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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ 

МАШИНОВИКОРИСТАННЯ 

С.М. БОНДАР, кандидат технічних наук 

Здійснено огляд досліджень з питань моделювання експлуатаційних 

характеристик та оптимізації параметрів машинних агрегатів, комплексів 

машин і машинно-тракторного парку. Зроблено висновок про те, що 

обґрунтування комплексів машин повинно спиратися на систему 

математичних моделей, які відтворюють взаємозалежні виробничі процеси. 

Технологія, машинний агрегат, комплекс машин, метод обґрунтування. 

Дослідження проблем, пов’язаних із використанням техніки, дозволило 

умовно виділити чотири періоди в їх науковій розробці. Ці періоди пов’язані з 

становленням рівня механізації сільського виробництва. 

Перший, довоєнний, відноситься до часів так званої “машинізації 

соціалістичного сільськогосподарського виробництва”. В Україні, як 

у складовій частині СРСР, перша вітчизняна сільськогосподарська техніка 

стала з’являтися наприкінці 20-х — на початку 30-х років. Організовані в той 

період колгоспи були дрібними (300-500 га). Відповідно започатковувалися 

форми машиновикористання. Це державні машинно-тракторні станції, перша з 

яких з’явилася в 1929 році [1]. 

Академік В.П. Горячкін вказував, що для порівняння роботи, виконаної 

різними способами, необхідно встановити: затрати капіталу, вартість машинної 

роботи, результати чи вигоди машинної роботи [8]. 

У 1935 році зробив першу спробу дати систематичний виклад 

експлуатації машинно-тракторного парку академік Б.С. Свірщевський. Він 

заклав методичні основи визначення кількості машин та організації 

їх використання, визначив основні показники ефективності використання 
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парку. На той час це: площа, яку обслуговує один трактор; площа, яку обробляє 

одна машина; процент механізації; показник витрати палива [28]. 

В Україні, у Київському сільськогосподарському інституті (нині, 

Національний аграрний університет), починаючи з 1938 року, група науковців, 

яку очолив Ю.К. Кіртбая зробила подальші кроки в дослідженні властивостей 

сільськогосподарських машин і знарядь [5]. Професор Ю.К. Кіртбая глибоко 

проаналізував питання динаміки тягового опору машин, детально розглянув 

закономірності якості робіт залежно від різних факторів [15, 16]. 

Другий етап – це повоєнні роки. У 50-х і на початку 60-х років знову 

підсилилася увага до розробки питань економіки й організації використання 

машин. Наприкінці 50-х років усю сільськогосподарську техніку, що перебуває 

в МТС, продали колгоспам і радгоспам. На їх базі розпочали розбудову мережі 

підприємств «Сільгосптехніка» [1]. На основі накопиченого досвіду й наукових 

розробок аграрної науки сільськогосподарські підприємства планували нові 

форми машиновикористання. Ними стали тракторні бригади, які спочатку 

обслуговували декілька спеціалізованих бригад. У 1958 році при аналізі 

машиновикористання академіком Б.С. Свірщевським був застосований метод 

інтегральної кривої академіка В.П. Горячкіна [29], яка характеризує протікання 

виробничого процесу у функції часу та є динамічною моделлю, вираженою 

рівнянням: 

 ,' ∑ == αtgU
dt
dy  (1) 

де U — наробіток; 

α — кут нахилу інтегральної кривої. 

На той час до основних показників машиновикористання відносили: 

процент виконання плану, урожайність, рівень механізації, річний виробіток на 

умовний трактор, коефіцієнт використання тракторного парку, собівартість 

тракторних робіт. 

У 1957 році Ю.К. Кіртбая розробив методичні основи інженерних 

розрахунків технологічних процесів та комплексів машин [16]. Його 
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послідовниками в Україні — В.С. Крамаровим, М.З. Савченком, 

І.Й. Натанзоном уперше досліджено зональні нормативи потреби в машинах на 

100 га орної площі й вартості однієї години роботи машин [23]. 

Третій етап характеризується інтенсивним наповненням МТП 

господарств автотракторною технікою та машинами. Характерною особливістю 

розвитку наукових досліджень є широке впровадження математичних методів у 

вивчення складних процесів сільськогосподарського виробництва, що ,на нашу 

думку, викликане, з одного боку, значними капіталовкладеннями, зробленими 

державою у механізацію сільського господарства [22], а з іншого – 

закономірним загальносвітовим розвитком математичної теорії та інформатики. 

Розвиток нових галузей математики, зокрема лінійного програмування 

й обчислювальної техніки, дозволяє вирішувати ряд планових задач 

сільськогосподарського виробництва й знаходити для них нові оптимальні 

рішення [7, 6]. Як засвідчують дані досліджень, на той час у великих наукових 

центрах Києва (УНДІМЕСГ, УСГА та Інститут кібернетики АН УРСР), Москви 

(ВИМ, МИИСП), Новосибірська (Інститут математики АН СРСР, СибВИМ), 

а також згодом у Мінську й інших інститутах у результаті робіт із застосування 

економіко-математичних методів і ЕОМ у плануванні механізації сільського 

господарства були розроблені окремі методики й стандартні програми для ЕОМ 

[17, 36, 4, 13]. Так, В.С. Крамаров, В.Р. Губко, О.П. Терехов запропонували 

типові технологічні процеси та методику інженерних розрахунків МТП на 

ЕОМ, де проблема вибору найкращого складу машинно-тракторного парку 

була означена як задача лінійного програмування [17, 9]. 

Однак використання цих програм мало ряд недоліків. По-перше, рішення 

задачі давалось у дробових числах. Округлення отриманих на ЕОМ даних 

відчутно змінювало результати. По-друге, при розгляді цієї задачі як задачі 

лінійного програмування сформована матриця (таблиця коефіцієнтів при 

перемінних і констант) була дуже велика за обсягом. Третім недоліком 

використання стандартних програм лінійного програмування була складність 

підготовки вихідних даних у вигляді матриць коефіцієнтів — необхідно було 
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скласти тисячі умов із тисячами невідомих. Усе це зумовлювало інтенсивний 

пошук ефективніших спеціальних методів рішення розглянутої задачі на 

електронно-обчислювальних машинах. 

В Україні, вчені Е.А. Фінн, В.В. Шкурба, Л.Н. Комзакова склали за 

алгоритмом В.С. Крамарова, В.Р. Губка, О.П. Терехова програму для ЕОМ, яка 

давала змогу розраховувати оптимальний план виконання всіх робіт 

у багатогалузевому господарстві за 7-10 хвилин (проти однієї години) із 

застосуванням симплекс-методу [36, 9, 32, 10]. Із використанням указаної вище 

методики в УНДІМЕСГ вперше було проведено прогнозування потреб 

у сільськогосподарській техніці для УРСР. Для того, щоб створити таку 

методику, у розробках УНДІМЕСГ (Губко В.Р., Фінн Е.А. та ін.) та Інституту 

кібернетики АН УРСР багато в чому були використані евристичні прийоми, що 

рекомендуються при розрахунку машинно-тракторного парку „вручну” [17]. Це 

стосується насамперед застосовуваного критерію оптимальності. Щоб 

спростити процес обчислення і зробити його можливим при прийнятних 

затратах, а також щоб підготовка необхідної для розрахунків вихідної 

інформації не вимагала спеціальних розробок, замість критерію мінімізації 

лінійної функції приведених затрат 

 ,
1

∑∑∑∑
∈

+=
k

ijkijk
Gjij

jj ccZ χχ  (2) 

що задовольняють вимогам: 

 ∑
∈

=
1Gj

ikijkijk rpχ   для всіх і та k;  (3) 

 ∑ ≤
i

iijk χχ   для всіх j та k;  (4) 

де Z — приведені затрати на виконання всього комплексу робіт, або прямі 

експлуатаційні затрати (залежно від заданих коефіцієнтів cj); 

cj — затрати на утримання однієї машини кожного j-о типу (при 

підрахунку прямих експлуатаційних затрат ці коефіцієнти є сумою 

затрат на зберігання цієї машини і відрахувань на реновацію, 
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при підрахунку приведених затрат до цієї суми додатково включають 

нормативну ефективність капітальних вкладень); 

xj — кількість машин j–о типу (енергомашин і машин-знарядь у складі 

парку); 

cijk — затрати на роботу одного агрегату з енергомашиною j–о типу 

протягом усього k–о періоду при виконанні i–ї операції. (Ці затрати 

зв’язані з усім агрегатом, а до енергомашини їх віднесено для 

спрощення розрахунків. Вони включають суму затрат на оплату 

праці, вартість пального, мастильних матеріалів, технічного 

обслуговування і ремонтів); 

cijk — кількість агрегатів з енергомашинами j–о типу, які використовуються 

на виконанні i–ї операції в k–у періоді; 

G1 — сукупність індексів, які стосуються енергомашин; 

pijk — продуктивність одного агрегату з енергомашиною j–о типу на i–й

операції за k–й період; 

ri — обсяг робіт з i–ї операції, який повинен бути у відповідності з 

вимогами агротехніки виконаний в k–у періоді виробничого циклу. 

Застосовуються більш прості функції — мінімальна кількість 

енергетичних засобів у складі парку 

 ∑
∈

=
1Gj

jN χ  (5) 

і мінімальна кількість агрегатів, що використовуються для виконання операцій 

у кожному періоді 

 ,
1

__

∑
∈

=
Gj

ijkN χ  (6) 

де χj — кількість машин j–о типу (енергомашини і машини-знаряддя) в 

складі парку; 

χijk — кількість агрегатів з енергомашинами j–о типу, які 

використовуються на виконанні i–ї операції в k–у періоді; 
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G1 — сукупність індексів j, що відносяться до енергомашин. 

Період кінця 60-х років та початок 70-х характеризується подальшим 

пошуком критеріїв оптимізації. Держплан СРСР затвердив у 1961 році нову 

методику визначення економічної ефективності впровадження техніки. У ній 

економічна ефективність зазначених заходів визначалася показниками 

приведених затрат [34]. Повсюдно проводилася розробка математичних 

моделей та методів оптимізації структури МТП. У зв’язку із значною вартістю 

машинного часу ЕОМ одним з напрямів є спрощення процесу обчислень. 

Науковцями ВІМ розроблена методика визначення складу машинно-

тракторного парку [13]. 

Для попереднього вибору енергомашин використовують критерій 

середньої оцінки ефективності агрегатів. Для всіх робіт, крім транспортних, 

його підраховують за формулою: 

 
( ) ( )

( ) ,
ij

jvi

jvi

ij

jvi
ij C

C
P

P
K +

++

⋅=  (7) 

для транспортних робіт: 

 
( ) ( )

,2,08,0 +=
++ jvi

ij

jvi
ij P

P
K  (8) 

де          
( ) jvi

ijK
+

— середня оцінка ефективності i–ї енергомашини на j–й

механізованій роботі відносно (i+v)–ї — енергомашини на 

тій же роботі; 

( ) jviij PP +, — відповідно продуктивність i–ї та (i+v)–ї ергомашинах на 

j-й роботі; 

( ) jviij CC +, — вартість машин, що складають агрегати, які працюють з 

i-ю та (i+v)–ю енергомашинами на j–й роботі. 

У дослідженнях Б. Булавського, Т. Максимової (Інститут математики 

АН СРСР), П. Пушкарьової, Л. Шкредової (СибВІМ) ставиться задача виконати 

необхідний обсяг механізованих робіт у задані агротехнічні терміни наявним 

парком тракторів і сільськогосподарських машин з мінімальними затратами. 
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Загальне завдання — мінімізувати якусь лінійну функцію багатьох перемінних 

за умови, що на змінні накладено ряд обмежень у вигляді лінійних нерівностей 

і рівнянь [4]. 

Подальше удосконалення окремих методик і програм для ЕОМ 

відбувалось шляхом автоматизації розрахунків на всіх етапах підготовки 

вихідної інформації й у процесі рішення. Так, у роботах, проведених під 

науковим керівництвом А.І. Карповського, і І.В. Борисевича здійснено 

системне проектування комплексної наукової проблеми із визначення 

оптимальної потреби в тракторах і сільськогосподарських машинах на основі 

використання досвіду локальної розробки окремих задач [20]. 

Кінець 70-х, початок 80-х років можна вважати початком четвертого 

етапу розвитку досліджень проблем використання техніки. Науковці дійшли до 

висновку, що тільки системний аналіз у поєднанні з математичним 

моделюванням властивих йому процесів і взаємозв’язків є найбільш 

ефективним напрямом наукових досліджень у галузі сільськогосподарського 

виробництва [27, 25, 18, 40, 33, 12, 19]. 

Застосовується кілька систем показників оцінки машин. У землеробстві 

класифікація таких показників включає ступінь виконання агротехнічних, 

технічних, експлуатаційних і економічних вимог. Так, система, запропонована 

Д.Н. Саакяном, передбачає п’ять взаємозалежних груп окремих показників — 

агротехнічні, експлуатаційні, показано на рис. 1., промислові, економічні, 

загальнотехнічні і естетико-ергономічні показники [27].  

Це найповніша система оцінки машин, що складається в сумі 

з 70 окремих показників. Основним узагальнюючим економічним показником 

використання машин Д.Н. Саакян вважає собівартість механізованих робіт. 

Через цей показник він пов’язує економіку експлуатації техніки 

з її виробництвом. Крім того, передбачається група показників, що відбивають 

умови експлуатації машинно-тракторних агрегатів. Недолік розглянутої 

системи полягає в її складності. 
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Рис. 1.   Система експлуатаційних показників за Д.Н. Саакяном 

У наукових працях академіка Л.В. Погорілого вперше обґрунтовано 

необхідність застосування системного аналізу для дослідження проблем 

машиновикористання [25, 18]. Щоб одержати числові оцінки техніко-

експлуатаційних і економічних показників ефективностей, він запропонував на 

безлічі виробничих чи зональних умов (ХΩ) визначати загальні характеристики 

показників експлуатаційно-економічної ефективності (МzΩ) як математичне 

сподівання й оцінити ступінь їхнього розсіювання щодо нього — дисперсію 

(DzΩ). Для цього усереднюють показники роботи за всіх значень (ХΩ), що 

зустрічаються. Це здійснюється шляхом узагальнення ретроспективних даних 

або методом моделювання на ЕОМ [18]. Використовуючи опис зональних умов, 

за формулою повного математичного сподівання обчислюють: 

 ∑
Ω∈

=
Ω =

t

Xx
i

xt MzvMz
1

;  (9) 

 .
2

1

2
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−= ∑

=
Ω

t

i
xtxz Mzvzσ  (10) 



 

“Наукові доповіді НАУ” 2008–1 (9)  http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-1/08bsmomu.pdf 9 

Показники ефективності, визначені шляхом моделювання за виразами 9, 

10, є повними чи загальними. Для спрощення обчислювальної процедури на 

ЕОМ використовується принцип статистичного імітаційного моделювання. 

Блок-схему моделювання експлуатаційно-економічних показників для рішення 

задач вибору раціональної структури й параметрів машинного агрегату, 

описану в праці [18], наведено на рис. 2. 

 

Рис. 2.     Алгоритм статистичного моделювання експлуатаційно-

економічних показників машинних агрегатів 
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І.Е. Янковський визначив основні завдання використання системного 

аналізу при оцінці ефективності роботи агрегатів як розробку системних 

принципів планування [40]. 

Ю.В. Тимофєєв обґрунтував застосування імітаційного моделювання 

в задачах інженерної підтримки сільськогосподарського виробництва [33], 

С.В. Жак та О.А. Пеязєв розробили багаторівневу систему математичних 

моделей [12]. Виділено шість рівнів моделей: статистичного прогнозу 

й ідентифікації емпіричних залежностей; локальних оптимізаційних задач 

вибору й узгодження параметрів взаємозалежних машин за окремими 

операціями; оптимального вибору парку машин для заданого виробничого 

процесу підприємства; вибір системи машин з урахуванням варіювання умов 

застосування (інтегровані моделі); оптимальної заміни парку машин із 

урахуванням можливостей їхнього проектування і виробництва; розподілу 

ресурсів між взаємодіючими галузями системи — сільським господарством 

і машинобудуванням. 

У наукових працях Е.І. Ліпковича агротехнічні процеси відповідають 

оптимальним сівозмінам [19]. На основі зональної системи встановлюються 

головні впливи, яким піддаються технологічні комплекси і які впливають на 

їхню оптимізацію, тобто визначаються зв’язки досліджуваної підсистеми 

з зовнішнім середовищем. Мета такого синтезу — розробити організаційно-

технологічні структури на основі засобів механізації й за допомогою 

математичних моделей цих структур уточнити умови функціонування, а потім 

оптимізувати технологічні комплекси. 

В Україні під керівництвом академіка АІН А.О. Шевченка впроваджено 

АСУ «Агро прогноз». Реалізацією програми займалися майже 30 науково-

дослідних та інженерних установ України [37]. Програма передбачла створення 

наукових основ моделювання на основі системного підходу й комп’ютеризації 

технологій. Тут застосовано метод експертного опиту, що використовується в 

умовах невизначеності. Разом з тим система не позбавлена недоліків, які 

виявлені авторами в процесі діяльності [38]. 
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Втіленням тривалих наукових досліджень Е.А. Фіна є розробки 

з оптимального складу машинно-тракторного парку і керування використанням 

техніки на основі оптимальних графіків завантаження МТП, що були 

впроваджені в ряді господарств різних зон УРСР [35]. Ним розроблено моделі: 

імітаційну парку машин; агрегатну і матричну системи машин для комплексної 

механізації рослинництва; а також методи оптимізації експлуатаційних систем 

сільськогосподарської техніки, а саме: оптимізації парку машин 

з використанням диференційованих прокатних оцінок; оптимізації 

технологічного комплексу машин на основі вибору значень його основних 

розмірних параметрів; розрахунку оптимального доукомплектування парку 

машин з використанням маргінальних оцінок. Розроблена система розрахунків 

механізованих технологій, комплексів машин для вирощування культур 

і комплектування парку машин для різного типу ЕОМ, у т.ч. для персональних 

ЕОМ — «АСУ – Нива» та «АСУ – Пласт». Розроблені математичні моделі 

експлуатації систем сільськогосподарської техніки (ЕССТ) типу: 

«Технологічний агрегат» – імітаційна (ІМА); «Група взаємодіючих машин» – 

імітаційна (ІМГ); «Парк машин» – детермінізована оптимізаційна (ОМП), 

імітаційна (ІМП) і динамічна (ДМП); «Система машин для комплексної 

механізації рослинництва» – агрегатна (АМС) і матрична (ММС). 

Головний висновок досліджень Е.А. Фіна: управління використанням 

машинно-тракторного парку можливе на основі аналізу обмеженого числа 

систем; для оптимізації кожної можуть бути запропоновані моделі засновані на 

загальних принципах математичного програмування та імітаційного 

моделювання. Сформульовані Е.А. Фіном наукові положення склали основи 

нового наукового напряму – теорія і методи оптимізації експлуатаційних 

систем сільськогосподарської техніки. 

У працях А.А. Зангієва поряд з економічними критеріями ефективності 

враховані також вимоги, обумовлені законами механіки стосовно до машинних 

агрегатів [14]. На його думку, найбільш ефективним науковим методом 

вирішення подібних складних завдань є багаторівневий системний підхід. При 



 

“Наукові доповіді НАУ” 2008–1 (9)  http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-1/08bsmomu.pdf 12 

цьому як взаємозалежні елементи системи розглядаються основні режими 

роботи агрегатів, які необхідно оптимізувати. Він вважає, що основна задача 

полягає в науковому обґрунтуванні зазначених підсистем або рівнів оптимізації 

з взаємозалежними критеріями, що у комплексі забезпечують найменші затрати 

всіх основних ресурсів при роботі агрегатів. Задача ресурсозбереження на 

кожному рівні формулюється таким чином, щоб вихідні результати оптимізації 

попередніх рівнів були вихідними даними для наступних рівнів. Розроблена 

з урахуванням таких вимог структурна схема багаторівневого рішення задач 

ресурсоощадного використання сільськогосподарських агрегатів представлена 

на рис. 3 [26]. 

 

Рис. 3.    Структурна схема системного підходу до оптимізації 

параметрів та режимів роботи агрегатів 

Схема передачі інформації зверху вниз показана стрілками між рівнями. 

При цьому відбувається додавання ефектів ресурсозбереження попередніх 

і наступних рівнів. Стрілками праворуч показана також можливість передачі 
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інформації в обхід будь-якого рівня як зверху вниз, так і знизу вгору. Передача 

обхідної інформації зверху вниз потрібна при вирішенні завдань 

ресурсозбереження не на всіх, а тільки на окремих рівнях, обходячи інші. 

Зворотний напрямок стрілок знизу вгору характеризує можливість 

коректування результатів оптимізації попередніх рівнів на будь-якому рівні 

з обліком агротехнічних обмежень. На кожному рівні передбачено вирішення 

сполучених допоміжних завдань, що умовно показані ліворуч у вигляді 

функцій Fij. Методи вирішення завдань ресурсозбереження описані в працях 

[14, 26]. 

Наукові дослідження О.В. Сидорчука [30, 31] виокремлюють інженерні 

аспекти розвитку аграрного виробництва, теоретичною основою розв’язання 

яких є теорія системотехніки, що передбачає проведення певних процедур. На 

відміну від традиційного методу дослідження ці процедури розглядаються не як 

послідовні етапи, а як такі, що досліджуються у безперервному взаємозв’язку. 

Головним методом дослідження вбачається моделювання, що здійснюється на 

підставі відповідної теорії. 

У роботах М.К. Діденка, В.Д. Гречкосія, І.І. Мельника, С.М. Бондаря [11, 

21, 2, 3] розроблена математична модель дає змогу по-перше, визначати 

раціональні структури посівних площ як основу для обґрунтування 

раціонального складу машинних агрегатів та комплексів машин у системі 

сівозмін господарства, по-друге, виконувати уточнений розрахунок норм 

виробітку та витрат палива при роботі машинних агрегатів відповідно до 

розробленої градації коректив для визначення коефіцієнта складності умов їх 

використання, по-третє, оптимізувати комплекс машин та машинно-тракторних 

агрегатів при виконанні деякого технологічного процесу в залежно від площі 

вирощування культури. Розроблена й проваджена у виробництво та навчальний 

процес система «Комплексне машиновикористання», що передбачає 

комбіноване вирішення задачі обґрунтування складу комплексів машин 

і структури машинного парку [3]. 
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В наукових працях В.І. Пастухова виконано постановку і аналіз задачі 

прийняття раціональних рішень машиновикористання за трьома критеріями 

збереженості: ресурсів, довкілля та біологічного потенціалу 

сільськогосподарських культур [24]. Вченим вирішено науково-технічну 

проблему, що має значення для підвищення ефективності використання машин 

у складі комплексів при виробництві продукції рослинництва. Розроблена 

система критеріїв оцінки комплексів машин, які охоплюють витрати ресурсів 

під час виконання технологічного процесу, реалізацію біологічного потенціалу 

рослин та показники впливу функціонування сільськогосподарської техніки на 

довкілля. За результатами імітаційного моделювання функціонування 

машинних агрегатів визначаються статистичні характеристики зазначених 

критеріїв. Згортка результатів проводиться за допомогою числових 

статистичних характеристик та обчислення ймовірностей переваг комбінацій 

комплексів, що порівнюються. 

ВИСНОВКИ 

Обґрунтування комплексів машин повинно спиратися на систему 

математичних моделей, які відтворюють взаємозалежні виробничі процеси. 

Необхідна доступна для пересічного товаровиробника 

сільськогосподарської продукції методика та сучасні засоби обґрунтування 

комплексів машин з урахуванням структури посівних площ, системи сівозмін, 

технологічних процесів, техніко-економічних умов і природно-виробничих 

відзнак конкретної господарської одиниці. 
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Становление и развитие научных основ машиноиспользования 

Бондар С.М. 

Осуществлен обзор исследований по вопросам моделирования эксплуатационных 

характеристик и оптимизации параметров машинных агрегатов, комплексов машин и 

машинно-тракторного парка. Сделан вывод о том, что обоснование комплексов машин 

должно опираться на систему математических моделей, которые воссоздают 

взаимозависимые производственные процессы. 

Технология, машинный агрегат, комплекс машин, метод обоснования. 

 

Establishing and development of scientific basis of machinery using 

Bondar S.M 

Analyses of modeling of exploitation characteristics and optimization of parameters of 

machine units, machine complexes and machines and tractors stock is reviewed. It is concluded that 

justification of machine complexes should be grounded on the system of mathematical models which 

reconstruct interdependent industrial processes. 

Technology, machine aggregate, machine complex, basing method. 


