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Постановка проблеми.
Удосконалення оперативного планування робіт із технічного обслуговування і ремонту
автомобілів в автотранспортних підприємствах все ще залишається актуальною проблемою.
Незважаючи на велику кількість робіт, які її досліджують, вона не вирішена в повній мірі.
Розробка розкладу постановки автомобілів на обслуговування і ремонт в автотранспортних
підприємствах є багатоваріантною задачею. Кількість варіантів формується на множині вимог на
обслуговування, робочих постів, персоналу відповідної кваліфікації, наявності потрібних запасних
частин, пріоритетів і може досягати такого значення, що перевищує інтелектуальні можливості
людини переглянути їх всі і знайти оптимальний варіант.
Тому фахівцям автопідприємств приходиться розраховувати на свій досвід
та
використовувати різні евристичні прийоми.
При такому підході розглядається тільки обмежена кількість варіантів, серед яких може і не
бути оптимальний.
Це в свою чергу призводить до значних простоїв автомобілів в очікуванні ремонту, потребує
додаткових виробних площ і в кінцевому підсумку до значних витрат на підтримання автомобілів у
роботоздатному стані.
Аналіз досліджень і публікацій.
В роботі [1] рекомендується такий підхід для розробки розкладу по обслуговуванню та
ремонту автомобілів: спочатку планується виконання вимог з меншим загальним часом
обслуговування або з меншим часом виконання на окремій дільниці. Або першими можуть
обслуговуватися вимоги по рухомому складу, необхідному службі перевезень.
Відсутність науково обґрунтованих підходів формування варіантів розкладів призводить то
того, що оптимальний варіант розкладу може лежати за межами прийнятих рішень.
Завдання полягає в розробці алгоритму формування розкладу обслуговування автомобілів і
вибору оптимального.
Викладення основного матеріалу.
Припустимо, що в АТП необхідно виконати ремонт А iк автомобілям, де :
i - марка, модель автомобіля;
к - вид ремонту ( електрообладнання, трансмісії, діагностування та інше);
Ремонт виконується на постах Пiк , де можуть обслуговуватися i автомобілі з к відмовами,
несправностями.
Підприємство укомплектовано працівниками відповідної кваліфікації Р iк, які можуть
ремонтувати або обслуговувати автомобілі.
Для виконання робіт підприємство забезпечено складовими частинами С iк для обслуговування
i автомобілів з к ремонтами.
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Виконання визначеного ремонту або обслуговування можливо коли в підприємстві є вільні
відповідні робочі пости, є персонал потрібної кваліфікації і потрібні запасні частини. В іншому
випадку ремонт не можливий.
Для подальшого формування варіантів на ЕОМ доцільно ці висловлювання описати мовою
алгебри логіки. Приймемо за одиницю кожне висловлювання: наявність робочих, складових частин і
робочих . При логічному множенні отримуємо два варіанта. В першому варіанті коли всі
висловлювання дорівнюють одиниці ремонт здійснений, в іншому, коли хоча б одне висловлювання
дорівнює нулю, ремонт не можливий.
Покажемо метод формування варіантів розкладу на наступному прикладі (рис.1)
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Рисунок 1 – Формування варіантів розкладу
Формування варіантів розпочнемо з першого автомобіля в таблиці А11.
Ця марка автомобілів може ремонтуватися тільки на посту П11. З’єднаємо А11 (автомобіль) і П11
(пост) як це показано на рис.1. Для виконання роботи на автомобілі маємо вільний персонал
відповідної кваліфікації, а також необхідні запасні частини. З’єднаємо їх також разом . Всі
висловлювання дорівнюють одиниці, тому при логічному множенні отримуємо також одиницю.
Тобто такий варіант ремонту можливий.
Далі розглянемо, як можна здійснити ремонт автомобіля А12. Для цього автомобіля є вільний
пост П12, але відсутні працівники необхідної кваліфікації. Іншими словами, цей варіант не можливий.
Кон’юнкція для цього варіанту дорівнює нулю.
Для ремонту А22 є всі необхідні складові. Як вони з’єднані показано на рис. 1.
Ремонт автомобіля А23 не можливий, тому що пост для його ремонту зайнятий автомобілем
А22.
Визначимо загальний час простою автомобілів у ремонті для цього варіанта розкладу (Тзаг. в1).
Тзаг. в1= t11+ t12+ t22+ t23,
де t11 і t22 - час виконання ремонту автомобілів згідно нормативів трудомісткості на виконання
цих видів робіт;
t12 буде дорівнювати часу необхідному для заміни відсутнього працівника і оцінюється
керівником цього бізнес процесу;
t23 буде дорівнювати t22 . Автомобіль А23 буде простоювати в очікуванні ремонту то тих пір
поки не звільнить робоче місце автомобіль А22 .
В подальшому подібним чином розглядається наступній варіант розкладу і оцінюється
сумарний час простою усіх автомобілів. Порівнюючи усі варіанти розкладу виконання ремонту
можна визначити оптимальний.
Враховуючи, що варіанти розкладу відрізняються тільки порядком виконання робіт на
автомобілях, то їх кількість можна визначити як кількість перестановок Рm , де m - кількість
автомобілів, які знаходяться в ремонті. Для нашого випадку це буде Р4 = 1х2х3х4 = 24 варіанта.
Коли в ремонті буде знаходитися сім автомобілів, то кількість можливих варіантів складе 7! =
5460. Ця кількість варіантів кореспондується з автотранспортними підприємствами, розмір яких не
перевищує 50 автомобілів. Ці варіанті можна вже з допомогою ЕОМ розглянути в режимі реального
часу і вибрати оптимальний.
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Висновок.
Розглянутий підхід для формування варіантів розкладу і вибору оптимального буде доцільним
для невеликих автотранспортних підприємств. Враховуючи, що середній розмір автогосподарства
складає близько 19 автомобілів [2], то цей метод може знайти широке застосування.
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В статті запропоновано підхід по формуванню варіантів розкладу виконання робіт з
технічного обслуговування та ремонту автомобілів.
Об’єктом дослідження є процес надання послуг з технічного обслуговування та ремонту
автомобілів в автотранспортних підприємствах.
Мета роботи - зменшення часу простою автомобілів в обслуговуванні та ремонті і на цієї
основі досягнення економії витрат по підтриманню автомобілів в роботоздатному стані.
Зменшення простоїв досягається за рахунок пошуку оптимального варіанту розкладу
виконання робіт на автомобілях з урахуванням конкретної робочої ситуації : наявності певних вимог
на ремонт автомобілів, вільних робочих постів, працівників, а також наявності запасних частин.
Запропоновано метод формування варіантів розкладу.
Розглянутий в статті підхід може бути використаний для невеликих автотранспортних
підприємств, розмір яких не перевищує 50 автомобілів.
В подальшому необхідно продовжити пошук методів оперативного планування виконання
робіт для великих автотранспортних підприємств.
КЛЮЧОВІ
СЛОВА:
АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО,
ОПЕРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЕ, РОЗКЛАД, ФОРМУВАННЯ ВАРІАНТІВ, АЛГОРИТМ.
ABSTRACT
Bereznyatsky V.V. Optimization of the downtime of vehicles in repair and maintenance by
improving the operational planning of execution these works. Visnyk National Transport University. Series
«Technical sciences». Scientific and Technical Collection. – Kyiv: National Transport University, 2016. –
Issue 1 (34).
The paper proposes a approach to formation of variants scheduling maintenance and repair of trucks.
The object of study is the process of technical maintenance and repair of trucks of motor transport
enterprises.
Purpose of the study - to reduce downtime of vehicles during maintenance and repair, and on this
basis to achieve cost savings on maintenance vehicle in working condition.
Decreasing downtime is achieved due to the search for the optimal schedule of execution of works on
the cars for the specific work situation: there are certain type the repair, free work stations, workers and the
availability of spare parts.
The method of formation schedule options was proposed.
The approach, considered in the paper, can be used for small trucking companies, the size of which
does not exceed 50 vehicles.
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In the future it is necessary to continue search of methods of operational planning of execution of
work for large trucking companies.
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РЕФЕРАТ
Березняцький В.В. Оптимизация времени простоя автомобилей в ремонте и обслуживании за
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В статье предложен подход по формированию вариантов расписания выполнения работ с
технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Объектом исследования является процесс предоставления услуг технического обслуживания и
ремонта автомобилей в автотранспортных предприятиях.
Цель работы - уменьшение времени простоя автомобилей в обслуживании и ремонте и на этой
основе достижения экономии расходов по поддержанию автомобилей в работоспособном состоянии.
Уменьшение простоев достигается за счет поиска оптимального варианта расписания
выполнения работ на автомобилях с учетом конкретной рабочей ситуации. : наличии определенных
требований на ремонт автомобилей, свободных рабочих постов, рабочих, а также наличия запасных
частей.
Предложен метод формирования вариантов расписания.
Рассматриваемый в статье подход может быть использован для небольших автотранспортных
предприятий, размер которых не превышает 50 автомобилей.
В дальнейшем необходимо продолжить поиск методов оперативного планирования
выполнения работ для крупных автотранспортных предприятий.
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