
Лекція 12 
 
 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
 12.1. Прогнозні методи ефективності технічних рішень 
 
 12.1.1 Метод короткострокового прогнозування ефективності технічних 

   рішень 

 
Від моменту завершення проектно-конструкторських робіт до початку їх 

впровадження проходить деякий час,  порівнянний з періодом короткострокового 
прогнозування. Для проведення такого прогнозу підходить метод числових 
параметрів, в основу якого покладено визначення узагальнених критеріїв:  

- технічного рівня (К1), який характеризує прогнозований об'єкт по 
відношенню до аналогічних існуючих вітчизняних зразків;  

- технічної конкурентоспроможності (К2), який характеризує 
прогнозований об'єкт по відношенню до існуючих закордонних зразків.  

Дані критерії розраховують із виразів: 
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У приведеній вище формулі (i) ‒ функція, яка нормує вагу відносних 
параметрів Kn і Km. Загальне їх число визначається експертом і дорівнює s. 

Якщо запропоноване нове технічне рішення по відношенню до існуючих 
супроводжується зростанням порівнюваних числових параметрів, то 

Kn = Р/Рв; 
Km = Р/Рз; 

де Р ‒ розмірний  параметр для прогнозованого об'єкта (продуктивність,  
   металоємкість, енергонасиченість, трудоємкість тощо); 
        Рв  ‒ значина аналогічного параметра для кращих серійних зразків 
     вітчизняного виробництва; 
       Рз  ‒ значина аналогічного параметра для кращих закордонних зразків. 

У протилежному випадку  
Kn = Рв/Р; 
Kз = Рз/Р. 

Нормувальну функцію  (i) розраховують по формулі: 
 (i) = i/2i-1,       
і=1,s. 



Кількість оцінюваних числових параметрів s залежить від точності 
прогнозування п. Для п = 5...10%  рекомендовано приймати s = 7. 

Якщо К1 > 1, то прийнято вважати, що прогнозоване технічне рішення вище 
рівня кращих вітчизняних зразків, а тому перспективне з позиції 
короткострокового прогнозування. 

При К1 = 1 приймається, що об'єкт виконаний на рівні прототипів і не має 
суттєвих переваг при оцінці перспективи впровадження його у виробництво. 

Якщо ж К1 < 1, то прогнозований об’єкт розроблений нижче рівня кращих 
вітчизняних зразків, а тому практична реалізація його у виробництво небажана 
(при відсутності, звичайно, яких-небудь особливих тлумачень). 

Технічна конкурентоспроможність об’єкту оцінюється аналогічно. 
Для конкретного прикладу розглянемо новий вітчизняний трактор серії 

ХТЗ-160. Технічний рівень цього енергетичного засобу оцінимо по відношенню 
до серійного трактора Т-150К.   

Після оброблення вибраних оцінюваних числових параметрів встановлено 
(табл. 1), що коефіцієнт технічного рівня ХТЗ-160 (К1) дорівнює 1,0 0,47.  

 
Таблиця 1 ‒ Числові параметри порівнюваних енергетичних засобів 

 

Назва параметру та його розмірність Значина параметру 
Т-150К ХТЗ-160 

1. Найбільше статичне навантаження на вісь, кН 47,2 46,2 
2. Питомі витрати палива на найбільш енергоємній  
    операції,  кг/га 

 
16,0 

 
14,1 

3. Енергонасиченість, кВт/т 15,2 14,6 
4. Номінальне тягове зусилля, кН 32,1 31,4 
5. Відношення колії до номінального тягового 
    зусилля, мм/кН 

 
52,3 

 
66,9 

6. Відношення радіусу повороту до поздовжньої бази 0,713 0,755 
7. Річне завантаження, год. 1700 1770 

 
Як бачимо, згідно з проведеним аналізом за прийнятими числовими 

параметрами трактор ХТЗ-160 не має суттєвих переваг перед серійним 
вітчизняним енергетичним засобом Т-150К. Але, трактор ХТЗ-160, окрім того, що 
може використовуватись на вирощуванні просапних культур, має низку 
додаткових функціональних можливостей:  

- реверсивний пост керування; 
- передній навісний механізм; 
- передній і задній вали відбору потужності.  

 А саме ці широкі функціональні властивості і створюють передумови 
розроблення на його основі таких агрегатів, які неможливі на базі серійного 
вітчизняного енергетичного засобу Т-150К.  
 Враховуючи вищевикладене, можна прогнозувати, що трактор ХТЗ-160 
знайде застосування в господарствах України, а тому його виробництво необхідне.   
 



 12.1.2  Метод прямокутної піраміди 

 
 У тому випадку, коли ефективність техніко-технологічного або якось 
іншого рішення оцінюється трьома показниками, доцільно застосовувати метод 
«прямокутної піраміди». При цьому бажано, щоб ці показники були одного 
векторного спрямування. Тобто, ефективність оцінюваного рішення вища, коли 
вони або усі зростають, або зменшуються. 
 Нехай, наприклад, ефективність орного агрегату (Еа) оцінюється питомими 
витратами пального  Р1, праці  Р2 і металомісткості  Р3. Кожен із цих 
показників у прийнятому відповідному масштабі відкладемо на взаємно 
перпендикулярних осях системи ОXYZ (рис. 1). 

  
Рис. 1 ‒ Графічна інтерпретація методу «прямокутної піраміди» 

 

 В результаті утвориться прямокутна піраміда ОР1Р2Р3. Серед кількох 
варіантів орного МТА із різними показниками Р1, Р2 і Р3 той буде найбільш 
ефективним, у якого об’єм прямокутної піраміди ОР1Р2Р3 виявиться найменшим. 
 Для розрахунку об’єму прямокутної піраміди, який асоціюється із 
оцінюваною ефективністю орного агрегату Еа, застосовують наступну формулу: 
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 У розглянутому прикладі ефективність технічного рішення (тобто орного 
машинно-тракторного агрегату) тим вища, чим менші значини показників Р1, Р2 і 
Р3. Якщо ж підвищення ефекту обумовлюється зростанням останніх, то 
найкращим буде той варіант технічного рішення, для якого об’єм прямокутної 
піраміди ОР1Р2Р3 виявиться найбільшим. 
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 12.2. Експлуатаційно-технологічна оцінка ефективності використання  
         техніки 
 

 На заключному етапі випробувань прийнято здійснювати оцінку 
експлуатаційних властивостей техніки, які характеризують її здатність 
виконувати технологічний процес в межах агротехнічного строку з оптимальною 
продуктивністю і заданою якістю та мінімальними втратами часу робочої зміни. 
 Основним елементом цього процесу є  хронографія – тобто реєстрація 
переліку та тривалості усіх операцій роботи техніки у хронологічному порядку. За 
відсутності спеціального автохронографічного приладу вказану реєстрацію 
здійснює спостерігач. На протязі трьох контрольних змін загальною їх тривалістю 
не менше 18 год він фіксує: 

- умови і режим роботи техніки; 
- тривалість елементів часу зміни; 
- витрати пального та технологічних матеріалів; 
- об’єм виконаної роботи. 

 Отримана при цьому інформація використовується для розрахунку: 
- продуктивності роботи техніки; 
- питомих витрат пального та технологічних матеріалів; 
- питомих витрат праці; 
- експлуатаційно-технологічних коефіцієнтів. 

 Методика проведення експлуатаційно-технологічної оцінки у повному 
обсязі викладена у додатку Д. 
 Результати цієї оцінки використовуються при розрахунках економічної 
ефективності техніки, про що мова йтиме у наступному параграфі. Крім того, їх 
наявність є прямим доказом технічної здійсненності того чи іншого технічного 
рішення. Величина коефіцієнта надійності технологічного процесу, а також 
наробітки у мото-годинах на одну технічну і технологічну відмови, які 
визначаються на основі аналізу хронографічних даних, відповідним чином 
репрезентують якість і надійність роботи техніки.  
 
 Питання для самоперевірки 
 

1. У чому полягає суть коефіцієнтів технічного рівня і технічної 
конкурентоспроможності нової техніки? 

2. Яку роль відіграє нормувальна функція у методі короткострокового 
прогнозування ефективності технічного рішення? 

3. Розкажіть методику оцінки ефективності техніко-технологічного рішення 
з допомогою методу «прямокутної піраміди». 

4. Для чого призначена експлуатаційно-технологічна оцінка техніки? 
5. Що таке хронографія технологічного процесу? Як вона проводиться? 
6. Які параметри фіксуються спостерігачем у процесі експлуатаційно-

технологічної оцінки техніки? 
7. Назвіть основі оціночні параметри експлуатаційно-технологічної оцінки 

випробовуваної техніки. 


