

𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑉𝑠(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

 

(𝑘 = 1,…𝑛) (Г.38) 

які визначають приватні моменти першого порядку 𝑀𝑘(𝑡) (𝑘 = 1,…𝑛). 

Аналогічно знаходимо систему матричних інтегральних рівнянь для 

матриць приватних моментів другого порядку 𝐷𝑘(𝑡) (𝑘 = 1,…𝑛). 

𝐷𝑘(𝑡) = ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝐷𝑘(0)𝑁𝑘
∗(𝑡) + ∫ ψ𝑘(𝑡 − 𝜏)𝑁𝑘(𝑡 − 𝜏)𝑊𝑘(𝜏)𝑁𝑘

∗(𝑡 − 𝜏)
𝑡

0

𝑑𝜏, 

𝑊𝑘(𝑡) = ∑𝑞𝑘𝑠(𝑡)

𝑛

𝑠=1

𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡)𝐷𝑠(0)𝑁𝑠
∗(𝑡)𝐶𝑘𝑠

∗ + 

+∫ ∑ 𝑞𝑘𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑛
𝑠=1 𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑊𝑠(𝜏)𝑁𝑠

∗(𝑡 − 𝜏)𝐶𝑘𝑠
∗ 𝑑𝜏

𝑡

0
    (𝑘 = 1,… 𝑛)  (Г.39) 

Отриманий результат сформулюємо у вигляді. Нехай виконані умови (Г.1). 

Тоді математичне очікування 

𝑀(𝑡) = 〈𝑋(𝑡)〉 = ∑ 𝑀𝑘(𝑡)

𝑛

𝑘=1

 

випадкового рішення системи (Г.1) визначається системою інтегральних 

рівнянь (Г.38), а матриця друге початкових моментів 

𝐷(𝑡) = 〈𝑋(𝑡)𝑋∗(𝑡)〉 = ∑ 𝐷𝑘(𝑡)

𝑛

𝑘=1

 

визначається системою інтегральних рівнянь (Г.39). 
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Якщо в системі рівнянь (Г.1) відсутні скачки рішень (Г.6), то в формулах 

(Г.38) і (Г.39) слід покласти C𝑘𝑠 = 𝐸 (𝑘, 𝑠 = 1,…𝑛), де 𝐸 - одинична матриця.  

Окремим випадком нестаціонарної моделі (Г.1) є система, в якій 

коефіцієнти 𝐴(𝜍(𝑡)) - кусочно-постійні функції. 

Розглянемо математичні моделі, що представляють собою систему 

лінійних диференціальних рівнянь 

𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴(𝜍(𝑡))𝑋(𝑡)      (Г.40) 

з кусочно-постійними коефіцієнтами. Припускаємо, що при 𝜍(𝑡) = 𝜃𝑠 система 

рівнянь (Г.40) набирає вигляду 
𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴𝑘𝑋(𝑡)  𝐴𝑘 ≡ 𝐴(𝜃𝑘)  (𝑘 = 1,…𝑛)    (Г.41) 

Ці системи рівнянь мають фундаментальні матриці рішень 

𝑁𝑘 = 𝑒𝐴𝑘𝑡  (𝑘 = 1,…𝑛) 

Нехай напівмарковський випадковий процес 𝜍(𝑡) визначено відомими 

інтенсивностями 𝑞𝑘𝑠(𝑡) (𝑘, 𝑠 = 1,…𝑛) (1.39). Система миттєвих рівнянь 

першого порядку (Г.38) набуде вигляду 

𝑀𝑘(𝑡) = ψ𝑘(𝑡)𝑒
𝐴𝑘𝑡𝑀𝑘(0) + ∫ ψ𝑘(𝑡 − 𝜏)𝑒𝐴𝑘(𝑡−𝜏)𝑉𝑘(𝜏)

𝑡

0

𝑑𝜏, 

𝑉𝑘(𝑡) = ∑𝑞𝑘𝑠(𝑡)

𝑛

𝑠=1

𝐶𝑘𝑠𝑒
𝐴𝑠𝑡 𝑀𝑠(0) + ∫ ∑𝑞𝑘𝑠(𝑡 − 𝜏)

𝑛

𝑠=1

𝐶𝑘𝑠𝑒
𝐴𝑠(𝑡−𝜏) 𝑉𝑠(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

 

(𝑘 = 1,…𝑛)   (Г.42) 

Аналогічно, система миттєвих рівнянь другого порядку (Г.39) набирає вигляду 

𝐷𝑘(𝑡) = ψ𝑘(𝑡)𝑒
𝐴𝑘𝑡𝐷𝑘(0)𝑒𝐴∗

𝑘𝑡 + ∫ ψ𝑘(𝑡 − 𝜏)𝑒𝐴𝑘(𝑡−𝜏)𝑊𝑘(𝜏)𝑒
𝐴∗

𝑘(𝑡−𝜏)
𝑡

0

𝑑𝜏, 

𝑊𝑘(𝑡) = ∑𝑞𝑘𝑠(𝑡)

𝑛

𝑠=1

𝐶𝑘𝑠𝑒
𝐴𝑠𝑡 𝐷𝑠(0)𝑒𝐴∗

𝑠𝑡𝐶𝑘𝑠
∗ + 

+∫ ∑ 𝑞𝑘𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑛
𝑠=1 𝐶𝑘𝑠𝑒

𝐴𝑠(𝑡−𝜏) 𝑊𝑠(𝜏)𝑒
𝐴∗

𝑠(𝑡−𝜏)𝐶𝑘𝑠
∗ 𝑑𝜏

𝑡

0
    (𝑘 = 1,…𝑛)  (Г.43) 

Розглянемо випадок, коли матриця перехідних ймовірностей 

напівмарковських процесу 𝜍(𝑡) збігається з матрицею перехідних ймовірностей 

деякого марковського однорідного процесу, що визначається системою 

диференціальних рівнянь 

𝑑𝑝𝑘(𝑡)

𝑑𝑡
= ∑ 𝑎𝑘𝑠𝑝𝑠(𝑡)

𝑛
𝑠=1    (𝑘 = 1,…𝑛)   (Г.44) 

При цьому інтенсивності 𝑞𝑘𝑠(𝑡) визначаються при 𝑎𝑘𝑘 < 0 (𝑘 = 1,…𝑛) 

формулами 

𝑞𝑘𝑘(𝑡) ≡ 0,  𝑞𝑘(𝑡) = −𝑎𝑘𝑘𝑒
𝑎𝑘𝑘𝑡 , 𝜓𝑘(𝑡) = 𝑒𝑎𝑘𝑘𝑡 

𝑞𝑘𝑠(𝑡) = 𝑎𝑠𝑘𝑒
𝑎𝑘𝑘𝑡    (𝑠 ≠ 𝑘; 𝑠, 𝑘 = 1,…𝑛).   (Г.45) 

Підставляючи вирази (Г.45) в систему рівнянь (Г.42) приходимо до системі 

інтегральних рівнянь 

𝑀𝑘(𝑡) = 𝑒𝑎𝑘𝑘𝑡𝑒𝐴𝑘𝑡𝑀𝑘(0) + ∫ 𝑒𝑎𝑘𝑘(𝑡−𝜏)𝑒𝐴𝑘(𝑡−𝜏)𝑉𝑘(𝜏)
𝑡

0

𝑑𝜏, 
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𝑉𝑘(𝑡) = ∑𝑎𝑘𝑠𝐶𝑘𝑠 (𝑒𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒𝐴𝑠𝑡𝑀𝑠(0) + ∫ 𝑒𝑎𝑠𝑠(𝑡−𝜏)𝑒𝐴𝑠(𝑡−𝜏)𝑉𝑠(𝜏)
𝑡

0

𝑑𝜏)

𝑛

𝑠=1
𝑠≠𝑘

 

 (𝑘 = 1,…𝑛)    (Г.46) 

Зіставляючи праві частини в системі (Г.46), приходимо до рівнянь 

𝑉𝑘(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘𝑠𝐶𝑘𝑠𝑀𝑠(𝑡)
𝑛
𝑠=1
𝑠≠𝑘

 (𝑘 = 1,…𝑛) 

Виключаючи вектор 𝑉𝑘(𝑡) з першого рівняння системи (Г.46), приходимо 

до системи інтегральних рівнянь 

𝑀𝑘(𝑡) = 𝑒𝑎𝑘𝑘𝑡𝑒𝐴𝑘𝑡 (𝑀𝑘(0) + ∫ 𝑒−𝑎𝑘𝑘(𝑡−𝜏)𝑒−𝐴𝑘𝜏 ∑𝑎𝑘𝑠𝐶𝑘𝑠𝑀𝑠(𝑡)

𝑛

𝑠=1
𝑠≠𝑘

𝑡

0

𝑑𝜏) 

(𝑘 = 1,…𝑛)    (Г.47) 

Диференціюючи систему рівнянь (Г.47) по 𝑡, приходимо до системи 

диференціальних рівнянь 

𝑑𝑀𝑘(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴𝑘𝑀𝑘(𝑡)∑ 𝑎𝑘𝑠𝐶𝑘𝑠𝑀𝑠(𝑡)

𝑛
𝑠=1    (𝑘 = 1,…𝑛)   (Г.48) 

В системі (Г.48) вважаємо C𝑘𝑘 = 𝐸 (𝑘 = 1,…𝑛) 

Аналогічно система матричних інтегральних рівнянь (Г.43) може бути 

записана у вигляді 

𝐷𝑘(𝑡) = 𝑒𝑎𝑘𝑘𝑡𝑒𝐴𝑘𝑡𝐷𝑘(0)𝑒𝐴∗
𝑘𝑡 + ∫ 𝑒𝑎𝑘𝑘(𝑡−𝜏)𝑒𝐴𝑘(𝑡−𝜏)𝑊𝑘(𝜏)𝑒

𝐴∗
𝑘(𝑡−𝜏)

𝑡

0

𝑑𝜏, 

𝑊𝑘(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘𝑠

𝑛

𝑠=1
𝑠≠𝑘

𝐶𝑘𝑠 (𝑒𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒𝐴𝑠𝑡𝐷𝑠(0)𝑒𝐴∗
𝑠𝑡𝐶𝑘𝑠

∗ + ∫ 𝑒𝑎𝑠𝑠(𝑡−𝜏)𝑒𝐴𝑠(𝑡−𝜏)
𝑠𝑊𝑠(𝜏)𝑒

𝐴∗
𝑠(𝑡−𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

)𝐶𝑘𝑠
∗  

(𝑘 = 1,…𝑛)   (Г.49) 

З цієї системи рівнянь знаходимо рівності 

𝑊𝑘(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘𝑠
𝑛
𝑠=1
𝑠≠𝑘

𝐶𝑘𝑠𝐷𝑠(𝑡)𝐶𝑘𝑠
∗

 (𝑘 = 1,…𝑛) 

Виключаючи допоміжні матриці 𝑊𝑘(𝑡) (𝑘 = 1,…𝑛) з першого рівняння 

системи (Г.49), приходимо до системи інтегральних рівнянь 

𝐷𝑘(𝑡) = 𝑒𝑎𝑘𝑘𝑡𝑒𝐴𝑘𝑡 (𝐷𝑘(0) + ∫ 𝑒−𝑎𝑘𝑘𝜏𝑒−𝐴𝑘𝜏 ∑𝑎𝑘𝑠

𝑛

𝑠=1
𝑠≠𝑘

𝐶𝑘𝑠𝐷𝑠(𝑡)𝐶𝑘𝑠
∗

𝑡

0

𝑒−𝐴∗
𝑘𝜏𝑑𝜏)𝑒𝐴∗

𝑘𝜏 

(𝑘 = 1,…𝑛)    (Г.50) 

Диференціюючи систему рівнянь (Г.50) по 𝑡, приходимо до системи 

матричних диференціальних рівнянь  
𝑑𝐷𝑘(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴𝑘𝐷𝑘(𝑡)𝐷𝑘(𝑡)𝐴𝑘

∗ ∑ 𝑎𝑘𝑠𝐶𝑘𝑠𝐷𝑠(𝑡)𝐶𝑘𝑠
∗𝑛

𝑠=1    (𝑘 = 1,… , 𝑛) (Г.51) 

Досліджуємо стійкість нульового рішення лінійного диференціального рівняння  
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑎(𝜍(𝑡))𝑥(𝑡),      (Г.52) 

де 𝜍(𝑡) - напівмарковський процес, який бере два стани 𝜃1, 𝜃2. 
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Вважаємо 𝑎(𝜃𝑘) ≡ 𝑎𝑘  (𝑘 = 1,2). Припускаємо, що 𝜍(𝑡) з рівномірно 

розподіленої щільністю на інтервалі [0, 𝑇] переходить з одного стану в інший. 

Вважаємо, при цьому, що  

𝑞12(𝑡) = 𝑞21(𝑡) = {
𝑇−1при 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇
0            при 𝑡 > 𝑇

, 𝑞11(𝑡) ≡ 𝑞22(𝑡) ≡ 0. 

Припускаємо, що рішення рівняння (Г.52) має скачки, що відбуваються 

одночасно зі стрибками 𝜍(𝑡) і 

𝑥(𝑡𝑗 + 0) = 𝑐𝑥(𝑡𝑗 − 0) 

де 𝑡𝑗 - скачки 𝜍(𝑡). Знаходимо функції  

𝜓1(𝑡) = 𝜓2(𝑡) = 1 −
𝑡

𝑇
   (0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇), 𝜓1(𝑡) ≡ 𝜓2(𝑡) ≡ 0     𝑡 > 𝑇 

Система інтегральних рівнянь (Г.42) набирає вигляду 

𝑚𝑘(𝑡) = 𝜓𝑘(𝑡)𝑒
𝑎𝑘𝑡𝑚𝑘(0) + ∫ 𝜓𝑘(𝑡 − 𝜏)𝑒𝑎𝑘(𝑡−𝜏)𝜈𝑘(𝜏)

𝑡

0
𝑑𝜏, (𝑘 = 1,2) 

𝜈1(𝑡) = 𝑞12(𝑡)𝑐𝑒
𝑎2𝑡𝑚2(0) + ∫ 𝑞12(𝑡 − 𝜏)𝑐𝑒𝑎2(𝑡−𝜏)𝜈2(𝜏)

𝑡

0

𝑑𝜏, 

𝜈1(𝑡) = 𝑞21(𝑡)𝑐𝑒
𝑎1𝑡𝑚1(0) + ∫ 𝑞21(𝑡 − 𝜏)𝑐𝑒𝑎1(𝑡−𝜏)𝜈1(𝜏)

𝑡

0
𝑑𝜏,    (Г.53) 

Із системи рівнянь (Г.53) видно, що 𝑚𝑘(𝑡) → 0 (𝑘 = 1,2) при 𝑡 → +∞, 

𝜈𝑘(𝑡) → 0 (𝑘 = 1,2) при 𝑡 → +∞. Для дослідження використовуємо 

перетворення Лапласа. 

Припускаємо 

𝑦𝑘(𝑝) = ∫ 𝑒−𝑝𝑡∞

0
𝜈𝑘(𝑡)𝑑𝑡 (𝑘 = 1,2) 

Знаходимо систему рівнянь 

𝑦1(𝑝) = 𝑐𝜑(𝑝 − 𝑎2)𝑚2(0) + 𝑐𝜑(𝑝 − 𝑎2)𝑦2(𝑝) 

𝑦2(𝑝) = 𝑐𝜑(𝑝 − 𝑎1)𝑚1(0) + 𝑐𝜑(𝑝 − 𝑎1)𝑦1(𝑝) 
де позначено 

𝜑(𝑝) = ∫ 𝑒−𝑝𝑡
∞

0

𝑞12(𝑡)𝑑𝑡 =
1

𝑇
∫ 𝑒−𝑝𝑡𝑑𝑡 =

1 − 𝑒−𝑝𝑡

𝑇

𝑇

0

 

Особливі точки зображень 𝑦𝑘(𝑝)   (𝑘 = 1,2) визначаються із рівняння  

1 − 𝑐2𝜑(𝑝 − 𝑎1)𝜑(𝑝 − 𝑎2) = 0 

Припускаємо 𝑝 = 0, співвідношення 

𝑐2
𝑒𝑎1𝑇 − 1

𝑎1𝑇
∙
𝑒𝑎2𝑇 − 1

𝑎2𝑇
= 1 

визначає межі області неврівноваженості. 

Більш загальним видом моделей є системи, що залежать від декількох 

видів випадкових процесів. Одне обурення може описуватися 

напівмарковським процесом, а друге стохастичним процесом типу «білого 

шуму». 

Розглянемо математичну модель, що описується системою лінійних 

стохастичних диференціальних рівнянь 

𝑑𝑋(𝑡) = 𝐴(𝑡, 𝜍(𝑡))𝑋(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐵(𝑡, 𝜍(𝑡))𝑋(𝑡)𝑑𝑤1(𝑡) +

𝐶(𝑡, 𝜍(𝑡))𝑋(𝑡)𝑑𝑤2(𝑡)  (Г.54) 
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де 𝜍(𝑡) - напівмарковський процес, який бере кінцеве число станів 𝜃1,…,𝜃𝑛, 𝜍(𝑡) 

визначається інтенсивностями 𝑞𝑘𝑠(𝑡)  (𝑠, 𝑘 = 1,…𝑛). (1.39). Нехай 𝜍(𝑡) має 

скачки в моменти часу  𝑡0, 𝑡1, 𝑡2, … (𝑡0 = 0 < 𝑡1 < 𝑡2 < ⋯); 𝑤𝑘(𝑡)     
(𝑘 = 1,2) - незалежні виніровські процеси і  〈𝑤𝑘

2(𝑡)〉 = 𝑡. 

Система рівнянь (Г.54) при різних реалізаціях випадкового процесу 

𝜍(𝑡) розпадається на 𝑛 різних систем стохастичних диференціальних рівнянь 

𝑑𝑋𝑘(𝑡) = 𝐴𝑘(𝑡, 𝜍(𝑡))𝑋𝑘(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐵𝑘(𝑡, 𝜍(𝑡))𝑋𝑘(𝑡)𝑑𝑤1(𝑡) + 𝐶𝑘(𝑡, 𝜍(𝑡))𝑋𝑘(𝑡)𝑑𝑤2(𝑡)   (Г.55) 

(𝑘 = 1,… , 𝑛; 𝑡 ≥ 0) 
де 𝐴𝑘(𝑡) ≡ 𝐴(𝑡,  𝜃𝑘), 𝐵𝑘(𝑡) ≡ 𝐴(𝑡,  𝜃𝑘), 𝐶𝑘(𝑡) ≡ 𝐴(𝑡,  𝜃𝑘). Скрізь в подальшому 

вважаємо, що елементи матриць 𝐴𝑘(𝑡), 𝐵𝑘(𝑡) і векторів 𝐶𝑘(𝑡) є безперервними і 

обмеженими при 𝑡 ≥ 0 функціями. Зокрема, буде розглянуто випадок, коли ці 

функції є постійними величинами. 

Для виведення загальних формул введемо стохастичні оператори 

𝑅𝑘
(𝑤)

(𝑡) ∈ 𝑆𝑆,𝐿
(𝑞)

  (𝑘 = 1,… , 𝑛), які відображають щільність розподілу 𝑓𝑘(0, 𝑋) 

випадкової величини 𝑋𝑘(0) в щільність розподілу 𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) випадкової величини 

𝑋𝑘(𝑡), тобто  

𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) = 𝑅𝑘
(𝑤)

(𝑡)𝑓𝑘(0, 𝑋)  (𝑘 = 1,… , 𝑛)   (Г.56) 

Знайдемо матричні диференціальні рівняння для других моментів 

𝐷𝑘(𝑡) випадкових рішень 𝑋𝑘(𝑡) систем рівнянь (Г.55) 

𝐷𝑘(𝑡) ≡ 〈𝑋𝑘𝑋𝑘
∗〉 ≡ ∫ 𝑋𝑘𝑋𝑘

∗
𝐸𝑚

𝑓𝑘(𝑡, 𝑋)𝑑𝑡  (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

Із системи (Г.55) маємо 
𝑋𝑘(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑋𝑘(𝑡) + 𝐴𝑘(𝑡)𝑋𝑘(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐵𝑘(𝑡)𝑋𝑘(𝑡)𝑑𝑤1(𝑡) + 𝐶𝑘(𝑡)𝑑𝑤2(𝑡)   

Знайдемо математичне сподівання добутку 𝑋𝑘(𝑡 + 𝑑𝑡)𝑋𝑘
∗
(𝑡 + 𝑑𝑡) 

𝐷𝑘(𝑡 + 𝑑𝑡) ≡ 〈𝑋𝑘(𝑡 + 𝑑𝑡)𝑋𝑘
∗(𝑡 + 𝑑𝑡)〉 = 

= 〈
(𝑋𝑘(𝑡) + 𝐴𝑘(𝑡)𝑋𝑘(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐵𝑘(𝑡)𝑋𝑘(𝑡)𝑑𝑤1(𝑡) + 𝐶𝑘(𝑡)𝑑𝑤2(𝑡))

(𝑋𝑘
∗
(𝑡) + 𝑋𝑘

∗
(𝑡)𝐴𝑘

∗
(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑋𝑘

∗
(𝑡)𝐵𝑘

∗
(𝑡)𝑑𝑤1(𝑡) + 𝐶𝑘

∗
(𝑡)𝑑𝑤2(𝑡))

〉 = 

= 𝐷𝑘(𝑡) + 𝐷𝑘(𝑡)𝐴𝑘
∗ (𝑡)𝑑𝑡 + 𝐴𝑘(𝑡)𝐷𝑘(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐵𝑘(𝑡)𝐷𝑘(𝑡)𝐵𝑘

∗(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐶𝑘(𝑡)𝐶𝑘
∗(𝑡)𝑑𝑡 

(𝑘 = 1,… , 𝑛) 

Звідси отримуємо диференціальне матричне рівняння для матриць 𝐷𝑘(𝑡) 
𝑑𝐷𝑘(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐷𝑘(𝑡)𝐴𝑘

∗ (𝑡) + 𝐴𝑘(𝑡)𝐷𝑘(𝑡) + 𝐵𝑘(𝑡)𝐷𝑘(𝑡)𝐵𝑘
∗(𝑡) + 𝐶𝑘(𝑡)𝐶𝑘

∗(𝑡) 

(𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.57) 

Оскільки існує рішення диференціального матричного рівняння (Г.57)  

то існує лінійний оператор Γ𝑘(𝑡), який відображає матрицю 𝐷𝑘(0) в матрицю 

𝐷𝑘(𝑡) 

𝐷𝑘(𝑡) = Γ𝑘(𝑡)𝐷𝑘(0) (𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.58) 

Якщо 𝜍(𝑡𝑗 − 0) = 𝜃𝑘 i 𝜍(𝑡𝑗 + 0) = 𝜃𝑠 то при 𝑡𝑗 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑗+1 система рівнянь 

(Г.54) набирає вигляду 

𝑑𝑋𝑠(𝑡) = 𝐴𝑠(𝑡 − 𝑡𝑗)𝑋𝑠(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐵𝑠(𝑡 − 𝑡𝑗)𝑋𝑠(𝑡)𝑑𝑤1(𝑡 − 𝑡𝑗) + 𝐶𝑠(𝑡 − 𝑡𝑗)𝑑𝑤2(𝑡 − 𝑡𝑗) 

(𝑠 = 1,… , 𝑛)  (Г.59) 

Будемо також припускати, що в момент𝑡𝑗  стрибка процесу 𝜍(𝑡)  рішення 

системи рівнянь (Г.54) має стрибок, який визначається рівнянням 
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𝑋(𝑡𝑗 + 0) = 𝐶𝑠𝑘𝑋(𝑡𝑗 − 0),      𝑑𝑒𝑡𝐶𝑠𝑘 ≠ 0 (𝑠, 𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.60) 

Нехай випадковий процес (𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡)) має щільність розподілу 

𝑓(𝑡, 𝑋) = ∑ 𝑓𝑘(𝑡, 𝑋)𝛿(𝜍 − 𝜃𝑘)
𝑛
𝑘=1    (Г.61) 

де 𝛿(𝜍) - дельта-функція Дірака. Виведемо систему рівнянь для приватних 

щільності 𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) (𝑘 = 1,… , 𝑛). Використовуємо вектор приватних щільностей 

ймовірностей 

𝐹(𝑡, 𝑋) = [
𝑓1(𝑡, 𝑋)
………
𝑓𝑛(𝑡, 𝑋)

]     (Г.62) 

і розглянемо послідовність векторів 𝐹(𝑡𝑗 , 𝑋) (𝑗 = 0,1,2,… ), де 𝑡𝑗 - моменти 

стрибків напівмарковського процесу 𝜍(𝑡). У моменти стрибків 𝑡𝑗(𝑗 = 0,1,2,… ) 

вся передісторія випадкового процесу (𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡)) «забувається», тобто не 

впливає на поведінку розв’язків системи (Г.54) при 𝑡 > 𝑡𝑗. Тому існує 

стохастичний оператор 𝐿(𝑡) ∈ 𝑆𝑆,𝑛,𝐿
(𝑞)

 такий, що 

𝐹(𝑡𝑗 + 𝑡) = 𝐿(𝑡)𝐹(𝑡𝑗)  (𝑗 = 0,1,2,… ; 𝑡 ≥ 0)     (Г.63) 

Оскільки всі моменти стрибків 𝑡𝑗(𝑗 = 0,1,2, … ) різновірогідні, то для простоти 

викладу, в якості початкового моменту часу візьмемо 𝑡0 = 0. 

Система рівнянь (Г.63) набирає вигляду 

𝐹(𝑡) = 𝐿(𝑡)𝐹(0)  (𝑡 ≥ 0)    (Г.64) 

або в скалярній формі 

𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) = ∑ 𝐿𝑘𝑠(𝑡)𝑓𝑠(0, 𝑋)𝑛
𝑠=1   (𝑘 = 1,… , 𝑛; (𝑡 ≥ 0))  (Г.65) 

Нехай випадковий процес 𝜍(𝑡) при 𝑡0 = 0 потрапляє в стан 𝜃𝑘. При цьому 

виконані наступні умови 

𝑓𝑙(0, 𝑋) = 0    (𝑙 ≠ 𝑘) 𝑓𝑘(0, 𝑋) ≥ 0   ∫ 𝑓𝑘𝐸𝑚
(0, 𝑋)𝑑𝑋 = 1 

З ймовірністю 𝜓𝑘(𝑡) процес 𝜍(𝑡) залишається в стані 𝜃𝑘 протягом часу 

𝑡0 > 0 і з вірогідністю 𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝑑𝜏 протягом часового проміжку [𝜏, 𝜏 + 𝑑𝜏] 

переходить в стан 𝜃𝑠 (𝑠 = 1,… , 𝑛). Крім цього в момент стрибка відбувається 

стрибок фазового вектора 

𝑋(𝜏 + 0) = 𝐶𝑠𝑘𝑋(𝜏 − 0),      𝑑𝑒𝑡𝐶𝑠𝑘 ≠ 0 (𝑠 = 1,… , 𝑛) 

Введемо в розгляд стохастичні оператори 𝑆𝑠𝑘 ∈ 𝑆𝑆,𝐿
+  (𝑠, 𝑘 = 1,… , 𝑛) 

визначаються формулами 

𝑆𝑠𝑘𝑓(𝑋) ≡ 𝑓(𝐶𝑠𝑘
−1𝑋)|𝑑𝑒𝑡𝐶𝑠𝑘

−1| (𝑠, 𝑘 = 1,… , 𝑛)    (Г.66) 

Для приватних щільностей розподілу 𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) отримаємо рівняння  

𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) = 𝜓𝑘(𝑡)𝑅𝑘
(𝑤)(𝑡)𝑓𝑘(0, 𝑋) + ∫∑𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝐿𝑘𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑆𝑠𝑘𝑅𝑘

(𝑤)(𝜏)𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝜏

𝑛

𝑠=1

𝑡

0

 

𝑓𝑙(𝑡, 𝑋) = ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝐿𝑙𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑆𝑠𝑘𝑅𝑘
(𝑤)(𝜏)𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝜏𝑛

𝑠=1
𝑡

0
  

(𝑙 ≠ 𝑘; 𝑘, 𝑙 = 1,… , 𝑛) 
Ці рівняння можна записати в операторної формі 

𝐿𝑙𝑘𝑓𝑘(0, 𝑋) = 𝛿𝑙𝑘𝜓𝑘(𝑡)𝑅𝑘
(𝑤)(𝑡)𝑓𝑘(0, 𝑋) + ∫∑𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝐿𝑙𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑆𝑠𝑘𝑅𝑘

(𝑤)(𝜏)𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝜏

𝑛

𝑠=1

𝑡

0
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(𝑘, 𝑙 = 1,… , 𝑛)  (Г.67) 

Введемо матриці, елементами яких є оператори 

𝐿(𝑡) = [

𝐿11(𝑡)   𝐿12(𝑡)…   𝐿1𝑛(𝑡)

𝐿21(𝑡)   𝐿22(𝑡)…  𝐿2𝑛(𝑡)
… . . ……………………… .
𝐿𝑛1(𝑡)   𝐿𝑛2(𝑡)…  𝐿𝑛𝑛(𝑡)

], 𝑅(𝑤)(𝑡) =

[
 
 
 
 𝑅1

(𝑤)(𝑡)   0…    0

0     𝑅2
(𝑤)(𝑡)…  0

… . . ……………

0      0…    𝑅𝑛
(𝑤)(𝑡)]

 
 
 
 

 

𝑆(𝑡) = [

𝑞11(𝑡)𝑆11   𝑞12(𝑡)𝑆12 …   𝑞1𝑛(𝑡)𝑆1𝑛

𝑞21(𝑡)𝑆21   𝑞22(𝑡)𝑆22 …   𝑞2𝑛(𝑡)𝑆2𝑛

… . .………………………… . . ……… .
𝑞𝑛1(𝑡)𝑆𝑛1  𝑞𝑛2(𝑡)𝑆𝑛2 …   𝑞𝑛𝑛(𝑡)𝑆𝑛𝑛

]  (Г.68) 

𝐿(𝑡) ∈ 𝑆𝑆,𝑛,𝐿
(𝑞)

, 𝑅(𝑤)(𝑡) ∈ 𝑆𝑆,𝑛,𝐿
(𝑞)

 оператор 𝑆(𝑡) не є стохастичним хоча 

оператори 𝑆𝑠𝑘 ∈ 𝑆𝑆,𝐿
+  (𝑠, 𝑘 = 1,… , 𝑛) 

Система рівнянь (Г.67) виконується, якщо виконуються операторні рівняння 

𝐿𝑙𝑘(𝑡) = 𝛿𝑙𝑘𝜓𝑘𝑅𝑘
(𝑤)(𝑡) + ∫∑𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝐿𝑘𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑆𝑠𝑘𝑅𝑘

(𝑤)(𝜏)𝑑𝜏

𝑛

𝑠=1

𝑡

0

 

(𝑙, 𝑘 = 1,… , 𝑛) 
які можна записати в матричній формі 

𝐿(𝑡) = Ψ(𝑡)𝑅
(𝑤)(𝑡) + ∫ ∑ 𝐿(𝑡 − 𝜏)𝑆(𝜏)𝑅

(𝑤)(𝜏)𝑑𝜏𝑛
𝑠=1

𝑡

0
   (Г.69) 

де позначено 

Ψ(𝑡) = [

Ψ1(𝑡)   0…    0

0     Ψ2(𝑡)…  0
… . . ……………

0      0…    Ψ𝑛(𝑡)

]    (Г.70) 

Використовуючи рівність (Г.64), можна записати вектора приватних 

щільностей 𝐹(𝑡, 𝑋) 

 

𝐹(𝑡, 𝑋) = Ψ(𝑡)𝑅
(𝑤)(𝑡)𝐹(0, 𝑋) + ∫ 𝐿(𝑡 − 𝜏)𝑆(𝜏)𝑅

(𝑤)(𝜏)𝐹(0, 𝑋)𝑑𝜏
𝑡

0
  (Г.71) 

Отриманий результат сформулюємо у вигляді. Нехай коефіцієнти системи 

лінійних стохастичних диференціальних рівнянь (Г.54) залежать від 

напівмарковського кінцевозначного випадкового процесу ς(t), який визначено 

заданими інтенсивностями qsk(t) (s, k = 1,… , n) (1.39). Нехай між двома 

послідовними стрибками випадкового процесу ς(t) при tj ≤ t ≤ tj+1 при ς(t) =

θs система рівнянь (Г.54) збігається з системою (Г.59). Нехай рішення системи 

рівнянь (Г.54) мають скачки виду (Г.60), що відбуваються одночасно зі 

стрибками процесу  ς(t). Тоді приватні щільності fk(t, X) (k = 1,… , n) 

випадкового процесу (X(t), ς(t)) визначаються рівнянням 

F(t, X) = L(t)F(0, X), 

де оператор L(t) ∈ SS,n,L
(q)

 задовольняє операторному рівняння (Г.69). 
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Таким чином, отримано векторне операторний рівняння для приватних 

щільності розподілу рішень системи (Г.54), яка обурена напівмарковським і 

виніровським випадковими процесами. 

Для дослідження стійкості в середньому, середньоквадратичному і 

𝐿2 −стійкості математичних моделей з напівмарковськими коефіцієнтами 

скористаємося отриманими рівняннями для початкових моментів першого і 

другого порядку (Г.38) і (Г.39). 

Наведемо деякі визначення стійкості рішень системи (Г.1). Скрізь 

припускаємо обмеженість початкових значень 𝑋(0). 
Нульове рішення системи (Г.1) називається асимптотично стійким в 

середньому, якщо для довільного рішення X(t) системи (Г.1) виконується граничне 

співвідношення 

lim
𝑡→+∞

𝑀(𝑡) ≡ lim
𝑡→+∞

〈𝑋(𝑡)〉 = 0 

Для дослідження стійкості в середньому можна використовувати систему 

рівнянь (Г.38). 
Нульове рішення системи (Г.1) називається асимптотично стійким в 

середньому квадратичному, якщо при довільних початкових умовах виконано 

граничне співвідношення 

lim
𝑡→+∞

〈𝑋(𝑡)2〉 = 0  ‖𝑋(𝑡)‖2 = ∑ |𝑥𝑘|
2𝑛

𝑘=1    (Г.72) 

Асимптотична стійкість в середньому квадратичному рівносильна 

виконання співвідношення 

lim
𝑡→+∞

𝐷(𝑡) = 0  𝐷𝑘(𝑡) ≡ 〈𝑋(𝑡)𝑋∗ (𝑡)〉.    (Г.73) 

Для дослідження стійкості в середньому квадратичному можна 

використовувати систему рівнянь (Г.39). 

Нульове рішення системи рівнянь (Г.1) називається L2 −стійким, якщо 

сходиться інтеграл 

𝐼 = ∫ 〈‖𝑋(𝑡)‖2〉
∞

0
𝑑𝑡    (Г.74) 

Очевидно, що нульовий розв’язок системи (Г.1) 𝐿2 −стійке в тому і 

тільки тому випадку, коли сходиться матричний інтеграл 

𝐷 = ∫ 𝐷(𝑡)
∞

0
𝑑𝑡     (Г.75) 

Щоб знайти умови 𝐿2 −стійкості, наведемо деякі допоміжні результати. 

Для матриць друге приватних моментів 

𝐷𝑘(𝑡) ≡ ∫ 𝑋𝑋∗
𝐸𝑚

𝑓𝑘(𝑡, 𝑋)𝑑𝑋   (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

виконані нерівності Dk(t) ≥ 0 (k = 1,… , n). 
Оскільки 𝑓𝑘(𝑡, 𝑋) ≥ 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛) то при довільному векторі 𝑌 маємо 

нерівності 

𝑌∗𝐷𝑘(𝑡)𝑌 = ∫(𝑌∗𝑋)

𝐸𝑚

(𝑋∗𝑌)𝑓𝑘(𝑡, 𝑋)𝑑𝑋 = ∫|𝑋∗𝑌|2

𝐸𝑚

𝑓𝑘(𝑡, 𝑋)𝑑𝑋 ≥ 0, 

які і доводять лему. 

Для системи інтегральних рівнянь (Г.39) виконані Wk(t) ≥ 0 (k = 1,… , n).  
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Рішення системи рівнянь для 𝑊𝑘(𝑡) (𝑘 = 1,… , 𝑛) можна знайти методом 

послідовних наближень при 𝑡 ≥ 0, вважаючи 

𝑊𝑘
(𝑗+1)(𝑡) = ∑𝑞𝑘𝑠(𝑡)𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡)𝐷𝑠(0)𝑁𝑠

∗(𝑡)𝐶𝑘𝑠
∗ +

𝑛

𝑠=1

 

+∫∑𝑞𝑠𝑘(𝑡 − 𝜏)𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑊𝑘
(𝑗)(𝜏)𝑁𝑠

∗(𝑡 − 𝜏)𝐶𝑘𝑠
∗ 𝑑𝜏

𝑛

𝑠=1

𝑡

0

 

𝑊𝑘
(0)(𝑡) ≡ 0  (𝑘 = 1,… , 𝑛; 𝑗 = 0,1,2,… )   (Г.76) 

Із системи рівнянь (Г.76) випливає, що при 𝑊𝑘
(𝑗)(𝑡) ≥ 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

виконані нерівності 𝑊𝑘
(𝑗+1)(𝑡) ≥ 0 так як 𝑞𝑘𝑠(𝑡) ≥ 0  (𝑘, 𝑠 = 1,… , 𝑛). Із системи 

рівнянь (Г.39) випливає, що виконані нерівності 𝑊𝑘(𝑡) ≥ 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛) і, що 

𝑊𝑘(𝑡) (𝑘 = 1,… , 𝑛)- симетричні матриці. 

Нехай виконані умови (Г.1). Для того, щоб нульове рішення системи (Г.1) 

було L2 −стійке необхідно, щоб сходилися невласні інтеграли 

𝐼𝑘 = ∫ Ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝐷𝑘(0)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝑑𝑡 < ∞     

𝑡

0
(𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.77) 

Із системи рівнянь (Г.39) випливає, що виконані нерівності 

𝐷𝑘(𝑡) ≥ ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝐷𝑘(0)𝑁𝑘
∗(𝑡)   (𝑘 = 1,… , 𝑛; (𝑡) ≥ 0) 

інтегруючи які знаходимо нерівність 

𝐷𝑘 = ∫ 𝐷𝑘(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

≥ ∫ ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝐷𝑘(0)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝑑𝑡   (𝑘 = 1,… , 𝑛)

∞

0

 

що і доводить справедливість. 

Умови (Г.77) можна замінити умовами збіжності матричних невласних 

інтегралів 

𝐼𝑘0 = ∫ Ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝑑𝑡 < ∞     

𝑡

0
    (Г.78) 

Дійсно, для будь-якої симетричної матриці 𝐷𝑘(0) ≥ 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛) існує 𝜌𝑘 ≥
0 таке, що 𝜌𝑘𝐸 ≥ 𝐷𝑘(0). При цьому виконані нерівності 

𝐼𝑘 = ∫ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝐷𝑘(0)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝑑𝑡 ≤ ∫ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝜌𝑘𝐸𝑁𝑘

∗(𝑡)𝑑𝑡 ≤ 𝜌𝑘𝐼𝑘0      

𝑡

0

     

𝑡

0

 

(𝑘 = 1,… , 𝑛) 

Проінтегруємо систему рівнянь (Г.39) на інтервалі [0;∞). 
Позначаючи 

𝐷𝑘 = ∫ 𝐷𝑘(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
,    𝑊𝑘 = ∫ 𝑊𝑘(𝑡)𝑑𝑡

∞

0
   (𝑘 = 1,… , 𝑛)   (Г.79) 

приходимо до системи лінійних алгебраїчних рівнянь для матриць 

𝐷𝑘 ,𝑊𝑘   (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

𝐷𝑘 = ∫ ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝐷𝑘(0)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝑊𝑘𝑁𝑘

∗(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
 (𝑘 = 1,… , 𝑛)

∞

0
  (Г.80) 

𝑊𝑘 = ∑ ∫ 𝑞𝑘𝑠(𝑡)𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡)(𝐷𝑠(0)+𝑊𝑠)𝑁𝑠
∗(𝑡)𝐶𝑘𝑠

∗∞

0
𝑛
𝑠=1 𝑑𝑡 (𝑘 = 1,… , 𝑛) (Г.81) 

Якщо виконані нерівності Ik0 > 0 (k = 1,… , n) (Г.78), то з обмеженості 

матриць Dk слідує обмеженість матриць Wk (k = 1,… , n). 
З умов 𝐷𝑘(0) ≥ 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛) із рівнянь (Г.80) випливають нерівності  
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𝐷𝑘 = ∫Ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝑊𝑘(0)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝑑𝑡   (𝑘 = 1,… , 𝑛)

𝑡

0

 

Виберемо скалярний множник 𝜌𝑘   такий, щоб виконувались нерівності 

𝜌𝑘𝐼𝑘0 ≥ 𝐷𝑘     (𝑘 = 1,… , 𝑛) 
Звідси випливає справедливість матричних нерівностей  

∫ Ψ𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)(𝜌𝑘𝐸 − 𝑊𝑘)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝑑𝑡 ≥ 0   (𝑘 = 1,… , 𝑛)

𝑡

0
, 

які і доводять справедливість леми. 

Отримані результати сформулюємо у вигляді. Нехай невласні матричні 

інтеграли 

Ik0 = ∫ ψk(t)Nk(t)Nk
∗(t)dt   (k = 1,… , n)

t

0
 сходяться і є позитивно 

визначеними симетричними матрицями тобто Ik > 0  (k = 1,… , n). Тоді для 

L2 −стійкості рішень системи рівнянь (Г.1) необхідна і достатня обмеженість 

симетричних матриць Wk (k = 1,… , n), тобто виконується нерівність виду 

0 ≤ Wk ≤ ρkE  (ρk > 0;  k = 1,… , n) 

Перетворимо систему матричних рівнянь (Г.81). 

Якщо ввести позначення 

𝐵𝑘 = 𝐷𝑘(0) + 𝑊𝑘 (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

то систему рівнянь (Г.81) можна записати у вигляді 

𝐵𝑘 = 𝐷𝑘(0) + ∑ ∫ 𝑞𝑘𝑠(𝑡)𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡)𝐵𝑠𝑁𝑠
∗(𝑡)𝐶𝑘𝑠

∗∞

0
𝑛
𝑠=1 𝑑𝑡 (𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.82) 

Введемо монотонні лінійні оператори 𝐿𝑘𝑠 визначаються формулами 

𝐿𝑘𝑠𝐵𝑠 = ∫ 𝑞𝑘𝑠(𝑡)𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡)(𝐵𝑠𝑁𝑠
∗(𝑡)𝐶𝑘𝑠

∗∞

0
𝑑𝑡   (𝑘, 𝑠 = 1,… , 𝑛) 

При цьому систему рівнянь (Г.82) можна записати в операторної формі 

𝐵 = 𝐷(0) + 𝐿𝐵     (Г.83) 

де позначено  

𝐵 = [

𝐵1

𝐵2

… .
𝐵𝑛

] ,    𝐷(0) = [

𝐷1(0)
𝐷2(0)
………
𝐷𝑛(0)

],   𝐿 = [

𝐿11   𝐿12 …   𝐿1𝑛

𝐿21   𝐿22 …  𝐿2𝑛

… . .……………………… .
𝐿𝑛1   𝐿𝑛2 …  𝐿𝑛𝑛

] (Г.84) 

Введемо впорядкованість для матриць 𝐵, вважаючи 𝐵(1) ≥ 𝐵(2) B
(1)

, якщо 

𝐵𝑘
(1) ≥ 𝐵𝑘

(2)   (𝑘 = 1,… , 𝑛)  де 𝐵(1) =

[
 
 
 
 𝐵1

(1)

𝐵2
(1)

……

𝐵𝑛
(1)]

 
 
 
 

,      𝐵(2) ==

[
 
 
 
 𝐵1

(2)

𝐵2
(2)

……

𝐵𝑛
(2)]

 
 
 
 

 

При цьому оператор 𝐿 буде монотонним, так як з нерівності 𝐵(1) ≥ 𝐵(2) 

слідує нерівність 𝐿𝐵(1) ≥ 𝐿𝐵(2). 

З (Г.3) випливає, що система рівнянь (Г.81) має рішення 𝑊𝑘 ≥ 0 
(𝑘 = 1,… , 𝑛) в тому і тільки в тому випадку, коли сходиться метод послідовних 

наближень 

𝐵𝑘
𝑗+1 = 𝐷𝑘(0) + ∑∫ 𝑞𝑘𝑠(𝑡)𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡)𝐵𝑠

𝑗𝑁𝑠
∗(𝑡)𝐶𝑘𝑠

∗

∞

0

𝑛

𝑠=1

𝑑𝑡 
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𝐵𝑘
(0) = 0         (𝑘 = 1,… , 𝑛; 𝑗 = 0,1,2… )   (Г.85) 

Оскільки існування обмежених матриць 𝑊𝑘 ≥ 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

задовольняють системі рівнянь (Г.81) рівносильно, в силу (Г.6), 𝐿2 -стійкості 

рішень, то приходимо до наступного результату. 

Нехай для системи лінійних диференціальних рівнянь (Г.1) зі стрибком 

рішень виконані умови (Г.1), (Г.6). 

Для того, щоб нульовий розв’язок системи (Г.1) було L2 стійке необхідно 

і достатньо виконання однієї з таких умов: 

1. Система рівнянь (Г.83) при будь-яких Dk(0) > 0 (k = 1,… , n) мала 

позитивне рішення Bk(0) > 0 (k = 1,… , n); 

2. Система рівнянь (Г.82) при Dk(0) = E (k = 1,… , n)  мала позитивне 

рішення Bk(0) > 0 (k = 1,… , n); 

3. Сходився метод послідовних наближень (Г.85);  

4. Оператор L мав спектральний радіус менше одиниці. 

Крім того, для L2-стійкості рішень системи (Г.1) досить, щоб при деяких 

матрицях  Bk(0) > 0 (k = 1,… , n), виконувалися нерівності 

𝐵𝑘 = 𝐷𝑘(0) + ∑ ∫ 𝑞𝑘𝑠(𝑡)𝐶𝑘𝑠𝑁𝑠(𝑡)𝐵𝑠𝑁𝑠
∗(𝑡)𝐶𝑘𝑠

∗∞

0
𝑛
𝑠=1 𝑑𝑡 > 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

Знайдемо умови 𝐿2-стійкості рішень рівняння 
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑎(𝜍(𝑡))𝑥(𝑡), 𝑎(Θ𝑘) ≡ 𝑎𝑘   (𝑘 = 1,2)  (Г.86) 

де 𝜍(𝑡) - напівмарковський процес, який бере два стани із заданими 

інтенсивностями  

𝑞12 = 𝑞21 = {
2𝑇−2(𝑇 − 𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇]

0,                      𝑡 > 𝑇
} 

𝑞11 ≡ 𝑞22 ≡ 0 
Припускаємо, що рішення рівняння (Г.86) має скачки  

𝑥( 𝑡𝑗 + 0) = 𝑐𝑥( 𝑡𝑗 − 0), 

що відбуваються одночасно зі стрибками рішень рівняння (Г.86). Система 

рівнянь (Г.82) набирає вигляду 

𝑏1 = 𝐷1(0) + 𝑐2
𝑒2𝑎2𝑇 − 1 − 2𝑎2𝑇

2𝑎2
2𝑇2

𝑏2, 𝑏2 = 𝐷2(0) + 𝑐2
𝑒2𝑎1𝑇 − 1 − 2𝑎1𝑇

2𝑎1
2𝑇2

𝑏1 

Умови 𝐿2-стійкості рішень приймають вид нерівності 

𝑐4
𝑒2𝑎1𝑇 − 1 − 2𝑎1𝑇

2𝑎1
2𝑇2

∙
𝑒2𝑎2𝑇 − 1 − 2𝑎2𝑇

2𝑎2
2𝑇2

< 1 

Отримано умови 𝐿2-стійкості математичних моделей з напівмарковськими 

коефіцієнтами і стрибками рішень за допомогою моментних рівнянь першого і 

другого порядку (Г.38) і (Г.39). 

Визначимо стохастичні функції Ляпунова, які використовуються для 

дослідження 𝐿2-стійкості моделей. 

Введемо квадратичну форму 

𝜔(𝑡, 𝑋, 𝜍(𝑡)) = 𝑋∗𝐵(𝑡, 𝜍(𝑡))𝑋,    𝐵(𝑡, 𝜍(𝑡)) > 0,   (Г.87) 

де елементами матриці 𝐵(𝑡, 𝜍(𝑡)) є напівмарковськi  функції. Для завдання 

матриці 𝐵(𝑡, 𝜍(𝑡)) задамо 𝑛 різних, симетричних, позитивно певних при 𝑡 ≥ 0 
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матриць  𝐵𝑘(𝑡) (𝑘 = 1,… , 𝑛). Якщо при  𝑡𝑗 ≤ 𝑡 ≤  𝑡𝑗+1 виконано рівність 𝜍(𝑡) =

Θ𝑠, то при цьому 

𝐵(𝑡, 𝜍(𝑡)) =  𝐵𝑠(𝑡 −  𝑡𝑗)    (𝑠 = 1,… , 𝑛) 

Визначимо значення функціоналу 

 𝑣 = ∫ 〈𝜔(𝑡, 𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡)) 〉𝑑𝑡
∞

0
     (Г.88) 

Для обчислення функціоналу 𝑣 вводимо основні стохастичні функції 

Ляпунова 

 𝑣𝑘(𝑋) = ∫ 〈𝜔(𝑡, 𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡))|𝑋(0) = 𝑋, 𝜍(0) = Θ𝑘 〉𝑑𝑡
∞

0
 (𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.89) 

Якщо знайдені функції  𝑣𝑘(𝑋) = 𝑋∗𝐶𝑘𝑋 (𝑘 = 1,… , 𝑛), то значення функціонала 

𝑣 можна знайти за формулою 

𝑣 = ∫ ∑  𝑣𝑘(𝑋) 𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝑋 =𝑛
𝑘=1𝐸𝑚

∑ ∫  𝐶𝑘𝑜𝑋𝑋∗ 𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝑋
𝐸𝑚

𝑛
𝑘=1 = ∑  𝐶𝑘𝑜

𝑛
𝑘=1 𝐷𝑘(0) 

 (Г.90) 

Складемо систему рівнянь, що визначають функції Ляпунова  𝑣𝑘(𝑋) (𝑘 =
1,… , 𝑛). Введемо допоміжні напівмарковські функції 

 𝑢𝑘(𝑡, 𝑋) = 〈𝜔(𝑡, 𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡))|𝑋(0) = 𝑋, 𝜍(0) = Θ𝑘  〉     (𝑘 = 1,… , 𝑛) (Г.91) 

Оскільки при 𝜍(𝑡) = Θ𝑘 (𝑡 ≥ 0)  справедлива рівність 

 𝑋(𝑡) = 𝑁𝑘(𝑡)𝑋        𝑋(0) = 𝑋 

і при скачку 𝜍(𝑡) відбувається стрибок рішення (Г.6), то з формул (Г.91) 

знаходимо рівняння 

 𝑢𝑘(𝑡, 𝑋) = 𝜓𝑘(𝑡)𝜔𝑘(𝑡, 𝑁𝑘(𝑡)𝑋) + ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝑢𝑠(𝑡 − 𝜏, 𝐶𝑠𝑘𝑁𝑘(𝜏)𝑋)𝑑𝜏𝑛
𝑠=1

𝑡

0
 

(𝑘 = 1,… , 𝑛) (Г.92) 

Якщо введемо позначення  

 𝑢𝑘(𝑡, 𝑋) ≡ 𝑋∗𝑢𝑘(𝑡)𝑋     (𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.93) 

 𝑢𝑘(𝑡) = 𝜓𝑘(𝑡)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝐵𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡) + 

∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝑁𝑘
∗(𝜏)𝐶𝑠𝑘

∗𝑢𝑠(𝑡 − 𝜏)𝐶𝑠𝑘𝑁𝑘(𝜏)𝑑𝜏𝑛
𝑠=1

𝑡

0
 (𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.94) 

З формул (Г.89) і (Г.91) знаходимо рівняння для матриць 𝐶𝑘 (𝑘 =
1,… , 𝑛) і функцій  𝑣𝑘(𝑋) (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

𝐶𝑘 = ∫ 𝑢𝑘(𝑡)𝑑𝑡,      
∞

0
  𝑣𝑘(𝑋) = ∫ 𝑢𝑘(𝑡, 𝑋)𝑑𝑡.      

∞

0
 (Г.95) 

Інтегруючи систему рівнянь (Г.94), приходимо до системи рівнянь 

𝐶𝑘 = ∫ 𝜓𝑘(𝑡)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝐵𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝑑𝑡 + ∫∑𝑞𝑠𝑘(𝜏)𝑁𝑘

∗(𝜏)𝐶𝑠𝑘
∗𝐶𝑠𝐶𝑠𝑘𝑁𝑘(𝜏)𝑑𝜏

𝑛

𝑠=1

𝑡

0

 

∞

0

 

(𝑘 = 1,… , 𝑛) (Г.96) 

Аналогічно, інтегруючи систему рівнянь (Г.92) знаходимо систему 

рівнянь для функцій Ляпунова 

 𝑣𝑘( 𝑋) = ∫ 𝜓𝑘(𝑡)𝜔𝑘(𝑡, 𝑁𝑘(𝑡)𝑋)𝑑𝑡

∞

0

+ ∫ ∑𝑞𝑠𝑘(𝑡)𝑣𝑠(𝐶𝑠𝑘𝑁𝑘(𝑡)𝑋)𝑑𝑡

𝑛

𝑠=1

∞

0

 

 (𝑘 = 1,… , 𝑛) (Г.97) 

Введемо позначення 

𝐻𝑘 = ∫ 𝜓𝑘(𝑡)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝐵𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝑑𝑡

∞

0
  (𝑘 = 1,… , 𝑛) (Г.98) 
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Якщо будуть виконані умови  

𝜆1𝐸 ≤ 𝐵𝑘(𝑡) ≤ 𝜆2𝐸   (𝜆1 > 0) 
або рівносильні умови 

𝜆1‖𝑋‖2 ≤ 𝑋∗𝐵𝑘(𝑡)𝑋 ≤ 𝜆2‖𝑋‖2   (𝜆1 > 0)    (Г.99) 

і виконані умови (Г.6), то матриці 𝐻𝑘  (𝑘 = 1,… , 𝑛) будуть симетричними, 

позитивно певними. Запишемо систему рівнянь (Г.96) у вигляді 

𝐶𝑘 = 𝐻𝑘 + ∑ 𝐿𝑠𝑘
∗𝐶𝑠

𝑛
𝑠=1       (𝑘 = 1,… , 𝑛)     (Г.100) 

де використовуються позначення (Г.67). Ця система рівнянь є пов’язаною 

до системи рівнянь (Г.65). Тому існування позитивно певного рішення системи 

(Г.100) 𝐶𝑘 > 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛)  рівносильне існуванню позитивно певного рішення 

(Г.65) 𝐵𝑘 > 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛) і рівносильно 𝐿2-стійкості рішень системи рівнянь 

(Г.1). З іншого боку з існування стохастичних функцій Ляпунова  𝑣𝑘(𝑋) 

(𝑘 = 1,… , 𝑛) (Г.89) слід  𝐿2-стійкість рішень системи рівнянь (Г.1), так як з умов 

(Г.99) і збіжності інтеграла (Г.88) слід справедливість нерівності 

∫〈𝜔(𝑡, 𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡))〉𝑑𝑡 ≥ ∫〈‖𝑋‖2〉𝑑𝑡.

∞

0

∞

0

 

Нехай для системи рівнянь (Г.1) виконані умови (Г.1) і (Г.6). 

Для того, щоб нульовий розв’язок системи рівнянь (Г.1) було L-стійко 

необхідно і достатньо виконання однієї з таких умов: 

1. Система рівнянь 

𝐶𝑘 = 𝐻𝑘 + ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝑡)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝐶𝑠𝑘

∗𝐶𝑠𝐶𝑠𝑘𝑁𝑘(𝑡)𝑑𝑡𝑛
𝑠=1

∞

0
 (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

при  𝐻𝑘 > 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛) мала рішення  𝐶𝑘 > 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛); 

2. Сходився метод послідовних наближень 

𝐶𝑘
(𝑗+1) = 𝐻𝑘 + ∫ ∑𝑞𝑠𝑘(𝑡)𝑁𝑘

∗(𝑡)𝐶𝑠𝑘
∗𝐶𝑠

(𝑗)𝐶𝑠𝑘𝑁𝑘(𝑡)𝑑𝑡

𝑛

𝑠=1

∞

0

 

𝐶𝑘
(0) ≡ 0 (𝑘 = 1,… , 𝑛; 𝑗 = 0,1,2,… ); 

Крім того, для L2-стійкості рішень (Г.1) досить, щоб при деяких симетричних 

позитивно певних матрицях Ck > 0 (k = 1,… , n) виконувалися нерівності 

𝐶𝑘 − ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝑡)𝑁𝑘
∗(𝑡)𝐶𝑠𝑘

∗𝐶𝑠
(𝑗)𝐶𝑠𝑘𝑁𝑘(𝑡)𝑑𝑡 > 0𝑛

𝑠=1
∞

0
  (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

Для системи лінійних диференціальних рівнянь (Г.40) з кусочно-

постійними коефіцієнтами у випадку, коли функція 𝜔(𝑡, 𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡)) має вигляд 

𝜔(𝑡, 𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡)) = 𝑋∗𝐵(𝜍(𝑡))𝑋,   𝐵𝑘 ≡ 𝐵(Θ𝑘) (𝑘 = 1,… , 𝑛), 
система рівнянь (Г.96) має вигляд 

𝐶𝑘 = ∫ 𝜓𝑘(𝑡)𝑒
𝐴𝑘

∗ 𝑡𝐵𝑘𝑒
𝐴𝑘 𝑡𝑑𝑡 + ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝑡)𝑒

𝐴𝑘
∗ 𝑡𝐶𝑠𝑘

∗𝐶𝑠𝐶𝑠𝑘𝑒
𝐴𝑘 𝑡𝑑𝑡𝑛

𝑠=1
𝑡

0
 

∞

0
  

(𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.101) 

Якщо напівмарковський процес 𝜍(𝑡) збігається з деяким марковським процесом 

і справедливі формули (Г.45), то система рівнянь (Г.101) набирає вигляду 

𝐶𝑘 = ∫ 𝑒𝑎𝑘𝑘𝑡𝑒𝐴𝑘
∗ 𝑡𝐵𝑘𝑒

𝐴𝑘 𝑡𝑑𝑡 + ∫∑𝑎𝑠𝑘(𝑡)𝑒
𝑎𝑘𝑘𝑡𝑒𝐴𝑘

∗ 𝑡𝐶𝑠𝑘
∗𝐶𝑠𝐶𝑠𝑘𝑒

𝐴𝑘 𝑡𝑑𝑡

𝑛

𝑠=1
𝑠≠𝑘

𝑡

0

 

∞

0
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(𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.102) 

і її можна записати в наступній формі 

𝐶𝑘 = ∫ 𝑒𝑎𝑘𝑘𝑡𝑒𝐴𝑘
∗ 𝑡 (𝐵𝑘 + ∑ 𝑎𝑠𝑘𝐶𝑠𝑘

∗𝐶𝑠𝐶𝑠𝑘
𝑛
𝑠=1
𝑠≠𝑘

) 𝑒𝐴𝑘 𝑡𝑑𝑡
∞

0
 (𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.103) 

Якщо сходяться невласні інтеграли, то система рівнянь (Г.103) рівносильна 

системі матричних рівнянь 

(𝐸𝑎𝑘𝑘 + 𝐴𝑘
∗ )𝐶𝑘 + 𝐶𝑘𝐴𝑘 + 𝐵𝑘 + ∑𝑎𝑠𝑘𝐶𝑠𝑘

∗𝐶𝑠𝐶𝑠𝑘 = 0

𝑛

𝑠=1
𝑠≠𝑘

(𝑘 = 1,… , 𝑛) 

яку можна записати у вигляді 

 𝐴𝑘
∗ 𝐶𝑘 + 𝐶𝑘𝐴𝑘 + 𝐵𝑘 + ∑ 𝑎𝑠𝑘𝐶𝑠𝑘

∗𝐶𝑠𝐶𝑠𝑘 = 0𝑛
𝑠=1
𝑠≠𝑘

(𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.104) 

при 𝐶𝑘𝑘 = 𝐸 (𝑘 = 1,… , 𝑛). (Г.8) застосовна для дослідження стійкості 

розв’язків системи (Г.40). 

Наведені приклади дослідження 𝐿2-стійкості математичної моделі, що 

представляє собою лінійне диференціальне рівняння з напівмарковських 

коефіцієнтами. 

Нехай матриця перехідних ймовірностей напівмарковського процесу 𝜍(𝑡), 

що приймає два стани Θ1 і Θ2, близька до матриці перехідних ймовірностей 

марківського процесу, що визначається системою диференціальних рівнянь 

 
𝑑𝑝1(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆𝑝1(𝑡) + 𝜆𝑝2(𝑡),      

𝑑𝑝2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑝1(𝑡) − 𝜆𝑝2(𝑡), 

Складемо систему рівнянь (Г.86) для дослідження 𝐿2-стійкості рішень 

диференціального рівняння  
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑥
= 𝑎(𝜍(𝑡)𝑥(𝑡)), 𝑎(Θ𝑘) ≡ 𝑎𝑘   (Г.105) 

𝑐1 = 1 + ∫ 𝑒2𝑎2𝑡𝜆𝑒−𝜆𝑡𝑐2𝑑𝑡
∞

0
   𝑐2 = 1 + ∫ 𝑒2𝑎1𝑡𝜆𝑒−𝜆𝑡𝑐1𝑑𝑡

∞

0
 

і має рішення 

𝑐1 =
(𝜆−𝑎1)(𝜆−2𝑎2)

2𝑎1𝑎2−𝜆(𝑎1+𝑎2)
,    𝑐1 =

(𝜆−𝑎2)(𝜆−2𝑎1)

2𝑎1𝑎2−𝜆(𝑎1+𝑎2)
 

при 𝑐1 > 0 і 𝑐2 > 0 нульове рішення рівняння (Г.90) 𝐿2 −стійке. Нехай 

інтенсивності напівмарковського процесу 𝜍(𝑡) задовольняють умовам 

𝑞11(𝑡) ≈ 0   𝑞22(𝑡) ≈ 0   𝑞21(𝑡) − 𝜆𝑒−𝜆𝑡 ≈ 0, 𝑞12(𝑡) − 𝜆𝑒−𝜆𝑡 ≈ 0 

Застосовуючи (Г.8). знаходимо достатня умова 𝐿2-стійкості рішень 

рівняння (Г.105). 

1 − 𝑐1 ∫ 𝑞11(𝑡)𝑒
2𝑎1𝑡𝑑𝑡 − 𝑐2 ∫(𝑞21(𝑡) − 𝜆𝑒−𝜆𝑡)𝑒2𝑎2𝑡𝑑𝑡 > 0

∞

0

∞

0

 

1 − 𝑐1 ∫(𝑞12(𝑡) − 𝜆𝑒−𝜆𝑡)𝑒2𝑎1𝑡𝑑𝑡 − 𝑐2 ∫ 𝑞22(𝑡)𝑒
2𝑎2𝑡𝑑𝑡 > 0

∞

0

∞

0

 

Досліджуємо стійкість рівняння (Г.105) при наступних значеннях 

інтенсивностей напівмарковського процесу 

𝑞12(𝑡) = 𝑞21(𝑡) = {
0,    при 𝑡 ∈ (0; 𝑇)

𝜆𝑒−𝜆(𝑡−𝑇), при 𝑡 ≥ 𝑇   
𝑞11 = 𝑞22 = 0 
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Тоді система рівнянь (Г.86) набирає вигляду 

𝑐1 = ∫𝑒2𝑎1𝑡𝑑𝑡 + ∫ 𝜆𝑒−𝜆(𝜏−𝑇)𝑒2𝑎1𝜏𝑐21
2 𝑐2𝑑𝜏

∞

𝑇

𝑇

0

 

𝑐2 = ∫𝑒2𝑎2𝑡𝑑𝑡 + ∫ 𝜆𝑒−𝜆(𝜏−𝑇)𝑒2𝑎2𝜏𝑐12
2 𝑐1𝑑𝜏

∞

𝑇

𝑇

0

 

і має рішення 

𝑐1 =
1 − 𝑒2𝑎1𝑇

−2𝑎1
+

𝜆𝑒2𝑎1𝑇

𝜆 − 2𝑎1
+ 𝑐21

2 𝑐2

𝜆𝑒2𝑎1𝑇

𝜆 − 2𝑎1
 

𝑐2 =
1 − 𝑒2𝑎2𝑇

−2𝑎2
+

𝜆𝑒2𝑎2𝑇

𝜆 − 2𝑎2
+ 𝑐12

2 𝑐1

𝜆𝑒2𝑎2𝑇

𝜆 − 2𝑎2
 

Співвідношення 

𝑐12
2 𝑐21

2
𝜆2𝑒2(𝑎1+𝑎2)𝑇

(𝜆 − 2𝑎1)(𝜆 − 2𝑎2)
< 1 

визначає умова 𝐿2-стійкості нульового рішення рівняння (Г.105) Отримано 

умови 𝐿2-стійкості математичних моделей з напівмарковськими коефіцієнтами 

і стрибками рішень за допомогою стохастичних функцій Ляпунова. 

Можливі випадки, коли на систему діють кілька випадкових процесів. 

Такого роду моделі описують більш загальні випадки, ніж система (Г.1), яка 

залежить тільки від одного напівмарковського процесу. 

Розглянемо лінійну систему стохастичних диференціальних рівнянь з 

напівмарковськими коефіцієнтами 

𝑑𝑋 = 𝐴(𝑡, 𝜍(𝑡))𝑋(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐺((𝑡, 𝜍(𝑡))𝑋(𝑡)𝑑𝑤(𝑡)   (Г.106) 

де 𝜍(𝑡) - напівмарковський процес, який бере кінцеве число станів 

Θ1, …Θ𝑛. Припускаємо, що напівмарковський випадковий процес 𝜍(𝑡) 
визначається інтенсивностями 𝑞𝑠𝑘(𝑡) (𝑠, 𝑘 = 1,… , 𝑛) (1.39); 𝑤(𝑡) - стандартний 

виніровський процес. 

Введемо функцію Ляпунова 

𝑣 = ∫ 〈𝜔(𝑡, 𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡))〉𝜍,𝑤𝑑𝑡
∞

0
    (Г.107) 

де 𝑋(𝑡) - випадкове рішення системи рівнянь (Г.106).  

Введемо квадратичну форму 

𝜔(𝑡, 𝑋, 𝜍(𝑡)) = 𝑋∗𝐵(𝑡, 𝜍(𝑡))𝑋,     𝐵(𝑡, 𝜍(𝑡)) > 0,    (Г.108) 

де елементами матриці 𝐵(𝑡, 𝜍(𝑡)) є напівмарковськi функції. Для завдання 

матриці 𝐵(𝑡, 𝜍(𝑡)) задамо 𝑛 різних, симетричних, позитивно певних при 𝑡 ≥ 0 

матриць 𝐵𝑘(𝑡) (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

Для обчислення функціоналу (Г.107) введемо основні стохастичні функції 

Ляпунова  

𝑣𝑘(𝑋) = ∫ 〈𝜔(𝑡, 𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡))|𝑋(0) = 𝑋,𝜍(0) = Θ𝑘〉𝜍,𝑤𝑑𝑡
∞

0
 (𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.109) 

Якщо знайдені функції 𝑣𝑘(𝑋) = 𝑋∗𝐶𝑘𝑋 (𝑘 = 1,… , 𝑛), то значення 

функціонала 𝑣 можна знайти за формулою 
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𝑣 = ∫ ∑ 𝑣𝑘(𝑋)𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝑋 =

𝑛

𝑘=1𝐸𝑚

 

=∑ ∫ 𝐶𝑘𝑜𝑋𝑋∗𝑓𝑘(0, 𝑋)𝑑𝑋
𝐸𝑚

=𝑛
𝑘=1 ∑ 𝐶𝑘𝑜𝐷𝑘(0)𝑛

𝑘=1    (Г.110) 

Постановка завдання побудови функції Ляпунова для системи 

стохастичних диференціальних рівнянь з напівмарковських коефіцієнтами 

опублікована нами в роботі [13]. 

Складемо систему рівнянь, що визначають функції Ляпунова 𝑣𝑘(𝑋) 

(𝑘 = 1,… , 𝑛). Введемо допоміжні напівмарковські функції 

𝑢𝑘(𝑡, 𝑋) = 〈𝜔(𝑡, 𝑋(𝑡), 𝜍(𝑡))|𝑋(0) = 𝑋,𝜍(0) = Θ𝑘〉 (𝑘 = 1,… , 𝑛)  (Г.111) 

нехай 𝑋𝑘(𝑡) - випадкове рішення системи (Г.106) при початкових умовах 

𝑋(0) = 𝑋 і 𝜍(0) = Θ𝑘. При 𝜍(𝑡) = Θ𝑘 (𝑡 ≥ 0) справедлива рівність  

𝑋𝑘(𝑡) = 𝑁𝑘(𝑡)𝑋 (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

де 𝑁𝑘(𝑡) - випадкові матриці, що визначають рішення системи рівнянь 

𝑑𝑋 = 𝐴𝑘(𝑡)𝑋(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐺𝑘((𝑡)𝑋(𝑡)𝑑𝑤(𝑡) (𝑘 = 1,… , 𝑛)   (Г.112) 

і при стрибку напівмарковського процесу 𝜍(𝑡) відбувається стрибок рішення 

(Г.6). 

Якщо 𝜍( 𝑡𝑗 − 0) = Θ𝑘 і 𝜍( 𝑡𝑗 + 0) = Θ𝑠 то  𝑡𝑗 ≤ 𝑡 ≤  𝑡𝑗+1 система рівнянь 

(Г.106) набирає вигляду  

𝑑𝑋 = 𝐴𝑘(𝑡 −  𝑡𝑗)𝑋(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐺𝑘((𝑡 −  𝑡𝑗)𝑋(𝑡)𝑑𝑤(𝑡)   (Г.113) 

При обчисленні математичного очікування будемо враховувати, що 

випадкові обурення рішення викликаються напівмарковським процесом  𝜍(𝑡) і 

виніровським стандартним процесом 𝑤(𝑡). Ці випадкові процеси незалежні, тому 

буде справедлива формула 

〈𝜑( 𝑋)〉𝜍,𝑤 = 〈〈𝜑( 𝑋)〉𝜍〉𝑤 = 〈〈𝜑( 𝑋)〉𝑤〉𝜍 

Де 〈𝜑( 𝑋)〉𝜍,𝑤 - математичне очікування при одночасному врахуванні 

випадкових процесів 𝜍(𝑡) і 𝑤(𝑡); 〈𝜑( 𝑋)〉𝑤 - умовне математичне сподівання при 

фіксованому значенні напівмарковського процесу 𝜍(𝑡).  

Знайдемо математичне сподівання по 𝑤(𝑡) напівмарковських функцій 

(Г.111). 

〈𝑢𝑘(𝑡, 𝑋)〉𝑤 = 𝜓𝑘(𝑡)〈𝜔𝑘(𝑡, 𝑁𝑘(𝑡)𝑋)〉𝑤 + 

+∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)〈𝑢𝑠(𝑡 − 𝜏, 𝐶𝑠𝑘𝑁𝑘(𝜏)𝑋)〉𝑤𝑑𝜏𝑛
𝑠=1

𝑡

0
  (Г.114) 

Введемо позначення 

𝑢𝑘(𝑡, 𝑋) ≡ 𝑋∗𝑢𝑘(𝑡)𝑋 = 𝑢𝑘(𝑡)o𝑋𝑋∗ (𝑘 = 1,… , 𝑛) (Г.115) 

При цьому отримаємо рівності 

〈𝑢𝑘(𝑡, 𝑋)〉𝑤 = 〈𝑢𝑘(𝑡)〉𝑤o𝐷𝑘(0) 
Аналогічно знаходимо в силу формул (Г.115) 

〈𝜔𝑘(𝑡, 𝑁𝑘(𝑡)𝑋)〉𝑤 = 〈𝑋∗𝑁𝑘
∗(𝑡)𝐵𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)𝑋〉𝑤 = 

= 〈𝑁𝑘
∗(𝑡)𝐵𝑘(𝑡)𝑁𝑘(𝑡)〉𝑤o𝐷𝑘(0) = Γ𝑘

∗(𝑡)𝐵𝑘(𝑡)o𝐷𝑘(0) 

〈𝑢𝑠(𝑡 − 𝜏, 𝐶𝑠𝑘𝑁𝑘(𝜏)𝑋)〉𝑤 = 〈𝑋∗𝑁𝑘
∗(𝜏)𝐶𝑠𝑘

∗
𝑢𝑠(𝑡 − 𝜏, 𝐶𝑠𝑘𝑁𝑘(𝜏)𝑋)〉𝑤 = 

= 〈𝑁𝑘
∗(𝜏)𝐶𝑠𝑘

∗
𝑢𝑠(𝑡 − 𝜏, 𝐶𝑠𝑘𝑁𝑘(𝜏))〉𝑤 o𝐷𝑘(0) = 

= 〈Γ𝑘
∗(𝜏)𝐶𝑠𝑘

∗
𝑢𝑠(𝑡 − 𝜏)〉𝑤 𝐶𝑠𝑘o𝐷𝑘(0) 
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Математичне сподівання знаходимо за формулою 

〈𝑁𝑘
∗(𝜏)𝑢𝑠(𝑡 − 𝜏)𝑁𝑘(𝜏)〉𝑤 = Γ𝑘

∗(𝜏)〈𝑢𝑠(𝑡 − 𝜏)〉𝑤 

в силу того, що виніровські процеси 𝑤(𝑠) при 𝑠 ∈ (0, 𝜏) і при 𝑠 ∈ (𝜏, 𝑡) 

незалежні. 

В результаті отримаємо систему інтегральних рівнянь 

〈𝑢𝑘(𝑡)〉𝑤o𝐷𝑘(0) = 𝜓𝑘(𝑡)Γ𝑘
∗(𝑡)𝐵𝑘(𝑡)o𝐷𝑘(0) + 

+∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)Γ𝑘
∗(𝜏)𝐶𝑠𝑘

∗
〈𝑢𝑠(𝑡 − 𝜏)〉𝑤 𝐶𝑠𝑘𝑑𝜏o𝐷𝑘(0)𝑛

𝑠=1
𝑡

0
 (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

Введемо наступні позначення для матриць 

𝑍𝑘(𝑡) ≡ 〈𝑢𝑘(𝑡)〉𝑤 (𝑡 ≥ 0). (𝑘 = 1,… , 𝑛) 
Використовуючи ці позначення, отримаємо систему матричних 

інтегральних рівнянь 

𝑍𝑘(𝑡) = 𝜓𝑘(𝑡)Γ𝑘
∗(𝑡)𝐵𝑘(𝑡) + 

+∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)Γ𝑘
∗(𝜏)𝐶𝑠𝑘

∗
𝑍𝑠(𝑡 − 𝜏)𝐶𝑠𝑘𝑑𝜏𝑛

𝑠=1
𝑡

0
   (𝑘 = 1,… , 𝑛)   (Г.116) 

Знайдемо систему рівнянь для матриць  

𝐶𝑘 = ∫ 𝑍𝑘(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
 в силу рівнянь (Г.116) можна записати 

𝐶𝑘 = ∫ 𝜓𝑘(𝑡)Γ𝑘
∗(𝑡)𝐵𝑘(𝑡) + ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)Γ𝑘

∗(𝜏)𝐶𝑠𝑘
∗
𝐶𝑠𝐶𝑠𝑘𝑑𝜏𝑛

𝑠=1
𝑡

0

∞

0
 

 (𝑘 = 1,… , 𝑛)   (Г.117) 

Проінтегрувавши систему рівнянь (Г.98) по 𝑡 від 0 до ∞ знаходимо 

систему рівнянь для функцій Ляпунова 

 𝑣𝑘( 𝑋) = ∫ 𝜓𝑘(𝑡)〈𝜔𝑘(𝑡, 𝑁𝑘(𝑡)𝑋)〉𝑤𝑑𝑡

∞

0

+ ∫ ∑𝑞𝑠𝑘(𝜏)Γ𝑘
∗(𝜏)𝑣𝑠(𝑋)𝑑𝑡

𝑛

𝑠=1

∞

0

 

 (𝑘 = 1,… , 𝑛) (Г.118) 

Введемо позначення 

𝑄𝑘 = ∫ 𝜓𝑘(𝑡)Γ𝑘
∗(𝑡)𝐵𝑘(𝑡)𝑑𝑡

∞

0
 (𝑘 = 1,… , 𝑛) (Г.119) 

Якщо будуть виконані умови  

𝜆1𝐸 ≤ 𝐵𝑘(𝑡) ≤ 𝜆2𝐸   (𝜆1 > 0) 
або рівносильні умови 

𝜆1‖𝑋‖2 ≤ 𝑋∗𝐵𝑘(𝑡)𝑋 ≤ 𝜆2‖𝑋‖2   (𝜆1 > 0)   (Г.120) 

і виконані умови (Г.6), то матриці 𝑄𝑘   (𝑘 = 1,… , 𝑛) будуть симетричними, 

позитивно певними. 

Нехай коефіцієнти системи стохастичних лінійних диференціальних рівнянь 

(Г.106) залежать від напівмарковських кінцевозначного випадкового процесу 

ς(t), який визначений заданими інтенсивностями qsk(t) (s, k = 1,… , n) (1.39). 

Нехай між двома послідовними стрибками випадкового процесу ς(t) при  tj ≤

t ≤  tj+1 при ς(t) = Θs система стохастичних рівнянь (Г.106) збігається з 

системою (Г.113). Нехай рішення системи стохастичних рівнянь (Г.106) мають 

скачки виду (Г.6), що відбуваються одночасно зі стрибками процесу ς(t). 
Нехай невласні матричні інтеграли 

∫ ψk(t)〈Nk(t)Nk
∗(t)〉wdt < ∞

∞

0
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і є позитивно певними симетричними матрицями. Тоді для того, щоб нульовий 

розв’язок стохастичною системи рівнянь (Г.106) було L2 −стійке необхідно і 

достатньо виконання однієї з таких умов: 

1. Система рівнянь 

𝐶𝑘 = 𝑄𝑘 + ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)Γ𝑘
∗(𝜏)𝐶𝑠𝑘

∗
𝐶𝑠𝐶𝑠𝑘𝑑𝜏𝑛

𝑠=1
∞

0
   (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

при 𝑄𝑘 > 0  (𝑘 = 1,… , 𝑛) мала рішення 𝐶𝑘 > 0  (𝑘 = 1,… , 𝑛); 

2. Сходився метод послідовних наближень 

𝐶𝑘
𝑗+1

= 𝑄𝑘 + ∫ ∑𝑞𝑠𝑘(𝜏)Γ𝑘
∗(𝜏)𝐶𝑠𝑘

∗
𝐶𝑠𝐶𝑠𝑘𝑑𝜏

𝑛

𝑠=1

∞

0

 

𝐶𝑘
0 ≡ 0   (𝑘 = 1,… , 𝑛; 𝑗 = 0,1,2, … ); 

Крім того, для L2-стійкості рішень стохастичною системи (Г.106) досить, щоб 

при деяких симетричних позитивно певних матрицях Ck > 0  (k = 1,… , n) 

виконувалися нерівності 

𝐶𝑘 − ∫ ∑ 𝑞𝑠𝑘(𝜏)Γ𝑘
∗(𝜏)𝐶𝑠𝑘

∗
𝐶𝑠𝐶𝑠𝑘𝑑𝜏 > 0𝑛

𝑠=1
∞

0
 (𝑘 = 1,… , 𝑛) 

У разі 𝐿2-стійкості моделі, описуваної рівнянням з напівмарковськими 

коефіцієнтами або збуреннями типу «білого шуму», рівняння для початкових 

моментів першого порядку адекватно описує розглянуту модель. У разі якщо 

модель нестійка в середньому, то досліджується 𝐿2-стійкість рівняння 

обуреного руху, тобто відхилення процесу від математичного очікування. Якщо 

збурений рух щодо рівняння для перших початкових моментів 𝐿2-стійке, то і в 

цьому випадку моментні рівняння першого порядку характеризують вірогідну 

модель. 

Досліджуємо стійкість рішення рівняння 

𝑑𝑥(𝑡) = 𝑎(𝜍(𝑡))𝑥(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑏((𝜍(𝑡))𝑥(𝑡)𝑑𝑤(𝑡)   (Г.121) 

де 𝑤(𝑡) - стандартний винеровский процес, 𝜍(𝑡) - напівмарковських процес, 

який бере два стани і визначається наступними значеннями інтенсивностей 

напівмарковського процесу 

𝑞12(𝑡) = 𝑞21(𝑡) = {
0,    при 𝑡 ∈ (0; 𝑇)

𝜆𝑒−𝜆(𝑡−𝑇), при 𝑡 ≥ 𝑇   
𝑞11 = 𝑞22 = 0 

Введемо позначення 𝑎(𝛩𝑖) ≡ 𝑎𝑖 , 𝑏(𝛩𝑖) ≡ 𝑏𝑖   (𝑖 = 1,2) і система рівнянь 

(Г.121) розпадається на два рівняння 

𝑑𝑥(𝑡) = 𝑎𝑖𝑥(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑏𝑖𝑥(𝑡)𝑑𝑤(𝑡)  (𝑖 = 1,2) 
Тоді система (Г.117) набирає вигляду 

𝑐1 = ∫𝑒(2𝑎1+𝑏1
2)𝑡𝑑𝑡 + ∫ 𝜆𝑒−𝜆(𝜏−𝑇)𝑒(2𝑎1+𝑏1

2)𝜏𝑐21
2 𝑐2𝑑𝜏

∞

𝑇

𝑇

0

 

𝑐2 = ∫ 𝑒(2𝑎2+𝑏2
2)𝑡𝑑𝑡 + ∫ 𝜆𝑒−𝜆(𝜏−𝑇)𝑒(2𝑎2+𝑏2

2)𝜏𝑐12
2 𝑐1𝑑𝜏

∞

𝑇

𝑇

0

 

і має рішення 

𝑐1 =
1 − 𝑒(2𝑎1+𝑏1

2)𝑇

−2𝑎1 − 𝑏1
2 +

𝜆𝑒(2𝑎1+𝑏1
2)𝑇

𝜆 − 2𝑎1 − 𝑏1
2 + 𝑐21

2 𝑐2

𝜆𝑒(2𝑎1+𝑏1
2)𝑇

𝜆 − 2𝑎1 − 𝑏1
2 
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𝑐2 =
1 − 𝑒(2𝑎2+𝑏2

2)𝑇

−2𝑎2 − 𝑏2
2 +

𝜆𝑒(2𝑎2+𝑏2
2)𝑇

𝜆 − 2𝑎2 − 𝑏2
2 + 𝑐12

2 𝑐1

𝜆𝑒(2𝑎2+𝑏2
2)𝑇

𝜆 − 2𝑎2 − 𝑏2
2 

Співвідношення 

𝑐12
2 𝑐21

2
𝜆2𝑒2𝑎1+𝑏1

2𝑇 ∙ 𝑒2𝑎2+𝑏2
2𝑇

(𝜆 − 2𝑎1 − 𝑏1
2)(𝜆 − 2𝑎2 − 𝑏2

2)
< 1 

визначає умова 𝐿2-стійкості нульового рішення рівняння (Г.121). 

Отримано рівняння для моментів першого і другого порядку 

математичних моделей, що представляють собою системи лінійних 

диференціальних рівнянь, коефіцієнти яких залежать від кінцевозначного 

напівмарковського процесу, що дозволяють досліджувати стійкість в 

середньому і середньоквадратичному, а також 𝐿2-стійкість розглянутих 

математичних моделей. 

Знайдено необхідні і достатні умови 𝐿2-стійкості математичних моделей, 

які визначаються системами лінійних диференціальних рівнянь, коефіцієнти 

яких залежать від конечнозначних напівмарковських процесів, за допомогою 

рівнянь для моментів першого і другого порядку. 

Знайдено необхідні і достатні умови 𝐿2-стійкості математичних моделей, 

описаних стохастичними системами лінійних диференціальних рівнянь з 

напівмарковських коефіцієнтами, за допомогою стохастичних функцій 

Ляпунова. 

Вже згадана теорія може бути застосована як до рівнянь незбуреного 

руху, так і до рівнянь обуреного щодо середнього руху. При цьому всі доведені 

справедливі і для рівнянь обуреного руху. Показано, що випадковий процес 

повністю описується моментним рівнянням першого порядку в разі, коли 

модель, представляє собою рівняння з напівмарковськими коефіцієнтами або 

збуреннями типу «білого шуму», 𝐿2-стійке, або 𝐿2-стійке збурений рух щодо 

математичного очікування, тобто відхилення системи від першого початкового 

моменту. 
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Додаток Д 

 

МОНІТОРИНГ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ 

РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

1. Завдання на 2008 рік: 

- виконати збір даних і заповнити Форму №4.4.6.6 – 2008. 

2. Термін подання в НДІ зональними НДЦ зведеної форми: 

Квартали 
Дата подання 

в електронному виді на паперовому носії 

І квартал 31 березня 2008 року 08 квітня 2008 року 

ІІ квартал 30 червня 2008 року 07 липня 2008 року 

ІІІ квартал 30 вересня 2008 року 06 жовтня 2008 року 

ІV квартал 26 грудня 2008 року 31 грудня 2008 року 

 

Кількість підприємств, за яким складається звітна квартальна форма, що 

передається в НДІ ”Украгропрмпродуктивність” 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Кількість підприємств на 

квартал для моніторингу 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

1.0 Степагропромпордуктивність 19 21 20 23 

 

Кількість підприємств, які підлягають по-квартальному моніторингу, і за яким 

складається звітна квартальна форма, що подається до зонального НДЦ 

 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Кількість підприємств на 

квартал для моніторингу 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

1.0 Степагропромпордуктивність 5 5 5 6 

1.1 Донецькагропромпродуктивність 4 4 4 4 

1.2 Кіровоградагропромпродуктивність 2 3 3 3 

1.3 Луганськагропромпродуктивність 3 4 3 4 

1.4 Харківагропромпродуктивність 5 5 5 6 
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4.4.6.6 Моніторинг продукції та послуг, які надаються ремонтно-

транспортними підприємствами. 

 

3. Завдання на 2008 рік: 

- виконати збір даних і заповнити Форму №4.4.6.6 – 2008. 

4. Термін подання в НДІ зональними НДЦ зведеної форми: 

 

Квартали 
Дата подання 

в електронному виді на паперовому носії 

І квартал 31 березня 2008 року 08 квітня 2008 року 

ІІ квартал 30 червня 2008 року 07 липня 2008 року 

ІІІ квартал 30 вересня 2008 року 06 жовтня 2008 року 

ІV квартал 26 грудня 2008 року 31 грудня 2008 року 

 

Кількість підприємств, за яким складається звітна квартальна форма, що 

передається в НДІ ”Украгропрмпродуктивність” 

 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Кількість підприємств на 

квартал для моніторингу 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

2.0 Лісостепагропромпродуктивність 30 32 34 35 

 

Кількість підприємств, які підлягають по-квартальному моніторингу, і за яким 

складається звітна квартальна форма, що подається до зонального НДЦ 

 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Кількість підприємств на 

квартал для моніторингу 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

2.0 Лісостепагропромпродуктивність 7 8 8 8 

2.1 Хмельницькагропромпродуктивність 6 7 7 7 

2.2 Полтаваагропромпродуктивність 5 5 6 6 

2.3 Київагропромпродуктивність 6 6 7 7 

2.4 Черкасиагропромпродуктивність 6 6 6 7 
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4.4.6.6 Моніторинг продукції та послуг, які надаються ремонтно-

транспортними підприємствами. 

 

5. Завдання на 2008 рік: 

- виконати збір даних і заповнити Форму №4.4.6.6 – 2008. 

6. Термін подання в НДІ зональними НДЦ зведеної форми: 

 

Квартали 
Дата подання 

в електронному виді на паперовому носії 

І квартал 31 березня 2008 року 08 квітня 2008 року 

ІІ квартал 30 червня 2008 року 07 липня 2008 року 

ІІІ квартал 30 вересня 2008 року 06 жовтня 2008 року 

ІV квартал 26 грудня 2008 року 31 грудня 2008 року 

 

Кількість підприємств, за яким складається звітна квартальна форма, що 

передається в НДІ ”Украгропромпродуктивність” 

 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Кількість підприємств на 

квартал для моніторингу 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

3.0 Поліськагропромпродуктивність 27 28 29 29 

 

Кількість підприємств, які підлягають по-квартальному моніторингу, і за яким 

складається звітна квартальна форма, що подається до зонального НДЦ 

 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Кількість підприємств на 

квартал для моніторингу 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

3.0 Поліськагропромпродуктивність 6 6 6 6 

3.1 Сумиагропромпродуктивність 5 5 5 5 

3.2 Чернігівагропромпродуктивність 8 8 9 9 

3.3 Рівнеагропромпродуктивність 4 5 5 5 

3.4 Волиньагропромпродуктивність 4 4 4 4 
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4.4.6.6 Моніторинг продукції та послуг, які надаються ремонтно-

транспортними підприємствами. 

 

7. Завдання на 2008 рік: 

- виконати збір даних і заповнити Форму №4.4.6.6 – 2008. 

8. Термін подання в НДІ зональними НДЦ зведеної форми: 

 

Квартали 
Дата подання 

в електронному виді на паперовому носії 

І квартал 31 березня 2008 року 08 квітня 2008 року 

ІІ квартал 30 червня 2008 року 07 липня 2008 року 

ІІІ квартал 30 вересня 2008 року 06 жовтня 2008 року 

ІV квартал 26 грудня 2008 року 31 грудня 2008 року 

 

Кількість підприємств, за яким складається звітна квартальна форма, що 

передається в НДІ ”Украгропрмпродуктивність” 

 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Кількість підприємств на 

квартал для моніторингу 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

4.0 Західагропромпродуктивність 18 19 20 20 

 

Кількість підприємств, які підлягають по-квартальному моніторингу, і за яким 

складається звітна квартальна форма, що подається до зонального НДЦ 

 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Кількість підприємств на 

квартал для моніторингу 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

4.0 Західагропромпродуктивність 7 7 7 7 

4.1 Чернівціагропромпродуктивність 2 3 3 3 

4.2 Львівагропромпродуктивність 5 5 6 6 

4.3 Ів-Франківськагропромпродуктивність 3 3 3 3 

4.4 Закарпатагропромпродуктивність 1 1 1 1 
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4.4.6.6 Моніторинг продукції та послуг, які надаються ремонтно-

транспортними підприємствами. 

 

9. Завдання на 2008 рік: 

- виконати збір даних і заповнити Форму №4.4.6.6 – 2008. 

10. Термін подання в НДІ зональними НДЦ зведеної форми: 

 

Квартали 
Дата подання 

в електронному виді на паперовому носії 

І квартал 31 березня 2008 року 08 квітня 2008 року 

ІІ квартал 30 червня 2008 року 07 липня 2008 року 

ІІІ квартал 30 вересня 2008 року 06 жовтня 2008 року 

ІV квартал 26 грудня 2008 року 31 грудня 2008 року 

 

Кількість підприємств, за яким складається звітна квартальна форма, що 

передається в НДІ ”Украгропрмпродуктивність” 

 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Кількість підприємств на 

квартал для моніторингу 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

5.0 Південьагропромпродуктивність 22 23 25 26 

 

Кількість підприємств, які підлягають по-квартальному моніторингу, і за яким 

складається звітна квартальна форма, що подається до зонального НДЦ 

 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Кількість підприємств на 

квартал для моніторингу 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

5.0 Південьагропромпродуктивність 4 5 5 5 

5.1 Одесаагропромпродуктивність 4 4 4 5 

5.2 Херсонагропромпродуктивність 6 6 6 6 

5.3 Миколаївагропромпродуктивність 3 3 4 4 

5.4 Запорізькагропромпродуктивність 5 5 6 6 
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Форма №4.4.6.6 – 2008 

 

№ 

п/п 
Показник моніторингу Результати моніторингу 

1 2 3 

1.1 Назва спеціалізованого підприємства, що 

надає послуги з технічного сервісу 

 

1.2 Поштова адреса  

Контактні                                        телефони  

факс  

e-mail  

web-сторінка  

1.3 Назва посади, прізвище, ім’я та по 

батькові керівника підприємства 

 

Контактні                                        телефони  

факс  

e-mail  

1.4 Назва посади, прізвище, ім’я та по 

батькові фахівця з нормування 

 

Контактні                                        телефони  

факс  

e-mail  

1.5. Чи закуповувало підприємство в НДЦ 

збірники норм 

Так / Ні 

Бібліографічний опис збірників норм і їх 

кількість 

 

1.6 Чи надаються техсервісні послуги Так / Ні 

Перелік техсервісних послуг і їх ціна:  

 

2.1 Назва спеціалізованого підприємства, що 

надає послуги з технічного сервісу 

 

… … …. 

 

3.1 Назва спеціалізованого підприємства, що 

надає послуги з технічного сервісу 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний виконавець, 

посада підпис Прізвище, ім’я, по батькові 

дата 
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3. Методика складання: 

3.1 На підставі наданого НДІ ”Украгропромпродуктивність” переліку 

спеціалізованих підприємств зональні і регіональні НДЦ продуктивності АПК 

виконують збір даних до Форми №4.4.6.6–2008 по телефону або ж 

безпосередньо з виїздом на підприємство. 

3.2 Форма №4.4.6.6–2008 оформлюється – Word 

А4/14пт/TimesNewRoman/поля 2222 см. 

3.3 Порядок заповнення Форми №4.4.6.6–2008 не потребує особливих 

пояснень. Однак зверніть увагу на наступне: 

- заповнювати лише стовбець 3 ”Результати моніторингу” Форми 

№4.4.6.6–2008; 
- п.1.1-п.1.6 – відповідають тільки одному підприємству; далі в прямій 

послідовності п.2.1, п.3.1 і т.д. наводяться дані для другого, третього і 

т.д. підприємства. 

- ”Назва … підприємства, … з технічного сервісу” наводити повну назву 

(без скорочень) згідно реєстрації в податковій інспекції. Приклад: 

Відкрите акціонерне товариство ”Дунаєвецьке підприємство 

”Сільгосптехніка”; 

- ”Поштова адреса” Приклад ”32400, Хмельницька обл., м. Дунаївці, 

вул. Шевченка, 115”; 

- ”телефон, факс” – обов’язково вказувати код. Приклад 8 (03858) 2-13-

68. 

- ”Назва посади … керівника підприємства” мається на увазі ”директор, 

генеральний директор, керуючий, голова правління тощо); 

- ”Назва посади … фахівця з нормування” у випадку його відсутності 

вказується ”фахівця не має”. 

- П.1.5 і 1.6 вказувати ”Так” чи ”Ні”. 

- ”Бібліографічний опис збірників норм і їх кількість” – приклад 

”Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне 

обслуговування зернозбиральних комбайнів / В.В. Вітвіцький, 

М.С. Лосина, М.А. Смаглюк та ін. – К.: 

НДІ ”Украгропромпродуктивність”, 2007. – 650 с. – 1 прим.” 

- ”Перелік техсервісних послуг і їх ціна” складається на підставі 

оригінальних, факс чи електронних прайс-листів з обов’язковою 

вказівкою дати чинності. Приклад ”Ремонт КПП К-701 – 2150 грн 

(01.02.08)” 

- Форму №4.4.6.6–2008 підписує особа, яка її заповнювала. 
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Перелік спеціалізованих підприємств, по яким провести моніторинг 

у 2008 року згідно завдання 4.4.6.6 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Назва підприємства 

1 2 3 

1.0 Степагропромпордуктивність Широківське РПП 

”Агропромтехніка” 

ВАТ ”Дніпропетровський 

Дніпросервіс” 

ВАТ ”Синельниківський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Солонянськиа 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Новомосковський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Покровський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Кільченський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Вишетарасівська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Кудашівська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Петриківський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Апостолівська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Криворізька 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Васильківська 

Агропромтехніка” 

смт.Василівка 

ВАТ ”Петропавлівське районне 

виробниче підприємство 

”Агротехсервіс” 

ДП ”Єлізаровське виробниче 

підприємство Агропрмтехніка” 

ВАТ ”Нікопольська районна 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Межівське районне 

виробниче підприємство 

”Агротехсервіс” 

ВАТ ”Павлоградська 

Агропромтехніка” 
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Продовження  

1 2 3 

1.0 Степагропромпордуктивність ВАТ ”Томаківський 

Агротехсервіс” 

ТОВ ”Верхньодніпровський 

техсервіс” 

ВАТ ”П’ятихатський 

Агротехсервіс” 

1.1 Донецькагропромпродуктивність ВАТ ”Володарське 

ремпідприємтсво” 

ЗАТ ”Слов’янська 

сільгосптехніка” 

ТОВ ”Костянтинівський 

райагротехсервіс” 

ВАТ ”Артемівська РАТ” 

ВАТ ”Селідовське СТП” 

ВАТ ”Волноваська РАТ” 

ВАТ ”Олександрівська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Ясинуватська Р” 

ВАТ ”Мар’їнське підприємство 

по ремонту та матеріально-

технічному забезпеченню” 

Краснолиманське АРТП 

ВАТ ”Добропільська 

Сільгосптехніка” 

ТОВ ”Тельманівська РАТ” 

с.Гранітне 

ВАТ ”Красноармійський 

райагротехсервіс” 

ВАТ ”Удачнянське СРП” 

ВАТ ”Першотравнева РАТ” 

смт.Ялта 

АТОВ ”Старобешівська РАТ” 

1.2 Кіровоградагропромпродуктивність ВАТ ”Добровелчківське РТП” 

ВАТ ”Новоукраїнське РТП” 

ВАТ ”Трепівська 

 Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Бобринецька 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Знам’янське РТП” 

ВАТ ”Червотокам’янське РТП” 

ВАТ ”Новоархангельське РТП” 

 

475



Продовження  

1 2 3 

1.2 Кіровоградагропромпродуктивність ВАТ ”Новогородківська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Новомиргородський 

Райагротехсервіс” 

ВАТ ”Олександрійське РТП” 

ВАТ ”Кіровоградська 

Сільгосптехніка” 

1.3 Луганськагропромпродуктивність ВАТ ”Біловодська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Попаснянське РТП” 

ВАТ ”Слов’яносербське 

міжрайонне підприємство по 

матеріально-технічному і 

сервісному забезпеченню” 

ВАТ ”Марківська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Новопсковский 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Кремінська 

Агропромтехніка” 

Олександрівське виробничо-

комерційне акціонерне 

товариство ”Нива” 

м.Олександрівське 

ВАТ ”Ст. Луганське колективне 

РТП” с.Валуйське 

ВАТ ”Антрацитівське РТП” 

ВАТ ”Білолуцький 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Старобільський 

Райагротехсервіс” 

Білокуракінське виробничо-

комерційне акціонерне 

товариство ”Агротехсервіс” 

ЗАТ ”Лутугінська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Сватівський 

Міжрайагротехсервіс” 

1.4 Харківагропромпродуктивність ВАТ ”Балаклійське РТП” 

ТОВ ”Шевченківське РТП” 

ВАТ ”Борівське РТП” 

ВАТ ”В.Бурлуцьке РТП” 
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Продовження  

1 2 3 

1.4 Харківагропромпродуктивність ВАТ ”Сахновщинське РТП” 

Близнюківське АТЗТ ”РТП” 

Дергачівське ДП ”Агросервіс” 

ВАТ ”Старосалтівське РТП” 

ВАТ Харківське підприємство 

”Агротехніка” 

ВАТ ”Андріївське РТП” 

ВАТ ”Біляївське РТП” 

ВАТ ”Петровське РТП” 

ВАТ ”Вовчанське РТП” 

ВАТ ”Первомайське РТП” 

ВАТ ”Зміївське РТП” 

ВАТ ”Куп’янський Агросервіс” 

ВАТ ”Пересічанське РТП” 

ВАТ ”Краснопавліське РТП” 

ДП ”Золочівське РТП” 

ВАТ ”Нововодолазьке 

підприємство ”Агросервіс” 

ДСП Богодухівська 

”Агротехніка” 

 

 

 

Перелік спеціалізованих підприємств, по яким провести моніторинг 

у 2008 року згідно завдання 4.4.6.6 

№ 

п/п 

Назва зонального або 

регіонального НДЦ продуктивності 

АПК 

Назва підприємства 

1 2 3 

2.0 Лісостепагропромпродуктивність ВАТ ”Калинівське РП” 

Вінницьке районне підприємство 

”Агромаш” 

Бершадське районне підприємство 

”Агромаш” 

ВАТ ”Крижопільське РП” 

ВАТ ”Жмеринське РП ”Агромаш” 

ВАТ ”Джулинське СП ”Агромаш” 

ВАТ ”Липовецьке РП” 

ВАТ ”Іллінецьке РП” 

Слобода Шлинковецька 

майстерня ВАТ ”Могилів-

Подільське РП” 
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ВАТ ”Гайсинське РП ”Агромаш” 

Мурафська спец майстерня ВАТ 

”Шаргородське РП” 

ВАТ ”Уланівське СП” 

ВАТ ”Шаргородське РП” 

ВАТ ”Немирівське РП” 

Брацлавське СП 

ВАТ ”Вороновицьке СП 

”Агромаш” 

ВАТ ”Погребищенське РП” 

Лучинецька спецмайстерня ВАТ 

”Мурованокуриловецьке РП” 

ВАТ ”Літинське РП” 

ВАТ ”Тростянецьке РП” 

Барське районне підприємство 

”Агромаш” 

Бабчинська спецмайстерня ВАТ 

”Чернівецьке РП” 

Білянська спецмайстерня ВАТ 

”Томашпільське РП” 

ВАТ ”Кальницьке СП ”Агромаш” 

ВАТ ”Чернівецьке РП” 

2.0 Лісостепагропромпродуктивність ВАТ ”Ялтушківське СП” 

СП ”Ремтехсільмаш” 

ВАТ ”Вахнівське СП ”Агромаш” 

Комсомольське СП ”Агромаш” 

Рахнянське СП ”Агромаш” 

ВАТ ”Шаргородське РП” 

2.1 Хмельницькагропромпродуктивність ВАТ Дунаєвецьке підприємство 

”Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Агромотосервіс”  

м. Старокостянтинів 

ВАТ ”Шепетівська 

Сільгосптехніка” 

Ярмолинецьке ВАТ 

”Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Жванецьке РТП” 

ВАТ ”Ізяславське РТП” 

Деражнянське ВАТ 

”Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Війтовецьке РТП” 

ВАТ ”Смотрич РТП” 

Кам’янець-Подільське ВАТ 

”Агропромтехніка” 
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ВАТ ”Віньковецьке РТП” 

ВАТ ”Новоушицьке РТП” 

ВАТ ”Плужненське РТП” 

ВАТ ”Славутське РТП” 

ВАТ ”Хмельницька МТС” 

Теофіопольське ВАТ 

”Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Сатанів РТП” 

ВАТ ”Маньковецьке РТП” 

ВАТ ”Красилівське РТП” 

ВАТ ”Зінківське РТП” 

Ст. Синівське КП 

”Сілгосптехніка” 

ВАТ ”Антонівська РТП” 

Волочиське КРТП 

”Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Чемеровецьке районне 

підприємство ”Сільгосп-техніка” 

ВАТ ”Гуківський РТП” 

2.1 Хмельницькагропромпродуктивність ВАТ ”Полонське РТП” 

Городоцьке ВАТ 

”Сільгосптехніка” 

2.2 Полтаваагропромпродуктивність ТОВ ”Моторсервіс”, 

с.Залізничне (05322) 2-99-54 

ВАТ ”Комишнянське РП” 

ЗАТ ”Полтавське міжрайонне 

РТП” 

ВАТ ”Зіньківська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Кобеляцьке Агротехніка” 

ВАТ ”Бірківське ремонтне 

підприємство” 

ВАТ ”Покрово-Багачанське 

РП” 

ВАТ ”Пирятинське РТП” 

ВАТ ”Глобинська 

Ремсільгосптехніка” 

ВАТ ”Семенівський 

Універсал”, с. Семенівка 

Раливонівське ТОВ 

”Ремонтник” 

ВАТ ”Сенчанське РТП” 

ВАТ ”Гребінківське РТП” 

ВАТ ”Опішнянське РТП” 
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ВАТ ”Хорольське РТП” 

ВАТ ”Кошманівське РП” 

ВАТ ”Ново-Санжарська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Карлівське РТП” 

ВАТ ”В.Багачанська 

Агротехніка” 

ВАТ ”Лубенський 

Агроспецремонт” 

Лубенський КП ”Лубенський 

завод Агроелектроремонт” 

ЗАТ ”Решетилівський 

Агротехсервіс” 

2.3 Київагропромпродуктивність ВАТ ”Білоцерківський 

агротехсервіс” 

ВАТ ”Рокитнівський 

Райагротехсервіс” 

2.3 Київагропромпродуктивність ТОВ ”Рокитнянський 

Міжагротехсервіс” 

ВАТ ”Тетіївське РТП” 

ВАТ ”Медвинське РТП” 

ВАТ ”Таращанське РТП” 

АТ ”Кагарлицький агросервіс” 

ВАТ ”Переяслав-Хмельницький 

РТП” 

КП ”Броварське РТП” 

ВАТ ”Обухівський Агротехсервіс” 

ВАТ ”Узинське РТП” 

ВАТ ”Яготинський 

Райагротехсервіс” 

ВАТ ”Фастівська Сільгосптехніка” 

Бородянська МТС 

ВАТ ”Гребінківський агропрогрес” 

ЗАТ ”Києво-Святошинська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Сквирське РТП” 

ЗАТ ”Володарська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Ставищенське РТП” 

ВАТ ”Березанське РТП” 

ВАТ ”Васильківське РТП” 

ВАТ ”Ржищівське РТП” 

ВАТ ”Озернянське РТП” 

ВАТ ”Бишівське РТП” 
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КП ”Броварське РТП” 

ВАТ ”Богуславське РТП” 

2.4 Черкасиагропромпродуктивність ВАТ ”Вільшанське РТП” 

ВАТ ”Корсунь-Шевченківське ВО 

райагропроммеханізація” 

ВАТ ”Стеблівське РТП” 

ВАТ ”Буки РТП” 

ВАТ ”Канівагротехсервіс” 

Звенигородське підприємство ВАТ 

”Агротехсервіс” 

ВАТ ”Тальнівське РВО 

”Райагропроммеханізація” 

2.4 Черкасиагропромпродуктивність Черкасиагропроммеханізація 

ВАТ ”Стелма” Канівський-н, 

с.Степанці 

ВАТ ”Шполаагропромсервіс” 

ВАТ ”Драбівське РТП” 

ВАТ ”Золотоніське РТП” 

ВАТ ”Смілаагротехсервіс” 

ВАТ ”Катеринопільське ВО 

Агропроммеханізація” 

ВАТ ”Ладиженське РТП” 

Жашківське підприємство ВАТ 

”Техсервіс” 

ВАТ ”Чорнобаївське РТП” 

ВАТ ”Лисянське РТП” 

ВАТ ”Христинівське 

підприємство ”Агротехсервіс” 

ВАТ 

”Монастирищеагротехсервіс” 

ВАТ ”Кам’янка 

райагропроммеханізація” 

ВАТ ”Іркліївське РТП” 

ВАТ ”Маньківська 

агропроммеханізація” 

ВАТ ВО 

”Агропроммеханізація” 

Городищенське підприємство 

ВАТ ”Агротехсервіс” 
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Перелік спеціалізованих підприємств, по яким провести моніторинг 

у 2008 року згідно завдання 4.4.6.6 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Назва підприємства 

1 2 3 

3.0 Поліськагропромпродуктивність ВАТ ”Новоград-Волинська 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Житомирагротехніка” 

ВАТ ”Черняхівська 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Барашівська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Довбишська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Ружинська 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Краснопільська 

Агропромтехніка” с.Краснопіль 

ВАТ ”Корост енська 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Ремтехсервіс” м.Бердичів 

ВАТ ”Попільнянська 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Вищевичі 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Чорноруденецька 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Брусилівська 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Великокоровинецька 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Любарська 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Барановська 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Володар-Волинська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Коростишівська 

Райагропромтехніка” 

Іванопільська майстерня при 

ВАТ ”Чуднівська 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Андрушівська 

Райагропромтехніка” 
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Продовження  

1 2 3 

3.0 Поліськагропромпродуктивність ВАТ ”Корнинагрореммаш” 

с.Корнин 

ВАТ ”Ярунська Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Чоповицька 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Чуднівська 

Райагропромтехніка” 

3.1 Сумиагропромпродуктивність ВАТ ”Білопільський 

агротехсервіс” 

ВАТ ”Сумський Агротехсервіс” 

ВАТ ”Жовтневе РП” 

ВАТ ”Тростянецький 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Тернівське РП” 

ВАТ ”Недригайлівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Роменський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Кролевецький 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Синівське РТП” 

ВАТ ”Глухівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Смілівське РП” 

ВАТ ”Охтирський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Буринський Агртехсервіс” 

ВАТ ”В.Писарівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Липово-Долинський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Краснопільський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Конотопський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Червоне РП” смт. Червоне 

ВАТ ”Хотінський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Лебединський 

Агротехсервіс” 
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Продовження  

1 2 3 

3.2 Чернігівагропромпродуктивність ВАТ ”Бобровицький 

Райагротехсервіс” 

ВАТ 

”Чернігіврайагропромтехніка” 

ВАТ ”Батуринагротехсервіс” 

ВАТ ”Лосинівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Щорська сільгосптехніка” 

ВАТ ”Агротехсервіс” 

смт. Короп 

ВАТ ”Остерський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Прилуцький 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Менський 

”Агротехсервіс” 

ВАТ ”Срібнеагротехсервіс” 

ВАТ ”Григорівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Носівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Борзнянський 

Райагротехсервіс” 

ВАТ ”Ічнянський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Семенівський 

Райагротехсервіс” 

ВАТ ”Дмитрівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Куликівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Березнянський 

Аготехсервіс” 

ВАТ ”Новгород-Сіверський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Барвинський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Холмиагротехсервіс” 

ВАТ ”Вертіївський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Городнянський 

Агротехсервіс” 

484



Продовження  

1 2 3 

3.2 Чернігівагропромпродуктивність ВАТ ”Кіцманське РТП” 

ВАТ ”Авдіївський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Малодівицький 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Ніжинський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Агропромтехніка” 

смт. Козелець 

ВАТ ”Дочинський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Комарівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Михайло Коцюбинський 

Агротехсервіс” 

Корюківський 

”Райагротехсервіс” 

Гремяцький ”Агротехсервіс” 

ВАТ 

”Бахмачрайагротехконцерн” 

3.3 Рівнеагропромпродуктивність ВАТ ”Степаньагропромсервіс” 

ВАТ ”Дубноремтранссервіс” 

ВАТ ”Дубенський районний 

агроторговий дім” Верба-

Агротех” 

ВАТ ”Дубровицьке РВО 

Райагротехсервіс” 

ВАТ ”Здолбунівське РТП” 

ВАТ ”Рівненське РТП” 

ВАТ ”Сарненське РТП” 

ВАТ ”Костопільська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Острожецьагротех” 

с.Острожець 

ВАТ ”Млинівський 

Агротехсервіс” 

Корецьке ВАТ ”Агротехсервіс” 

Бугринське АТВТ 

”Агротехсервіс” 

ВАТ ”Острозьке РТП” 

ВАТ ”Радивилівське РТП” 
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Продовження  

1 2 3 

3.3 Рівнеагропромпродуктивність ВАТ ”Рокитнівський 

Райагротехсервіс” 

ВАТ ”Демидівське РТП” 

ВАТ ”Березнівська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Козинагропромтехніка” 

ВАТ ”Мізоцьке РТП” 

3.4 Волиньагропромпродуктивність ВАТ ”Рожищенське РТП” 

ВАТ ”Рожищеферммаш” 

ВАТ ”Луцьке РТП” 

ВАТ ”Шацьке РТП” 

ВАТ ”Ратнівське РТП” 

ВАТ ”Олицьке РТП” 

ВАТ ”Локачинське РТП” 

ВАТ ”Торчинське РТП” 

ВАТ ”Ковельсільмаш” 

ВАТ ”Старовижівське РТП” 

ВАТ ”Іваничівське РТП” 

ВАТ ”Поворське РТП” 

ВАТ ”Любомське РТП” 

ВАТ ”Ковельське РТП” 

ВАТ ”Ківерцівське РТП” 

ВАТ ”Турійське РТП” 

 

 

Перелік спеціалізованих підприємств, по яким провести моніторинг 

у 2008 року згідно завдання 4.4.6.6 

№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального 

НДЦ продуктивності АПК 

Назва підприємства 

1 2 3 

4.0 Західагропромпродуктивність Скалатське ВП 

”Агропромтехніка” 

ВАТ ”Золочівський Ремсервіс” 

Гусятинське ВАТ ”Ретрос” 

Вишнівецьке ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Кременецьке ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Івано-Пустинське ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Косівське ВАТ 

”Агропромтехніка” 
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Лановецьке РВП 

”Агропромтехніка” 

Золотниківське ВАТ 

”Агропромтехніка” с.Золотники 

Борщівське ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Копичинське ВП 

”Агропромтехніка” 

Бережанське ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Заложцівське ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Підгаєцьке ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Заліщицьке ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Криницьке ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Тернопільське ВАТ 

”Агропромтехніка” смт.Бірки 

Підволочиське РВП 

”Агропромтехніка” 

Збаразьке ВАТ 

”Агропрмтехніка” 

Бучацьке ВАТ 

”Агропромтехніка” 

4.0 Західагропромпродуктивність Теребовлянське ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Скала-Подільська державна 

МТС 

Монастирське ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Зборівське ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Чортківське ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Плотицьке ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Товстеньке ВАТ 

”Агропромтехніка” 

Шумське ВАТ 

”Агропромтехніка” 

4.1 Чернівціагропромпродуктивність ВАТ ”Мамалигівський 

Авторемсервіс” 
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ВАТ ”Чернівецьке РП” 

ВАТ ”Романковецьке РТП” 

ВАТ ”Заставнівське об’єднання 

”Агротехсервіс” 

ВАТ ”Іванівецьке РТП” 

ВАТ ”Агроремтранссервіс” 

м.Сторожинець 

ВАТ ”Хотинське РТП” 

ВАТ ”Новоселицьке РТП” 

ВАТ ”Нижньостанівецьке РТП” 

ВАТ ”Глибоцьке РТП” 

ВАТ ”Сокирянське РТП” 

4.2 Львівагропромпродуктивність ВАТ ”Сокальський 

Агротехсервіс” 

Дергачівське ДП ”Агросервіс” 

Старосамбірське ВАТ 

”Агропромтехніка” 

ТзОВ ”Агротехсервіс” 

м.Перемишляни 

ЗАТ ”Рава-Руський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Самбірське РТП 

”Агротехсервіс” 

4.2 Львівагропромпродуктивність ВАТ ”Глиинянський 

Агротехсервіс” смт.Глиняни 

ВАТ ”Стрийський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Свалявське РТП” 

ВАТ ”Пустомитівський 

Агротехсервіс” 

Мостиське АТ ”Техносервіс” 

ЗАТ ”Бродівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Буський Агротехсервіс” 

ВАТ ”Городоцький 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Ожидівський 

Агрореммаш” 

ВАТ ”Лопатинський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Дрогобицький 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Великомостківський 

Агротехсервіс” 
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ВАТ ”Розвалів 

Сільгосптехніка” 

ДП ”Ремтехсервісзбут” ЗАТ 

”Радехівський Агротехсервіс” 

Радехівський ЗАТ ”Агросервіс” 

ЗАТ ”Рудківська 

Сільгосптехніка” смт.Рудки 

4.3 Ів-Франківськагропромпродуктивність ВАТ ”Обертинська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Городенківська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Агронафтогазсервіс” 

ВАТ ”Заболотівська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Долинська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Рожнятівська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Рогатинська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Богородчанська 

Сільгосптехніка” 

4.3 Ів-Франківськагропромпродуктивність ВАТ ”Бурштинська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Надвірнянська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Угринівська МТС” 

ВАТ ”Галицька 

Сільгосптехніка” 

4.4 Закарпатагропромпродуктивність ВАТ ”Брегівське РТП” 

Тячівське РПТ 

Перечинське РТП 

ВАТ ”Мукачівське РТП” 
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Перелік спеціалізованих підприємств, по яким провести моніторинг 

у 2008 року згідно завдання 4.4.6.6 

№ 

п/п 

Назва зонального або 

регіонального НДЦ продуктивності 

АПК 

Назва підприємства 

1 2 3 

5.0 Південьагропромпродуктивність ВАТ ”Кіровська Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Нижньогірське РТП” 

ВАТ ”Сімферопольське РП 

”Кримагротехсервіс” 

ВАТ ”Сімферопольський 

ремонтно-механічний завод” 

ВАТ ”Старок римська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Судакське РТП” 

ВАТ ”Джанкойське 

райпідприємтсво Агропромсервіс” 

ВАТ ”Ленінський ремонтно-

механічний завод ”Металіст” 

ВАТ ”Зіньківська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Червоногвардійське РТП” 

ВАТ ”Бахчисарайське РТП” 

ВАТ ”Білогорське РТП” 

ВАТ ”Жовтневе РТП” 

ВАТ ”Сакське РТП” 

ВАТ ”Красноперекопське РТП” 

ВАТ ”Радянське РТП” 

ВАТ ”Роздільнянське РТП” 

ВАТ ”Чорноморське РТП” 

ВАТ ”Зуйська Сільгосптехніка” 

5.1 Одесаагропромпродуктивність ВАТ ”Біляєвська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Болградське РТП” 

ВАТ ”Софіївське РП” 

ВАТ ”Любашівське РТП” 

ВАТ ”Татарбунарське РТП” 

ВАТ ”Одесспецсільгоспбуд” 

м.Одеса, вул.Моторна,6 (0482) 21-

58-40 

Підприємство ”Білгород-

Дністровська ”Агропромтехніка” 
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Продовження  

1 2 3 

5.1 Одесаагропромпродуктивність ВАТ ”Саратське РТП” 

ВАТ ”Петрівське РП” 

ВАТ ”Балтське РТП” 

ВАТ ”Комінтернівське РТП” 

ВАТ ”Кодимське РТП” 

ВАТ ”Іванівське РТП” 

ВАТ ”Котовське РТП” 

ВАТ ”Березівське РТП” 

ВАТ ”Миколаївське РТП” 

с.Стрюково 

ВАТ ”Болградське РТП” 

5.2 Херсонагропромпродуктивність ВАТ ”Голопристанське РТП” 

ВАТ ”Каховське РТП” 

ВАТ ”Каховський завод 

”Сільгоспагрегат” 

ВАТ ”Скадовське РТП” 

ВАТ ”Калинівське РПТ” 

ВАТ ”Гаврилівське РТП” 

ВАТ ”Горностаївське РТП” 

ВАТ ”Генічеське РТП” 

ВАТ ”Станіславське РТП” 

ВАТ ”В.Лепетиське РТП” 

ВАТ ”Дар’ївське РТП” 

с.Дар’ївка 

ВАТ ”Н.Олексіївське РТП” 

ВАТ ”Н.Григорівське РТП” 

ВАТ ”Н.Воронцовське РТП” 

ВАТ ”Іванівське РТП” 

ВАТ ”Н.Троїцьке РТП” 

ВАТ ”Н.Миколаївське РТП” 

ВАТ ”В.Олександрівське РТП” 

ВАТ ”Громівське РТП” 

ВАТ ”Білозерське РТП” 

ВАТ ”Сиваське РТП” 

ВАТ ”Високопільське РТП” 

ВАТ ”Чаплинське РТП” 

ВАТ ”Бериславське РТП” 

5.3 Миколаївагропромпродуктивність ВАТ ”Вознесенська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Агрофірма ”Зоря 

Новобужжя” 
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Продовження  

1 2 3 

5.3 Миколаївагропромпродуктивність ВАТ ”Врадіївська 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Баштанська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Снігурівська МТС” 

ВАТ ”Єланецька 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Снігурівська МТС” 

ВАТ ”Очаківська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Веселинівська 

Агропромтехніка” 

ВАТ ”Привільнянське РТП” 

ВАТ ”Березнегуватська 

Райагропромтехніка” 

ВАТ ”Жовтнева 

Агропромтехніка” ст.Горохівка 

ВАТ ”Новоодеське РП” 

ВАТ ”Первомайська 

Агропромтехніка” 

5.4 Запорізькагропромпродуктивність ВАТ ”Комишувахський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Запорізький 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Василівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Пологівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Андріївський 

Агротехсервіс” с.Андріївка 

ВАТ ”Новомиколаївський 

агротехсервіс” 

ВАТ ”Гуляйпільський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Вільнянський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Владівське РТП” 

ВАТ ”Розівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Астраханське РТП” 

ВАТ ”Чернігівський 

Агротехсервіс” смт.Чернігівка 
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Продовження 

1 2 3 

5.4 Запорізькагропромпродуктивність ВАТ ”Бердянський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Михайлолокашевський 

Агротехсервіс” 

Веселівське виробниче 

об’єднання ”Агротехсервіс” 

смт.Веселе 

ВАТ ”Зеленівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Куйбишевський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Токмаська 

Сільгосптехніка” 

ВАТ ”Оріхівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Якиимівський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Малобілозерський 

Агротехсервіс” 

ВАТ ”Молочанський 

Агротехсервіс” 
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№ 

п/п 

Назва зонального або регіонального НДЦ 

продуктивності АПК 

1.0 Степагропромпордуктивність – 21 

1.1 Донецькагропромпродуктивність – 16 

1.2 Кіровоградагропромпродуктивність - 11 

1.3 Луганськагропромпродуктивність 14 

1.4 Харківагропромпродуктивність - 21 

 

2.0 Лісостепагропромпродуктивність - 31 

2.1 Хмельницькагропромпродуктивність -27 

2.2 Полтаваагропромпродуктивність - 22 

2.3 Київагропромпродуктивність - 26 

2.4 Черкасиагропромпродуктивність - 25 

 

3.0 Поліськагропромпродуктивність -24 

3.1 Сумиагропромпродуктивність -20 

3.2 Чернігівагропромпродуктивність - 34 

3.3 Рівнеагропромпродуктивність - 19 

3.4 Волиньагропромпродуктивність -16 

 

4.0 Західагропромпродуктивність - 28 

4.1 Чернівціагропромпродуктивність - 11 

4.2 Львівагропромпродуктивність -22 

4.3 Ів-Франківськагропромпродуктивність - 12 

4.4 Закарпатагропромпродуктивність – 4 

 

5.0 Південьагропромпродуктивність - 19 

5.1 Одесаагропромпродуктивність -17 

5.2 Херсонагропромпродуктивність - 24 

5.3 Миколаївагропромпродуктивність - 14 

5.4 Запорізькагропромпродуктивність -22 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=117 
Мінімальне значення:   xmin=     0.1121281 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.2557471 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐0.1557791 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    ‐0.4813472 
Медіана:   Medx=     0.1849462 
Розмах вибірки:    Rx=     0.1436190 
Число ступенів свободи вибірки:   f=116 
Дисперсія:   Dx=     0.0010304 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0320992 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.1827025 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=8    Ширина інтервалу: h= 0.01795 
Дисперсія Ax: Da=   0.04915  Дисперсія Ex: De=   0.18059 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐0.856868<=ax<= 0.545310 
p=  0.9500:   ‐1.147268<=ax<= 0.835710 
p=  0.9900:   ‐2.372816<=ax<= 2.061258 
p=  0.9990:   ‐7.166667<=ax<= 6.855108 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    ‐1.825187<=ex<= 0.862492 
p=  0.9500:   ‐2.381823<=ex<= 1.419129 
p=  0.9900:   ‐4.730940<=ex<= 3.768246 
p=  0.9990:   ‐13.919741<=ex<=12.957046 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.177782<=mx<= 0.187623 
p=  0.0500:    0.176825<=mx<= 0.188580 
p=  0.0100:    0.174931<=mx<= 0.190474 
p=  0.0010:    0.172683<=mx<= 0.192722 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.000841<=Dx<= 0.001297 
p=  0.9500:    0.000809<=Dx<= 0.001357 
p=  0.9900:    0.000752<=Dx<= 0.001484 
p=  0.9990:    0.000692<=Dx<= 0.001653 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  0.1984196006;    sigma=  0.0297404902; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.1827024832; 
гамма ‐ розподіл:    a= 30.9860123950;    b=  0.0058962890; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐1.7161193216;    sigma=  0.1832741178; 
нормальний розподіл:   mu=  0.1827024832;    sigma=  0.0319617065; 
релеєвський розподіл:    b=  0.1311521027; 
рівномірний розподіл:    a=  0.1121281460;    b=  0.2557471260; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.1960059373;   b= 6.4984912496; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.8365483859 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить гамма розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 8.13675; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=117 
Мінімальне значення:   xmin=     0.0806452 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.4347826 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    2.1041726 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    5.6252471 
Медіана:   Medx=     0.1587302 
Розмах вибірки:    Rx=     0.3541374 
Число ступенів свободи вибірки:   f=116 
Дисперсія:   Dx=     0.0040664 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0637681 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.1722655 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=8    Ширина інтервалу: h= 0.04427 
Дисперсія Ax: Da=   0.04915  Дисперсія Ex: De=   0.18059 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   1.403084<=ax<= 2.805261 
p=  0.9500:   1.112683<=ax<= 3.095662 
p=  0.9900:   ‐0.112865<=ax<= 4.321210 
p=  0.9990:   ‐4.906715<=ax<= 9.115060 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    4.281408<=ex<= 6.969086 
p=  0.9500:   3.724771<=ex<= 7.525723 
p=  0.9900:   1.375654<=ex<= 9.874840 
p=  0.9990:   ‐7.813146<=ex<=19.063641 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.162490<=mx<= 0.182041 
p=  0.0500:    0.160589<=mx<= 0.183942 
p=  0.0100:    0.156826<=mx<= 0.187705 
p=  0.0010:    0.152361<=mx<= 0.192171 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.003319<=Dx<= 0.005120 
p=  0.9500:    0.003194<=Dx<= 0.005355 
p=  0.9900:    0.002967<=Dx<= 0.005858 
p=  0.9990:    0.002731<=Dx<= 0.006522 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  0.2092775178;    sigma=  0.0920258518; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.1722655429; 
гамма ‐ розподіл:    a= 9.5281752987;    b=  0.0180795942; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐1.8121109857;    sigma=  0.3133716440; 
нормальний розподіл:   mu=  0.1722655429;    sigma=  0.0634950304; 
релеєвський розподіл:    b=  0.1298211003; 
рівномірний розподіл:    a=  0.0806451610;    b=  0.4347826090; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.1930625421;   b= 2.6915471612; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.0195737160 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 21.48718; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=117 
Мінімальне значення:   xmin=     0.8475493 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.9331605 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐0.9634813 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    0.4957727 
Медіана:   Medx=     0.9075730 
Розмах вибірки:    Rx=     0.0856112 
Число ступенів свободи вибірки:   f=116 
Дисперсія:   Dx=     0.0003528 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0187841 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.9032442 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=8    Ширина інтервалу: h= 0.01070 
Дисперсія Ax: Da=   0.04915  Дисперсія Ex: De=   0.18059 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐1.664570<=ax<=‐0.262393 
p=  0.9500:   ‐1.954971<=ax<= 0.028008 
p=  0.9900:   ‐3.180519<=ax<= 1.253556 
p=  0.9990:   ‐7.974369<=ax<= 6.047406 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    ‐0.848067<=ex<= 1.839612 
p=  0.9500:   ‐1.404703<=ex<= 2.396248 
p=  0.9900:   ‐3.753820<=ex<= 4.745366 
p=  0.9990:   ‐12.942621<=ex<=13.934166 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.900365<=mx<= 0.906124 
p=  0.0500:    0.899805<=mx<= 0.906684 
p=  0.0100:    0.898696<=mx<= 0.907792 
p=  0.0010:    0.897381<=mx<= 0.909108 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.000288<=Dx<= 0.000444 
p=  0.9500:    0.000277<=Dx<= 0.000465 
p=  0.9900:    0.000257<=Dx<= 0.000508 
p=  0.9990:    0.000237<=Dx<= 0.000566 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  0.9116718379;    sigma=  0.0141049860; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.9032441915; 
гамма ‐ розподіл:    a= 2300.3824582239;    b=  0.0003926496; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐0.1019797105;    sigma=  0.0209232803; 
нормальний розподіл:   mu=  0.9032441915;    sigma=  0.0187036205; 
релеєвський розподіл:    b=  0.6388270090; 
рівномірний розподіл:    a=  0.8475492760;    b=  0.9331604720; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.9115523057;   b= 64.1573013567; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.3639140035 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 11.14530; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=117 
Мінімальне значення:   xmin=     0.9237746 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.9665802 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐0.9634813 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    0.4957727 
Медіана:   Medx=     0.9537865 
Розмах вибірки:    Rx=     0.0428056 
Число ступенів свободи вибірки:   f=116 
Дисперсія:   Dx=     0.0000882 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0093920 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.9516221 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=8    Ширина інтервалу: h= 0.00535 
Дисперсія Ax: Da=   0.04915  Дисперсія Ex: De=   0.18059 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐1.664570<=ax<=‐0.262393 
p=  0.9500:   ‐1.954971<=ax<= 0.028008 
p=  0.9900:   ‐3.180519<=ax<= 1.253556 
p=  0.9990:   ‐7.974369<=ax<= 6.047406 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    ‐0.848067<=ex<= 1.839612 
p=  0.9500:   ‐1.404703<=ex<= 2.396248 
p=  0.9900:   ‐3.753820<=ex<= 4.745366 
p=  0.9990:   ‐12.942621<=ex<=13.934166 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.950182<=mx<= 0.953062 
p=  0.0500:    0.949902<=mx<= 0.953342 
p=  0.0100:    0.949348<=mx<= 0.953896 
p=  0.0010:    0.948690<=mx<= 0.954554 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.000072<=Dx<= 0.000111 
p=  0.9500:    0.000069<=Dx<= 0.000116 
p=  0.9900:    0.000064<=Dx<= 0.000127 
p=  0.9990:    0.000059<=Dx<= 0.000141 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  0.9558359189;    sigma=  0.0070524930; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.9516220958; 
гамма ‐ розподіл:    a= 10289.0315979997;    b=  0.0000924890; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐0.0496358775;    sigma=  0.0098744393; 
нормальний розподіл:   mu=  0.9516220958;    sigma=  0.0093518102; 
релеєвський розподіл:    b=  0.6729309287; 
рівномірний розподіл:    a=  0.9237746380;    b=  0.9665802360; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.9558076144;   b= 135.0672222014; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.3639138027 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 11.14530; 
Критичне значення = 13.36157 

562



Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=117 
Мінімальне значення:   xmin=     2.3000000 
Максимальне значення:‐   xmax=     12.4000000 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    0.5798151 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    1.2588006 
Медіана:   Medx=     6.3000000 
Розмах вибірки:    Rx=     10.1000000 
Число ступенів свободи вибірки:   f=116 
Дисперсія:   Dx=     3.5908238 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     1.8949469 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     6.4111111 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=8    Ширина інтервалу: h= 1.26250 
Дисперсія Ax: Da=   0.04915  Дисперсія Ex: De=   0.18059 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐0.121274<=ax<= 1.280904 
p=  0.9500:   ‐0.411674<=ax<= 1.571304 
p=  0.9900:   ‐1.637222<=ax<= 2.796852 
p=  0.9990:   ‐6.431072<=ax<= 7.590703 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    ‐0.085039<=ex<= 2.602640 
p=  0.9500:   ‐0.641675<=ex<= 3.159276 
p=  0.9900:   ‐2.990793<=ex<= 5.508394 
p=  0.9990:   ‐12.179593<=ex<=14.697194 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    6.120633<=mx<= 6.701589 
p=  0.0500:    6.064129<=mx<= 6.758093 
p=  0.0100:    5.952315<=mx<= 6.869907 
p=  0.0010:    5.819610<=mx<= 7.002612 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    2.930498<=Dx<= 4.520987 
p=  0.9500:    2.820142<=Dx<= 4.728863 
p=  0.9900:    2.620097<=Dx<= 5.172932 
p=  0.9990:    2.411245<=Dx<= 5.759526 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 

гамбеловський розподіл:    mu=  7.4060082434;    sigma=  2.1841845656; 
експоненціальний розподіл:    mu=  6.4111111111; 
гамма ‐ розподіл:    a= 11.0521784805;    b=  0.5800766901; 
логнормальний розподіл:    mu= 1.8121109849;    sigma=  0.3133716439; 
нормальний розподіл:   mu=  6.4111111111;    sigma=  1.8868314587; 
релеєвський розподіл:    b=  4.7255940702; 
рівномірний розподіл:    a=  2.3000000000;    b=  12.4000000000; 
вейбуловський розподіл:    a=  7.0967770899;   b= 3.5419355166; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить вейбуловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.0925595658 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 21.48718; 
Критичне значення = 13.36157 

563



Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=117 
Мінімальне значення:   xmin=     3.9101124 
Максимальне значення:‐   xmax=     8.9183673 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    0.9634813 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    0.4957727 
Медіана:   Medx=     5.4069767 
Розмах вибірки:    Rx=     5.0082550 
Число ступенів свободи вибірки:   f=116 
Дисперсія:   Dx=     1.2075106 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     1.0988679 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     5.6602148 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=8    Ширина інтервалу: h= 0.62603 
Дисперсія Ax: Da=   0.04915  Дисперсія Ex: De=   0.18059 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   0.262393<=ax<= 1.664570 
p=  0.9500:   ‐0.028008<=ax<= 1.954971 
p=  0.9900:   ‐1.253556<=ax<= 3.180519 
p=  0.9990:   ‐6.047406<=ax<= 7.974369 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    ‐0.848067<=ex<= 1.839612 
p=  0.9500:   ‐1.404703<=ex<= 2.396248 
p=  0.9900:   ‐3.753820<=ex<= 4.745366 
p=  0.9990:   ‐12.942621<=ex<=13.934166 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    5.491768<=mx<= 5.828661 
p=  0.0500:    5.459002<=mx<= 5.861427 
p=  0.0100:    5.394162<=mx<= 5.926268 
p=  0.0010:    5.317207<=mx<= 6.003223 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.985458<=Dx<= 1.520303 
p=  0.9500:    0.948348<=Dx<= 1.590207 
p=  0.9900:    0.881078<=Dx<= 1.739537 
p=  0.9990:    0.810846<=Dx<= 1.936795 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  6.2517057939;    sigma=  1.2705819066; 
експоненціальний розподіл:    mu=  5.6602147949; 
гамма ‐ розподіл:    a= 28.9965686956;    b=  0.1952029171; 
логнормальний розподіл:    mu= 1.7161193215;    sigma=  0.1832741180; 
нормальний розподіл:   mu=  5.6602147949;    sigma=  1.0941617989; 
релеєвський розподіл:    b=  4.0764703830; 
рівномірний розподіл:    a=  3.9101123600;    b=  8.9183673470; 
вейбуловський розподіл:    a=  6.1238776279;   b= 5.0986310164; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.3639138027 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 11.14530; 
Критичне значення = 13.36157 

564



Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=117 
Мінімальне значення:   xmin=     321.0000000 
Максимальне значення:‐   xmax=     507.0000000 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐0.1104766 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    ‐1.1636240 
Медіана:   Medx=     428.0000000 
Розмах вибірки:    Rx=     186.0000000 
Число ступенів свободи вибірки:   f=116 
Дисперсія:   Dx=     2354.5527557 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     48.5237339 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     427.4017094 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=8    Ширина інтервалу: h= 23.25000 
Дисперсія Ax: Da=   0.04915  Дисперсія Ex: De=   0.18059 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐0.811565<=ax<= 0.590612 
p=  0.9500:   ‐1.101966<=ax<= 0.881013 
p=  0.9900:   ‐2.327514<=ax<= 2.106561 
p=  0.9990:   ‐7.121364<=ax<= 6.900411 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    ‐2.507463<=ex<= 0.180215 
p=  0.9500:   ‐3.064100<=ex<= 0.736852 
p=  0.9900:   ‐5.413217<=ex<= 3.085969 
p=  0.9990:   ‐14.602017<=ex<=12.274769 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    419.963457<=mx<=434.839961 
p=  0.0500:    418.516580<=mx<=436.286839 
p=  0.0100:    415.653369<=mx<=439.150049 
p=  0.0010:    412.255197<=mx<=442.548222 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    1921.567858<=Dx<=2964.473728 
p=  0.9500:    1849.205874<=Dx<=3100.780658 
p=  0.9900:    1718.033842<=Dx<=3391.962887 
p=  0.9990:    1581.086445<=Dx<=3776.601020 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  451.1875841384;    sigma=  42.5019034251; 
експоненціальний розподіл:    mu=  427.4017094017; 
гамма ‐ розподіл:    a= 76.8425584713;    b=  5.5620442357; 
логнормальний розподіл:    mu= 6.0512034189;    sigma=  0.1148290721; 
нормальний розподіл:   mu=  427.4017094017;    sigma=  48.3159225633; 
релеєвський розподіл:    b=  304.1435923808; 
рівномірний розподіл:    a=  321.0000000000;    b=  507.0000000000; 
вейбуловський розподіл:    a=  448.9431416389;   b= 10.2539772184; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить вейбуловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.3279933203 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить нормальний розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 21.86325; 
Критичне значення = 13.36157 

565



Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=117 
Мінімальне значення:   xmin=     47.0000000 
Максимальне значення:‐   xmax=     98.0000000 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐0.6050150 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    ‐0.1316819 
Медіана:   Medx=     77.0000000 
Розмах вибірки:    Rx=     51.0000000 
Число ступенів свободи вибірки:   f=116 
Дисперсія:   Dx=     115.6880342 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     10.7558372 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     77.1367521 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=8    Ширина інтервалу: h= 6.37500 
Дисперсія Ax: Da=   0.04915  Дисперсія Ex: De=   0.18059 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐1.306104<=ax<= 0.096074 
p=  0.9500:   ‐1.596504<=ax<= 0.386474 
p=  0.9900:   ‐2.822052<=ax<= 1.612022 
p=  0.9990:   ‐7.615902<=ax<= 6.405872 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    ‐1.475521<=ex<= 1.212157 
p=  0.9500:   ‐2.032158<=ex<= 1.768794 
p=  0.9900:   ‐4.381275<=ex<= 4.117911 
p=  0.9990:   ‐13.570075<=ex<=13.306712 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    75.487979<=mx<=78.785525 
p=  0.0500:    75.167262<=mx<=79.106242 
p=  0.0100:    74.532599<=mx<=79.740905 
p=  0.0010:    73.779355<=mx<=80.494149 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    94.413857<=Dx<=145.655746 
p=  0.9500:    90.858441<=Dx<=152.353018 
p=  0.9900:    84.413466<=Dx<=166.659896 
p=  0.9990:    77.684725<=Dx<=185.558615 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  82.1673929691;    sigma=  8.8298837984; 
експоненціальний розподіл:    mu=  77.1367521368; 
гамма ‐ розподіл:    a= 47.8044053723;    b=  1.6135908717; 
логнормальний розподіл:    mu= 4.3350840973;    sigma=  0.1483135930; 
нормальний розподіл:   mu=  77.1367521368;    sigma=  10.7097734603; 
релеєвський розподіл:    b=  55.0671307486; 
рівномірний розподіл:    a=  47.0000000000;    b=  98.0000000000; 
вейбуловський розподіл:    a=  81.6239607919;   b= 8.8804703417; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить вейбуловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.2638020632 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 10.58120; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=117 
Мінімальне значення:   xmin=     0.0102041 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.0212766 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    1.3687773 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    2.0081449 
Медіана:   Medx=     0.0129870 
Розмах вибірки:    Rx=     0.0110725 
Число ступенів свободи вибірки:   f=116 
Дисперсія:   Dx=     0.0000045 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0021268 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.0132526 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=8    Ширина інтервалу: h= 0.00138 
Дисперсія Ax: Da=   0.04915  Дисперсія Ex: De=   0.18059 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   0.667689<=ax<= 2.069866 
p=  0.9500:   0.377288<=ax<= 2.360266 
p=  0.9900:   ‐0.848260<=ax<= 3.585815 
p=  0.9990:   ‐5.642110<=ax<= 8.379665 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    0.664306<=ex<= 3.351984 
p=  0.9500:   0.107669<=ex<= 3.908621 
p=  0.9900:   ‐2.241448<=ex<= 6.257738 
p=  0.9990:   ‐11.430249<=ex<=15.446538 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.012927<=mx<= 0.013579 
p=  0.0500:    0.012863<=mx<= 0.013642 
p=  0.0100:    0.012738<=mx<= 0.013768 
p=  0.0010:    0.012589<=mx<= 0.013916 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.000004<=Dx<= 0.000006 
p=  0.9500:    0.000004<=Dx<= 0.000006 
p=  0.9900:    0.000003<=Dx<= 0.000007 
p=  0.9990:    0.000003<=Dx<= 0.000007 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  0.0144278381;    sigma=  0.0027173894; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.0132526251; 
гамма ‐ розподіл:    a= 43.5519640096;    b=  0.0003042945; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐4.3350840963;    sigma=  0.1483135942; 
нормальний розподіл:   mu=  0.0132526251;    sigma=  0.0021176895; 
релеєвський розподіл:    b=  0.0094899073; 
рівномірний розподіл:    a=  0.0102040820;    b=  0.0212765960; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.0141927857;   b= 5.7260978490; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.0351027746 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 37.28205; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=62 
Мінімальне значення:   xmin=     0.1522989 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.2701863 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐1.3222146 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    4.3376697 
Медіана:   Medx=     0.2387337 
Розмах вибірки:    Rx=     0.1178875 
Число ступенів свободи вибірки:   f=61 
Дисперсія:   Dx=     0.0003856 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0196372 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.2377567 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.01684 
Дисперсія Ax: Da=   0.08938  Дисперсія Ex: De=   0.30475 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐2.267610<=ax<=‐0.376819 
p=  0.9500:   ‐2.659206<=ax<= 0.014777 
p=  0.9900:   ‐4.311818<=ax<= 1.667389 
p=  0.9990:   ‐10.776171<=ax<= 8.131742 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    2.591974<=ex<= 6.083365 
p=  0.9500:   1.868884<=ex<= 6.806456 
p=  0.9900:   ‐1.182704<=ex<= 9.858043 
p=  0.9990:   ‐13.119284<=ex<=21.794624 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.233591<=mx<= 0.241922 
p=  0.0500:    0.232770<=mx<= 0.242744 
p=  0.0100:    0.231126<=mx<= 0.244388 
p=  0.0010:    0.229134<=mx<= 0.246379 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.000293<=Dx<= 0.000534 
p=  0.9500:    0.000278<=Dx<= 0.000570 
p=  0.9900:    0.000252<=Dx<= 0.000648 
p=  0.9990:    0.000226<=Dx<= 0.000758 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  0.2465287333;    sigma=  0.0152354787; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.2377566501; 
гамма ‐ розподіл:    a=135.3825185158;    b=  0.0017561843; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐1.4402053927;    sigma=  0.0883891556; 
нормальний розподіл:   mu=  0.2377566501;    sigma=  0.0194782193; 
релеєвський розподіл:    b=  0.1686825801; 
рівномірний розподіл:    a=  0.1522988510;    b=  0.2701863350; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.2459692776;   b= 15.7045591865; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить нормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.8540372003 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить вейбуловський розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 7.67742; 
Критичне значення = 12.01704 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=62 
Мінімальне значення:   xmin=     0.1492537 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.4761905 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    1.3306721 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    1.6001706 
Медіана:   Medx=     0.2222222 
Розмах вибірки:    Rx=     0.3269367 
Число ступенів свободи вибірки:   f=61 
Дисперсія:   Dx=     0.0058746 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0766458 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.2423870 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.04671 
Дисперсія Ax: Da=   0.08938  Дисперсія Ex: De=   0.30475 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   0.385276<=ax<= 2.276068 
p=  0.9500:   ‐0.006319<=ax<= 2.667663 
p=  0.9900:   ‐1.658931<=ax<= 4.320276 
p=  0.9990:   ‐8.123284<=ax<=10.784628 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    ‐0.145525<=ex<= 3.345866 
p=  0.9500:   ‐0.868616<=ex<= 4.068957 
p=  0.9900:   ‐3.920203<=ex<= 7.120544 
p=  0.9990:   ‐15.856783<=ex<=19.057125 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.226129<=mx<= 0.258645 
p=  0.0500:    0.222923<=mx<= 0.261851 
p=  0.0100:    0.216506<=mx<= 0.268268 
p=  0.0010:    0.208734<=mx<= 0.276040 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.004466<=Dx<= 0.008137 
p=  0.9500:    0.004242<=Dx<= 0.008676 
p=  0.9900:    0.003846<=Dx<= 0.009872 
p=  0.9990:    0.003446<=Dx<= 0.011544 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  0.2845429143;    sigma=  0.0942053336; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.2423869897; 
гамма ‐ розподіл:    a= 11.8548904804;    b=  0.0204461602; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐1.4599889229;    sigma=  0.2842739160; 
нормальний розподіл:   mu=  0.2423869897;    sigma=  0.0760251335; 
релеєвський розподіл:    b=  0.1796263813; 
рівномірний розподіл:    a=  0.1492537310;    b=  0.4761904760; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.2698340185;   b= 3.2185158493; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.4006458551 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 15.09677; 
Критичне значення = 12.01704 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=62 
Мінімальне значення:   xmin=     0.8877600 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.9367325 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐2.9095451 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    14.8238504 
Медіана:   Medx=     0.9283961 
Розмах вибірки:    Rx=     0.0489724 
Число ступенів свободи вибірки:   f=61 
Дисперсія:   Dx=     0.0000509 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0071355 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.9275361 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.00700 
Дисперсія Ax: Da=   0.08938  Дисперсія Ex: De=   0.30475 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐3.854941<=ax<=‐1.964150 
p=  0.9500:   ‐4.246536<=ax<=‐1.572554 
p=  0.9900:   ‐5.899149<=ax<= 0.080058 
p=  0.9990:   ‐12.363501<=ax<= 6.544411 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    13.078155<=ex<=16.569546 
p=  0.9500:   12.355064<=ex<=17.292636 
p=  0.9900:   9.303477<=ex<=20.344224 
p=  0.9990:   ‐2.633104<=ex<=32.280804 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.926023<=mx<= 0.929050 
p=  0.0500:    0.925724<=mx<= 0.929348 
p=  0.0100:    0.925127<=mx<= 0.929946 
p=  0.0010:    0.924403<=mx<= 0.930669 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.000039<=Dx<= 0.000071 
p=  0.9500:    0.000037<=Dx<= 0.000075 
p=  0.9900:    0.000033<=Dx<= 0.000086 
p=  0.9990:    0.000030<=Dx<= 0.000100 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  0.9303333685;    sigma=  0.0045915745; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.9275361135; 
гамма ‐ розподіл:    a= 16921.5334703908;    b=  0.0000548140; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐0.0752530973;    sigma=  0.0077162736; 
нормальний розподіл:   mu=  0.9275361135;    sigma=  0.0070777146; 
релеєвський розподіл:    b=  0.6558861700; 
рівномірний розподіл:    a=  0.8877600390;    b=  0.9367324880; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.9303191757;   b= 201.9048286914; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.7155435496 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 8.96774; 
Критичне значення = 12.01704 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=62 
Мінімальне значення:   xmin=     0.9438800 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.9683662 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐2.9095453 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    14.8238520 
Медіана:   Medx=     0.9641980 
Розмах вибірки:    Rx=     0.0244862 
Число ступенів свободи вибірки:   f=61 
Дисперсія:   Dx=     0.0000127 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0035677 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.9637681 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.00350 
Дисперсія Ax: Da=   0.08938  Дисперсія Ex: De=   0.30475 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐3.854941<=ax<=‐1.964150 
p=  0.9500:   ‐4.246536<=ax<=‐1.572554 
p=  0.9900:   ‐5.899149<=ax<= 0.080058 
p=  0.9990:   ‐12.363501<=ax<= 6.544411 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    13.078157<=ex<=16.569547 
p=  0.9500:   12.355064<=ex<=17.292636 
p=  0.9900:   9.303477<=ex<=20.344224 
p=  0.9990:   ‐2.633104<=ex<=32.280804 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.963011<=mx<= 0.964525 
p=  0.0500:    0.962862<=mx<= 0.964674 
p=  0.0100:    0.962563<=mx<= 0.964973 
p=  0.0010:    0.962202<=mx<= 0.965335 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.000010<=Dx<= 0.000018 
p=  0.9500:    0.000009<=Dx<= 0.000019 
p=  0.9900:    0.000008<=Dx<= 0.000021 
p=  0.9990:    0.000007<=Dx<= 0.000025 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  0.9651666842;    sigma=  0.0022957872; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.9637680568; 
гамма ‐ розподіл:    a= 73648.4446460358;    b=  0.0000130861; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐0.0369114074;    sigma=  0.0036913588; 
нормальний розподіл:   mu=  0.9637680568;    sigma=  0.0035388573; 
релеєвський розподіл:    b=  0.6814915226; 
рівномірний розподіл:    a=  0.9438800190;    b=  0.9683662440; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.9651632819;   b= 419.7036498930; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.7155431205 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить вейбуловський розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 8.96774; 
Критичне значення = 12.01704 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=62 
Мінімальне значення:   xmin=     0.0114943 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.0188679 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    2.7914263 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    12.4568044 
Медіана:   Medx=     0.0125000 
Розмах вибірки:    Rx=     0.0073737 
Число ступенів свободи вибірки:   f=61 
Дисперсія:   Dx=     0.0000013 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0011481 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.0127247 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.00105 
Дисперсія Ax: Da=   0.08938  Дисперсія Ex: De=   0.30475 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   1.846031<=ax<= 3.736822 
p=  0.9500:   1.454435<=ax<= 4.128418 
p=  0.9900:   ‐0.198177<=ax<= 5.781030 
p=  0.9990:   ‐6.662530<=ax<=12.245383 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    10.711109<=ex<=14.202500 
p=  0.9500:   9.988018<=ex<=14.925590 
p=  0.9900:   6.936431<=ex<=17.977178 
p=  0.9990:   ‐5.000150<=ex<=29.913758 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.012481<=mx<= 0.012968 
p=  0.0500:    0.012433<=mx<= 0.013016 
p=  0.0100:    0.012337<=mx<= 0.013112 
p=  0.0010:    0.012221<=mx<= 0.013229 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.000001<=Dx<= 0.000002 
p=  0.9500:    0.000001<=Dx<= 0.000002 
p=  0.9900:    0.000001<=Dx<= 0.000002 
p=  0.9990:    0.000001<=Dx<= 0.000003 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  0.0134124107;    sigma=  0.0019226556; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.0127247364; 
гамма ‐ розподіл:    a= 142.0811808546;    b=  0.0000895596; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐4.3677306758;    sigma=  0.0815016685; 
нормальний розподіл:   mu=  0.0127247364;    sigma=  0.0011387679; 
релеєвський розподіл:    b=  0.0090337066; 
рівномірний розподіл:    a=  0.0114942530;    b=  0.0188679250; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.0132955232;   b= 7.9290792496; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.0449267437 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить гамма розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 17.67742; 
Критичне значення = 12.01704 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=62 
Мінімальне значення:   xmin=     3.7011494 
Максимальне значення:‐   xmax=     6.5660377 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    2.9095452 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    14.8238510 
Медіана:   Medx=     4.1888294 
Розмах вибірки:    Rx=     2.8648883 
Число ступенів свободи вибірки:   f=61 
Дисперсія:   Dx=     0.1742447 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.4174263 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     4.2391374 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.40927 
Дисперсія Ax: Da=   0.08938  Дисперсія Ex: De=   0.30475 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   1.964150<=ax<= 3.854941 
p=  0.9500:   1.572554<=ax<= 4.246537 
p=  0.9900:   ‐0.080058<=ax<= 5.899149 
p=  0.9990:   ‐6.544411<=ax<=12.363501 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    13.078157<=ex<=16.569547 
p=  0.9500:   12.355064<=ex<=17.292636 
p=  0.9900:   9.303477<=ex<=20.344224 
p=  0.9990:   ‐2.633104<=ex<=32.280804 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    4.150594<=mx<= 4.327681 
p=  0.0500:    4.133131<=mx<= 4.345144 
p=  0.0100:    4.098183<=mx<= 4.380092 
p=  0.0010:    4.055855<=mx<= 4.422420 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.132477<=Dx<= 0.241359 
p=  0.9500:    0.125821<=Dx<= 0.257340 
p=  0.9900:    0.114061<=Dx<= 0.292804 
p=  0.9990:    0.102208<=Dx<= 0.342393 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  4.4915154519;    sigma=  0.7222940255; 
експоненціальний розподіл:    mu=  4.2391373602; 
гамма ‐ розподіл:    a= 120.5206684238;    b=  0.0351735301; 
логнормальний розподіл:    mu= 1.4402053926;    sigma=  0.0883891561; 
нормальний розподіл:   mu=  4.2391373602;    sigma=  0.4140463021; 
релеєвський розподіл:    b=  3.0117868366; 
рівномірний розподіл:    a=  3.7011494250;    b=  6.5660377360; 
вейбуловський розподіл:    a=  4.4433579135;   b= 7.2098907012; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.5795558193 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить нормальний розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 11.54839; 
Критичне значення = 12.01704 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=62 
Мінімальне значення:   xmin=     319.0000000 
Максимальне значення:‐   xmax=     362.0000000 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    0.7374073 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    0.2757563 
Медіана:   Medx=     331.5000000 
Розмах вибірки:    Rx=     43.0000000 
Число ступенів свободи вибірки:   f=61 
Дисперсія:   Dx=     80.2435219 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     8.9578749 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     333.0483871 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 6.14286 
Дисперсія Ax: Da=   0.08938  Дисперсія Ex: De=   0.30475 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐0.207988<=ax<= 1.682803 
p=  0.9500:   ‐0.599584<=ax<= 2.074399 
p=  0.9900:   ‐2.252196<=ax<= 3.727011 
p=  0.9990:   ‐8.716549<=ax<=10.191364 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    ‐1.469939<=ex<= 2.021452 
p=  0.9500:   ‐2.193030<=ex<= 2.744542 
p=  0.9900:   ‐5.244617<=ex<= 5.796130 
p=  0.9990:   ‐17.181198<=ex<=17.732710 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    331.148260<=mx<=334.948514 
p=  0.0500:    330.773513<=mx<=335.323261 
p=  0.0100:    330.023535<=mx<=336.073239 
p=  0.0010:    329.115193<=mx<=336.981582 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    61.008686<=Dx<=111.151025 
p=  0.9500:    57.943434<=Dx<=118.510483 
p=  0.9900:    52.527716<=Dx<=134.842626 
p=  0.9990:    47.068934<=Dx<=157.679659 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  337.7473169217;    sigma=  10.1750678252; 
експоненціальний розподіл:    mu=  333.0483870968; 
гамма ‐ розподіл:    a= 1421.7947125131;    b=  0.2342450595; 
логнормальний розподіл:    mu= 5.8079360766;    sigma=  0.0264456498; 
нормальний розподіл:   mu=  333.0483870968;    sigma=  8.8853402632; 
релеєвський розподіл:    b=  235.5845680635; 
рівномірний розподіл:    a=  319.0000000000;    b=  362.0000000000; 
вейбуловський розподіл:    a=  337.5976180589;   b= 33.6253739212; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.5795558193 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить гамма розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 11.54839; 
Критичне значення = 12.01704 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=62 
Мінімальне значення:   xmin=     53.0000000 
Максимальне значення:‐   xmax=     87.0000000 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐1.6101963 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    4.5166595 
Медіана:   Medx=     80.0000000 
Розмах вибірки:    Rx=     34.0000000 
Число ступенів свободи вибірки:   f=61 
Дисперсія:   Dx=     36.2001586 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     6.0166568 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     79.1129032 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 4.85714 
Дисперсія Ax: Da=   0.08938  Дисперсія Ex: De=   0.30475 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐2.555592<=ax<=‐0.664801 
p=  0.9500:   ‐2.947188<=ax<=‐0.273205 
p=  0.9900:   ‐4.599800<=ax<= 1.379407 
p=  0.9990:   ‐11.064153<=ax<= 7.843760 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    2.770964<=ex<= 6.262355 
p=  0.9500:   2.047873<=ex<= 6.985446 
p=  0.9900:   ‐1.003714<=ex<=10.037033 
p=  0.9990:   ‐12.940294<=ex<=21.973614 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    77.836662<=mx<=80.389145 
p=  0.0500:    77.584959<=mx<=80.640848 
p=  0.0100:    77.081227<=mx<=81.144579 
p=  0.0010:    76.471129<=mx<=81.754677 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    27.522771<=Dx<=50.143421 
p=  0.9500:    26.139948<=Dx<=53.463485 
p=  0.9900:    23.696762<=Dx<=60.831383 
p=  0.9990:    21.234149<=Dx<=71.133825 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  81.6837294342;    sigma=  4.2463968971; 
експоненціальний розподіл:    mu=  79.1129032258; 
гамма ‐ розподіл:    a= 159.1336878210;    b=  0.4971474256; 
логнормальний розподіл:    mu= 4.3677306839;    sigma=  0.0815016690; 
нормальний розподіл:   mu=  79.1129032258;    sigma=  5.9679380962; 
релеєвський розподіл:    b=  56.1002127533; 
рівномірний розподіл:    a=  53.0000000000;    b=  87.0000000000; 
вейбуловський розподіл:    a=  81.5493043357;   b= 18.5615069667; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.8065594070 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить вейбуловський розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 4.45161; 
Критичне значення = 12.01704 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=76 
Мінімальне значення:   xmin=     0.4208633 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.7408907 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐0.7432337 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    0.6357902 
Медіана:   Medx=     0.6347306 
Розмах вибірки:    Rx=     0.3200274 
Число ступенів свободи вибірки:   f=75 
Дисперсія:   Dx=     0.0039476 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0628301 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.6275167 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.04572 
Дисперсія Ax: Da=   0.07398  Дисперсія Ex: De=   0.25971 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐1.603331<=ax<= 0.116863 
p=  0.9500:   ‐1.959594<=ax<= 0.473127 
p=  0.9900:   ‐3.463099<=ax<= 1.976631 
p=  0.9990:   ‐9.344202<=ax<= 7.857735 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:   ‐0.975757<=ex<= 2.247337 
p=  0.9500:   ‐1.643281<=ex<= 2.914862 
p=  0.9900:   ‐4.460368<=ex<= 5.731949 
p=  0.9990:   ‐15.479678<=ex<=16.751258 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.615514<=mx<= 0.639520 
p=  0.0500:    0.613159<=mx<= 0.641874 
p=  0.0100:    0.608468<=mx<= 0.646565 
p=  0.0010:    0.602832<=mx<= 0.652201 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.003077<=Dx<= 0.005282 
p=  0.9500:    0.002936<=Dx<= 0.005592 
p=  0.9900:    0.002685<=Dx<= 0.006272 
p=  0.9990:    0.002428<=Dx<= 0.007202 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 

гамбеловський розподіл:    mu=  0.6566073487;    sigma=  0.0512343604; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.6275167321; 
гамма ‐ розподіл:    a= 94.6822136490;    b=  0.0066276094; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐0.4712750621;    sigma=  0.1047732920; 
нормальний розподіл:   mu=  0.6275167321;    sigma=  0.0624154052; 
релеєвський розподіл:    b=  0.4459108273; 
рівномірний розподіл:    a=  0.4208633090;    b=  0.7408906880; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.6543467437;   b= 12.4381906060; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить вейбуловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.9832626743 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить вейбуловський розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 2.68421; 
Критичне значення = 12.01704 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=76 
Мінімальне значення:   xmin=     0.1587302 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.7692308 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    1.3021414 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    2.2468847 
Медіана:   Medx=     0.3571429 
Розмах вибірки:    Rx=     0.6105006 
Число ступенів свободи вибірки:   f=75 
Дисперсія:   Dx=     0.0138217 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.1175658 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.3835625 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.08721 
Дисперсія Ax: Da=   0.07398  Дисперсія Ex: De=   0.25971 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:    0.442045<=ax<= 2.162238 
p=  0.9500:    0.085781<=ax<= 2.518502 
p=  0.9900:   ‐1.417724<=ax<= 4.022006 
p=  0.9990:   ‐7.298827<=ax<= 9.903110 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    0.635338<=ex<= 3.858431 
p=  0.9500:   ‐0.032187<=ex<= 4.525956 
p=  0.9900:   ‐2.849274<=ex<= 7.343043 
p=  0.9990:   ‐13.868584<=ex<=18.362353 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.361103<=mx<= 0.406022 
p=  0.0500:    0.356698<=mx<= 0.410427 
p=  0.0100:    0.347920<=mx<= 0.419205 
p=  0.0010:    0.337374<=mx<= 0.429752 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.010774<=Dx<= 0.018493 
p=  0.9500:    0.010280<=Dx<= 0.019580 
p=  0.9900:    0.009399<=Dx<= 0.021960 
p=  0.9990:    0.008501<=Dx<= 0.025218 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 

гамбеловський розподіл:    mu=  0.4483351997;    sigma=  0.1477571561; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.3835625434; 
гамма ‐ розподіл:    a= 12.0866320950;    b=  0.0317344435; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐1.0001906508;    sigma=  0.2864929664; 
нормальний розподіл:   mu=  0.3835625434;    sigma=  0.1167897597; 
релеєвський розподіл:    b=  0.2835137322; 
рівномірний розподіл:    a=  0.1587301590;    b=  0.7692307690; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.4259387094;   b= 3.2872876467; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.1921740444 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 18.94737; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=76 
Мінімальне значення:   xmin=     0.9593834 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.9769277 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐1.5222332 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    3.5736422 
Медіана:   Medx=     0.9730688 
Розмах вибірки:    Rx=     0.0175443 
Число ступенів свободи вибірки:   f=75 
Дисперсія:   Dx=     0.0000095 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0030881 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.9724581 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.00251 
Дисперсія Ax: Da=   0.07398  Дисперсія Ex: De=   0.25971 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐2.382330<=ax<=‐0.662136 
p=  0.9500:   ‐2.738594<=ax<=‐0.305873 
p=  0.9900:   ‐4.242098<=ax<= 1.197632 
p=  0.9990:   ‐10.123202<=ax<= 7.078735 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    1.962095<=ex<= 5.185189 
p=  0.9500:    1.294571<=ex<= 5.852714 
p=  0.9900:   ‐1.522516<=ex<= 8.669801 
p=  0.9990:   ‐12.541826<=ex<=19.689110 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.971868<=mx<= 0.973048 
p=  0.0500:    0.971752<=mx<= 0.973164 
p=  0.0100:    0.971522<=mx<= 0.973394 
p=  0.0010:    0.971245<=mx<= 0.973671 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.000007<=Dx<= 0.000013 
p=  0.9500:    0.000007<=Dx<= 0.000014 
p=  0.9900:    0.000006<=Dx<= 0.000015 
p=  0.9990:    0.000006<=Dx<= 0.000017 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 

гамбеловський розподіл:    mu=  0.9737813422;    sigma=  0.0021805002; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.9724581497; 
гамма ‐ розподіл:    a= 100169.3213486530;    b=  0.0000097081; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐0.0279332297;    sigma=  0.0031621137; 
нормальний розподіл:   mu=  0.9724581497;    sigma=  0.0030677277; 
релеєвський розподіл:    b=  0.6876351736; 
рівномірний розподіл:    a=  0.9593834470;    b=  0.9769277470; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.9737785871;   b= 446.0306783380; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.9428153816 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить вейбуловський розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 3.60526; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=76 
Мінімальне значення:   xmin=     0.9796917 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.9884639 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐1.5222332 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    3.5736422 
Медіана:   Medx=     0.9865344 
Розмах вибірки:    Rx=     0.0087722 
Число ступенів свободи вибірки:   f=75 
Дисперсія:   Dx=     0.0000024 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0015441 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.9862291 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.00125 
Дисперсія Ax: Da=   0.07398  Дисперсія Ex: De=   0.25971 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐2.382330<=ax<=‐0.662136 
p=  0.9500:   ‐2.738594<=ax<=‐0.305873 
p=  0.9900:   ‐4.242098<=ax<= 1.197632 
p=  0.9990:   ‐10.123202<=ax<= 7.078735 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    1.962096<=ex<= 5.185190 
p=  0.9500:    1.294572<=ex<= 5.852714 
p=  0.9900:   ‐1.522516<=ex<= 8.669801 
p=  0.9990:   ‐12.541825<=ex<=19.689111 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.985934<=mx<= 0.986524 
p=  0.0500:    0.985876<=mx<= 0.986582 
p=  0.0100:    0.985761<=mx<= 0.986697 
p=  0.0010:    0.985622<=mx<= 0.986836 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.000002<=Dx<= 0.000003 
p=  0.9500:    0.000002<=Dx<= 0.000003 
p=  0.9900:    0.000002<=Dx<= 0.000004 
p=  0.9990:    0.000001<=Dx<= 0.000004 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 

гамбеловський розподіл:    mu=  0.9868906711;    sigma=  0.0010902502; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.9862290748; 
гамма ‐ розподіл:    a= 412769.4165072672;    b=  0.0000023893; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐0.0138678353;    sigma=  0.0015570954; 
нормальний розподіл:   mu=  0.9862290748;    sigma=  0.0015338639; 
релеєвський розподіл:    b=  0.6973701101; 
рівномірний розподіл:    a=  0.9796917230;    b=  0.9884638740; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.9868899924;   b= 904.6432080767; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.9429293752 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 4.76316; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=76 
Мінімальне значення:   xmin=     1.3497268 
Максимальне значення:‐   xmax=     2.3760684 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    1.5222333 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    3.5736425 
Медіана:   Medx=     1.5754757 
Розмах вибірки:    Rx=     1.0263416 
Число ступенів свободи вибірки:   f=75 
Дисперсія:   Dx=     0.0326361 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.1806545 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     1.6111982 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.14662 
Дисперсія Ax: Da=   0.07398  Дисперсія Ex: De=   0.25971 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:    0.662136<=ax<= 2.382330 
p=  0.9500:    0.305873<=ax<= 2.738594 
p=  0.9900:   ‐1.197632<=ax<= 4.242098 
p=  0.9990:   ‐7.078735<=ax<=10.123202 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    1.962096<=ex<= 5.185189 
p=  0.9500:    1.294571<=ex<= 5.852714 
p=  0.9900:   ‐1.522516<=ex<= 8.669801 
p=  0.9990:   ‐12.541826<=ex<=19.689111 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    1.576686<=mx<= 1.645710 
p=  0.0500:    1.569917<=mx<= 1.652480 
p=  0.0100:    1.556429<=mx<= 1.665967 
p=  0.0010:    1.540223<=mx<= 1.682173 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.025440<=Dx<= 0.043667 
p=  0.9500:    0.024273<=Dx<= 0.046234 
p=  0.9900:    0.022194<=Dx<= 0.051851 
p=  0.9990:    0.020073<=Dx<= 0.059544 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 

гамбеловський розподіл:    mu=  1.7116192665;    sigma=  0.2459849963; 
експоненціальний розподіл:    mu=  1.6111982452; 
гамма ‐ розподіл:    a= 87.8380921585;    b=  0.0183428192; 
логнормальний розподіл:    mu= 0.4712750620;    sigma=  0.1047732919; 
нормальний розподіл:   mu=  1.6111982452;    sigma=  0.1794620698; 
релеєвський розподіл:    b=  1.1463346849; 
рівномірний розподіл:    a=  1.3497267760;    b=  2.3760683760; 
вейбуловський розподіл:    a=  1.6960282912;   b= 7.5990389503; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.3602687458 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 10.26316; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=76 
Мінімальне значення:   xmin=     246.0000000 
Максимальне значення:‐   xmax=     328.0000000 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    0.2118638 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    ‐0.7739645 
Медіана:   Medx=     278.5000000 
Розмах вибірки:    Rx=     82.0000000 
Число ступенів свободи вибірки:   f=75 
Дисперсія:   Dx=     432.3298246 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     20.7925425 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     283.2631579 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 11.71429 
Дисперсія Ax: Da=   0.07398  Дисперсія Ex: De=   0.25971 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐0.648233<=ax<= 1.071961 
p=  0.9500:   ‐1.004497<=ax<= 1.428224 
p=  0.9900:   ‐2.508001<=ax<= 2.931729 
p=  0.9990:   ‐8.389105<=ax<= 8.812832 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:   ‐2.385511<=ex<= 0.837582 
p=  0.9500:   ‐3.053036<=ex<= 1.505107 
p=  0.9900:   ‐5.870123<=ex<= 4.322194 
p=  0.9990:   ‐16.889433<=ex<=15.341504 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:   279.291005<=mx<=287.235311 
p=  0.0500:   278.511858<=mx<=288.014457 
p=  0.0100:   276.959463<=mx<=289.566853 
p=  0.0010:   275.094226<=mx<=291.432090 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:   336.997077<=Dx<=578.454616 
p=  0.9500:   321.548488<=Dx<=612.458421 
p=  0.9900:   294.007030<=Dx<=686.876754 
p=  0.9990:   265.903425<=Dx<=788.785635 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 

гамбеловський розподіл:    mu=  293.7658211529;    sigma=  20.1842578564; 
експоненціальний розподіл:    mu=  283.2631578947; 
гамма ‐ розподіл:    a= 189.0563737378;    b=  1.4982999636; 
логнормальний розподіл:    mu= 5.6437293068;    sigma=  0.0727025245; 
нормальний розподіл:   mu=  283.2631578947;    sigma=  20.6552965178; 
релеєвський розподіл:    b=  200.8291038355; 
рівномірний розподіл:    a=  246.0000000000;    b=  328.0000000000; 
вейбуловський розподіл:    a=  293.0310661963;   b= 14.4932827595; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.4749702236 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить гамма розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 9.68421; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=76 
Мінімальне значення:   xmin=     117.0000000 
Максимальне значення:‐   xmax=     193.0000000 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐1.8709149 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    6.1099158 
Медіана:   Medx=     178.5000000 
Розмах вибірки:    Rx=     76.0000000 
Число ступенів свободи вибірки:   f=75 
Дисперсія:   Dx=     155.2636842 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     12.4604849 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     176.8289474 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 10.85714 
Дисперсія Ax: Da=   0.07398  Дисперсія Ex: De=   0.25971 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐2.731012<=ax<=‐1.010818 
p=  0.9500:   ‐3.087276<=ax<=‐0.654554 
p=  0.9900:   ‐4.590780<=ax<= 0.848950 
p=  0.9990:   ‐10.471883<=ax<= 6.730053 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    4.498369<=ex<= 7.721463 
p=  0.9500:    3.830844<=ex<= 8.388987 
p=  0.9900:    1.013757<=ex<=11.206074 
p=  0.9990:   ‐10.005552<=ex<=22.225384 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:   174.448529<=mx<=179.209366 
p=  0.0500:   173.981605<=mx<=179.676290 
p=  0.0100:   173.051290<=mx<=180.606604 
p=  0.0010:   171.933497<=mx<=181.724398 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:   121.026598<=Dx<=207.741844 
p=  0.9500:   115.478508<=Dx<=219.953715 
p=  0.9900:   105.587475<=Dx<=246.679756 
p=  0.9990:   95.494558<=Dx<=283.278545 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 

гамбеловський розподіл:    mu=  182.0428679544;    sigma=  8.5910908214; 
експоненціальний розподіл:    mu=  176.8289473684; 
гамма ‐ розподіл:    a= 183.4092277607;    b=  0.9641224137; 
логнормальний розподіл:    mu= 5.1724542448;    sigma=  0.0760609374; 
нормальний розподіл:   mu=  176.8289473684;    sigma=  12.3782365867; 
релеєвський розподіл:    b=  125.3429243484; 
рівномірний розподіл:    a=  117.0000000000;    b=  193.0000000000; 
вейбуловський розподіл:    a=  181.7917666024;   b= 20.4972274570; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.6364902006 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить гамбеловський розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 10.55263; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=76 
Мінімальне значення:   xmin=     0.0051813 
Максимальне значення:‐   xmax=     0.0085470 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    3.1708807 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    15.8176279 
Медіана:   Medx=     0.0056023 
Розмах вибірки:    Rx=     0.0033657 
Число ступенів свободи вибірки:   f=75 
Дисперсія:   Dx=     0.0000002 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     0.0004817 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     0.0056881 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.00048 
Дисперсія Ax: Da=   0.07398  Дисперсія Ex: De=   0.25971 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:    2.310784<=ax<= 4.030978 
p=  0.9500:    1.954520<=ax<= 4.387241 
p=  0.9900:    0.451016<=ax<= 5.890746 
p=  0.9990:   ‐5.430088<=ax<=11.771849 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:   14.206081<=ex<=17.429175 
p=  0.9500:   13.538557<=ex<=18.096699 
p=  0.9900:   10.721469<=ex<=20.913786 
p=  0.9990:   ‐0.297840<=ex<=31.933096 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    0.005596<=mx<= 0.005780 
p=  0.0500:    0.005578<=mx<= 0.005798 
p=  0.0100:    0.005542<=mx<= 0.005834 
p=  0.0010:    0.005499<=mx<= 0.005877 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    0.000000<=Dx<= 0.000000 
p=  0.9500:    0.000000<=Dx<= 0.000000 
p=  0.9900:    0.000000<=Dx<= 0.000000 
p=  0.9990:    0.000000<=Dx<= 0.000000 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 

гамбеловський розподіл:    mu=  0.0059828713;    sigma=  0.0008553715; 
експоненціальний розподіл:    mu=  0.0056881431; 
гамма ‐ розподіл:    a= 162.3557352955;    b=  0.0000350351; 
логнормальний розподіл:    mu= ‐5.1724542508;    sigma=  0.0760609410; 
нормальний розподіл:   mu=  0.0056881431;    sigma=  0.0004784998; 
релеєвський розподіл:    b=  0.0040363309; 
рівномірний розподіл:    a=  0.0051813470;    b=  0.0085470090; 
вейбуловський розподіл:    a=  0.0059318978;   b= 8.0384767793; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.0083523193 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 35.44737; 
Критичне значення = 13.36157 
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Обробляємо файл даних:   Дані.txt 
Об'єм вибірки:   n=62 
Мінімальне значення:   xmin=     2.1000000 
Максимальне значення:‐   xmax=     6.7000000 
Асиметрія (не зміщена):  Ax=    ‐0.0488916 
Ексцес (не зміщений):   Ex=    ‐0.6878618 
Медіана:   Medx=     4.5000000 
Розмах вибірки:    Rx=     4.6000000 
Число ступенів свободи вибірки:   f=61 
Дисперсія:   Dx=     1.3993998 
Середньоквадратичне відхилення:   Sx=     1.1829623 
Вибіркове математичне очікування:   Mx=     4.4725806 

Задаємо довірчі інтервали: p=[0.9;0.95;0.99;0.999] 
Число інтервалів: k=7    Ширина інтервалу: h= 0.65714 
Дисперсія Ax: Da=   0.08938  Дисперсія Ex: De=   0.30475 
Довірчі інтервали для генеральної асиметрії 

p=  0.9000:   ‐0.994287<=ax<= 0.896504 
p=  0.9500:   ‐1.385883<=ax<= 1.288100 
p=  0.9900:   ‐3.038495<=ax<= 2.940712 
p=  0.9990:   ‐9.502848<=ax<= 9.405065 

Довірчі інтервали для генерального ексцесу 
p=  0.9000:    ‐2.433557<=ex<= 1.057834 
p=  0.9500:   ‐3.156648<=ex<= 1.780924 
p=  0.9900:   ‐6.208235<=ex<= 4.832512 
p=  0.9990:   ‐18.144816<=ex<=16.769092 

Довірчі інтервали для генерального МО 
p=  0.1000:    4.221653<=mx<= 4.723508 
p=  0.0500:    4.172164<=mx<= 4.772997 
p=  0.0100:    4.073124<=mx<= 4.872038 
p=  0.0010:    3.953169<=mx<= 4.991992 

Довірчі інтервали для генеральної дисперсії 
p=  0.9000:    1.063956<=Dx<= 1.938408 
p=  0.9500:    1.010499<=Dx<= 2.066753 
p=  0.9900:    0.916052<=Dx<= 2.351576 
p=  0.9990:    0.820855<=Dx<= 2.749840 
=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 

Параметри різних розподілів за правилом максимальної правдоподібності (ПМП): 
гамбеловський розподіл:    mu=  5.0559168317;    sigma=  1.0863693908; 
експоненціальний розподіл:    mu=  4.4725806452; 
гамма ‐ розподіл:    a= 13.3305040639;    b=  0.3355147430; 
логнормальний розподіл:    mu= 1.4599889228;    sigma=  0.2842739161; 
нормальний розподіл:   mu=  4.4725806452;    sigma=  1.1733834941; 
релеєвський розподіл:    b=  3.2696182080; 
рівномірний розподіл:    a=  2.1000000000;    b=  6.7000000000; 
вейбуловський розподіл:    a=  4.9191334717;   b= 4.3207724695; 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Колмогорова: 
Краще всього підходить логнормальний розподіл; 
Критичний рівень значущості для нього = 0.9753213748 

=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐=‐= 
Критерій згоди Пірсона: 
Краще всього підходить гамма розподіл; 
chi2‐статистика для нього = 5.41935; 
Критичне значення = 12.01704 
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