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ABSTRACT
In this paper a general method for optimization of maintenance service parameters for agricultural
machinery is regarded. A formulation of production machinery service task is established.
Conclusions are made.

УВОД
За поддържането на машините в
работоспособно състояние и намаляването
на разходите за тяхното обслужване,
голямо значение има рационалното
разполагане
и
големината
на
производствените площи на сервизите, в
които
се
извършва
техническото
обслужване (ТО), ремонт (Р) и доставката
на резервни части на машинно-тракторния
парк (МТП). ∗ Тези сервизи включват в себе
си следното: Централен комплекс; стационарни постове за технически преглед
(СТПТ); подвижни агрегати за технически
преглед (ПАТП); стационарни постове за
зареждане (СПЗ); механизирани, мобилни
машини за зареждане; място за престой на
тракторите; ремонтни работилници за ремонт на земеделска техника; мобилни
ремонтни работилници; сектор за съхраняване на земеделска техника [1,2].
Важни параметри за сервизните бази
раз-глеждани като модели от теорията на
масовото обслужване са: λ - плътността на
входящия поток от заявки за (ремонтно∗
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обслужващи въздействия) РОВ; μ-интензивността на изходящия поток от заявки за
РОВ; α- определим параметър, който е
отношение между λ и μ; Ро - вероятността
всички обслужващи канали на сервиза да
са свободни; РК - вероятността при
обслуж-ването да са заети “К” на брой
канали на сервиза; П - вероятността всички
канали на сервиза да са заети; Рn+s вероятността всички канали на сервиза да
са заети в обслужване и да имаме “S” на
брой заявки, които да чакат на опашка, за
да
бъдат
обслужени;
P(τ > t)
вероятността за престой на заявките в
опашката да е по-голяма от определена
−

стойност на t; t очакв . - средното време на
очакване на заявките, изискващо начало на
обслужване в сервиза; Мочакв.- средна
дължина на опашката, образувала се на
входа на сервиза; М - средния брой заявки
намиращи се в сервиза; No - Среден брой
свободни от обслужване канали на сервиза;
Кпр. - Коефициент на престой на каналите
на сервиза; Nз - средния брой заети в
обслужването канали на сервиза и Кнатв.коефициента на натоварване на каналите
на сервиза[1, 3, 5].
Оптимизирането на параметрите на
сервиз може да се осъществи посредством
опти-мизационни методи и подходи, разработени под формата на модели. Тези
модели характеризират в определена
степен най-съществените страни на
сервиза, който в случая се разглежда като
технико-икономическа система. Модели-
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рането се извършва по определена математическа схема, като използваните зависимости отразява основните икономически
показатели на системата.
Различните модели са групирани в
три класа задачи: транспортни (или транспортно-производствени, когато в системата
се включват и характеристиките на производството), разпределителни и общи
задачи на математическото програмиране
[1, 2, 4, 6, 7, 8].
ИЗЛОЖЕНИЕ
Общата постановка на транспортнопроизводствена задача може да се представи по следния начин [1, 2, 5]:
1. Налице са редица сервизи за
еднородна продукция и редица потребители на тази продукция в най-общия
случай СТОР могат да бъдат действащи,
строящи се, в процес на реконструкция;
2. Известна е транспортната мрежа,
свързваща сервиза с потребителите, като
превозването на продукцията (техниката
върху която ще се извършва обслужващо
въздействие) става с един вид транспорт;
3. Между действащите сервизи има
такива, които не подлежат на изменение,
такива които се нуждаят от разширение
или реконструкция, и сервизи, които
подлежат на ликвидация;
4. Известни са годишните производствени мощности на проектиращите се
сервизни бази, максималните производствени мощности на проектиращите се
сервизи, известен е и максималния прираст
в резултат на евентуално разширение на
сервиза;
5. Известни са разходите за превозване на продукцията от всеки сервиз до
всеки потребител, себестойността на
единица продукция в действащите сервизи,
приведените разходи за единица продукция в строящите се сервизи, специфичните
разходи за осигуряване на предвиждания
прираст за разширяващите се сервизни
бази и загубите за единица продукция при
ликвидация на някой от действащите
сервизи.
Необходимо е да се състави план за работа
на сервизната база за една контролна
година, така че годишните разходи за
производство (ремонтно-обслужващи въздействия) в сервиза и превозването на
неговата продукция да са минимални.
Математическата формула нa производствено-транспортна задача ще съставим,
като въведем следните означения: n е броя
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на действащите сервизи, като i = 1,2....n ;

b j са необходимата продукция (количеството на машините, върху които е
извършено ремонтно-обслужващо въздействие); B j -тия
потребител,
като

j = 1,2....m ; a ik

е годишния обем на

продукцията на Ai -тия сервиз, с К вариант
на производствена мощност; C ik е
себестойност на дадено ремонтно въздействие; CTPIJ са разходите за превозване
на един обект за РОВ от j-потребител до Ктия сервиз и обратно.
Годишната програма на Ai - тия сер-виз

a ik е предварително известна. Необходимо
е да се определи какво количество от нея
X ij ще бъде предадена на B j -тия
потребител, което може да стане като се
реши следната система от n линейни
уравнения [1,2,5,6]:
m

∑X
j =1

ij

= aik ,

i − 1,2....n ,

(1)

От своя страна за всеки потребител B j е
известна потребността, но не е известно
какво количество X ij той ще получи от
дадения сервиз - Ai , това може да се
определи с помощта на следните m
линейни уравнения:
n

∑X
i =1

ij

= bj ,

j − 1, 2....n ,

(2)

При транспортна задача от “затворен”
модел, т.е. при равенство между
производството и потребността, е в сила
равенството:
n

m

i =1

j =1

∑ aik = ∑ b j ,

(3)

от физически съображения следва, че
X ij ≥ 0 . Необходимо е също така i -тия
сервиз да бъде включен в оптималния план
pi

само в един вариант K, т.е.

∑у
k =1

k
i

= 1,

където у ik = 1 , когато k -тия вариант се
включва, а при у ik = 0 не се включва в
оптималния вариант.
В такъв случай функционалът при
“затворена” транспортно-производствена
задача има следния вид (4) [1,3,5]:
n

φ =∑
i=1

m

n

Pi

∑XijCTPIJ + ∑∑Cik aikУik → min, (4)
j =1
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i=1 k =1
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Задачата придобива смисъл само, когато
производствените мощности на сервиза са
различни (обикновено по-големи) от
общото потребление, с което равенство (3)
преминава в неравенство [1,2,4,6]:
н

m

i =1

j =1

∑ аik > ∑ b j ,

3.

(5)

с което “затворения” модел на задачата
преминава в отворен.
Отвореният модел на задачата лесно може
да се трансформира в затворен, за целта е
необходимо към лявата част на (5) да се
прибави един фиктивен потребител
(Bm+1 − вия ) с потребление Bm+1 , изразяващ сумарното производство със
сумарното потребление.
Изложената до тук постановка на
задачата изисква продукцията да е
еднородна, т.е. фонда от машини да се
състои от еднотипни в технологично
отношение ремонтни единици. Известно
ни е обаче, че потребителят притежава
твърде разноо-бразен фонд от машини,
което налага да се реши сравнително посложна много-продуктова задача, когато е
необходимо, тази трудност се преодолява
като фонда от разнообразни машини се
привежда в условни единици.

4.
5.

6.
7.

8.

ИЗВОДИ
Предимствата на този модел се състоят в
това, че неговото формализиране не е
сложно, сравнително лесно може да се
състави входната информация, интерпретирането на резултатите от решението на
задачата е изключително проста, лесно
може да се коригират резултатите.
Структурата,
математическата
формули-ровка и алгоритъма на задачата
позволяват да се премине към модел,
изграден на целе-съобразно подбрано
множество варианти.
Основен недостатък на модела е, че
той е строго детерминиран по отношение
пот-ребността и произведената продукция.
На практика обаче потребността от
ремонт-ното въздействие има подчертано
стоха-стичен характер.
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