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Вступ
Сучасний стан автомобільного парку України, із притаманним йому
постійним ростом та підвищенням інтенсивності використання, робить
проблему підвищення ефективності використання автомобілів та окремих їх
систем - актуальною.
Ефективне

використання

автомобілів

повинно

забезпечувати

його

безвідмовну роботу в потрібний момент часу та бути при цьому економічно
вигідним, з точки зору затрат праці та коштів. Це можливо при врахуванні
впливу основних чинників, від яких головним чином залежить технічний стан
автомобілів, при визначенні раціональних режимів їх обслуговування.
Зазвичай в літературі поняття терміну експлуатації та напрацювання
автомобілів не розмежовуються, але дані величини не завжди тотожні.
Відмінність впливу напрацювання і терміну експлуатації автомобіля на його
технічний стан обумовлюють не тільки необхідність розмежовувати дані
поняття, але й досліджувати їх комплексний вплив на зміну технічного стану
автомобіля [1]. Не дивлячись на те, що частка нових автомобілів у загальній їх
кількості має тенденцію до збільшення, на сьогоднішній день вона не
перевищує 50 %, що разом із низьким рівнем вибуття фізично та морально
застарілих автомобілів обумовлює зростання середнього терміну експлуатації
автомобілів в Україні [2].
Заводи-виробники, при формуванні режимів обслуговування автомобіля не
враховують комплексний вплив його напрацювання та терміну експлуатації.
Таким чином, для підвищення ефективності використання автомобілів доцільно
розробити підхід до визначення раціональної періодичності та переліків робіт з
обслуговування, який повинен відповідати наступним вимогам: враховувати

комплексний вплив напрацювання і терміну експлуатації автомобілів при
встановленні технічних впливів; підтримувати належний рівень надійності;
попереджувати імовірні відмови; зменшувати експлуатаційні витрати на
підтримування роботоздатності автомобіля.
Передумовою розробки такого підходу є обґрунтований вибір критерію
оцінки технічного стану автомобіля. На основі аналізу характеру, видів, шляхів
усунення відмов автомобілів в якості критерію оцінки її роботоздатності
обрано параметр потоку відмов та імовірність безвідмовної роботи. Це основні
показники безвідмовності, які знаходяться у безпосередній залежності від
напрацювання автомобілів, і найбільш повно охоплюють конструктивнотехнологічні

та

експлуатаційні

фактори,

а

значить,

досить

повно

характеризують роботоздатність автомобіля [3,4]. Імовірність безвідмовної
роботи пов’язана експонентною залежністю із параметром потоку відмов.
Процес підтримування роботоздатності автомобіля полягає у забезпеченні
необхідного рівня надійності шляхом проведення в необхідний момент часу
додаткових робіт, які дозволяють попередити імовірні відмови.
На

основі

проведених

теоретичних

досліджень

було

розроблено

математичну модель визначення технічного стану систем автомобілів (1), що
являє собою систему рівнянь, в якій параметр потоку відмов представляє собою
функцію залежну від двох змінних (напрацювання і терміну експлуатації),
коефіцієнти у формулі параметра потоку відмов є функцією-поліномом,
залежним від терміну експлуатації, попередньо прийнято, що залежність
імовірності

безвідмовної

роботи

і

параметра

потоку

відмов

носить

експонентний характер.

ω = a 0 ( f (T )) + a1 ( f (T )) ⋅ L + ... + a n ( f (T )) ⋅ Ln
a k = b0 k + b1k ⋅ T + ... + bnk ⋅ T n

Р( L) = e −ω⋅L

(1)

Степені поліноміальних рівнянь та значення коефіцієнтів визначаються
шляхом обробки експериментальних даних [5,6].
Процес визначення раціональної періодичності та переліків робіт з
обслуговування

автомобілів

із

врахуванням

комплексного

впливу

напрацювання і терміну їх експлуатації передбачає розподіл автомобілів на
експлуатаційні групи за напрацюванням і терміном експлуатації. На основі
зібраних статистичних даних про відмови автомобілів розраховується параметр
потоку відмов, будуються його графічні залежності від напрацювання і терміну
експлуатації та одержуються відповідні аналітичні залежності [7,8].
На основі дослідження особливостей будови, функціонування та втрати
роботоздатності автомобілем встановлюється закон розподілу імовірності її
безвідмовної роботи. Отримані аналітичні вирази параметра потоку відмов та
імовірності безвідмовної роботи автомобіля лягають в основу розробленої
математичної моделі визначення технічного стану автомобілів, після чого
дослідним шляхом перевіряється адекватність розробленої моделі.
На основі аналізу відмов автомобілів визначаються переліки технічних
впливів з попередження найбільш імовірних його відмов. Залежно від значення
параметра

потоку

відмов,

розрахованого

для

конкретного

автомобіля,

встановлюється періодичність виконання технічних впливів з підтримування
роботоздатності автомобіля [9].
Критеріями ефективності використання автомобілів при застосуванні
розробленого підходу являються витрати на обслуговування автомобілів та
коефіцієнт технічної готовності [10].
Висновки
Результати
представити

теоретичних

у

вигляді

та

експериментальних

рекомендацій,

що

можуть

досліджень доцільно
бути

корисними

і

використовуватися: науково-дослідним інститутом автомобільного транспорту
та

відділом

експлуатації

заводів-виробників

при

визначенні

режимів

обслуговування автомобілів, зокрема системи живлення дизелів; на станціях та

центрах технічного обслуговування автомобілів при розробці рекомендацій
щодо їх обслуговування.
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