
Звіт з практичної роботи №4 

 

на тему:«ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН ТА ЧАСУ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ» 

 (на прикладі ПТО) 

 

Мета роботи_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

Рекомендації щодо виконання роботи і оформлення звіту 

Виконувати роботу і оформлювати звіт на прикладі розглянутого 

прикладу  

Теорія масового обслуговування дає можливість приблизного 

моделювання ситуації технічного обслуговування. Моделювання починається 

з визначення функціональних залежностей системи що діє з наступним 

отриманням результату за допомогою використання чисельного апарату теорії 

масового обслуговування , теорії ймовірності та таблиць випадкових чисел. 

 

Визначення періодичності та часу обслуговування машин 

Приклад: 

Час надходження машин на технічне обслуговування характеризується 

наступними даними: у 40 % випадків інтервал надходження машин складає 10 

хвилин, у 60 % випадків – 20 хвилин. 

Тривалість обслуговування машин характеризується так: у 80 % 

випадків продовжується 10 хвилин, у 20 % випадків – 30 хвилин. 

Середнє значення інтервалу настання вимоги на технічне 

обслуговування складає: 

 

Тcp  і = 0,4 * 10 + 0,6 * 20 = 16 хвилин 

 

Середній час обслуговування машин складає: 

Тcp о  = 0,8 * 10 + 0,2 * 30 = 14 хвилин 

 

Середній час «простою обладнання» у цьому прикладі складає 2 

хвилини. 

 

Для інтервалів між прибуттям машин оберемо наступну послідовність: 

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; або 9. 

 

Якщо обрано числа: 0; 1; 2; або 3, то на основі СТАТИСТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ час інтервалу поміж двох вимог технічного 

обслуговування складає 10 хвилин. 



 

Якщо обрано числа: 4; 5; 6; 7; 8; або 9, то на основі СТАТИСТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ час інтервалу поміж двох вимог технічного 

обслуговування складає 20 хвилин. 

Аналогічно визначається час або терміни обслуговування машин після 

прибуття їх на ПТО. Для цього оборемо друге випадкове число. 

Якщо обрано числа: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; або 7, то на основі 

СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ час обслуговування складає 10 

хвилин.  

Якщо обрано числа: 8; або 9, то на основі СТАТИСТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ час обслуговування складає 30 хвилин.  

Аналіз та рішення задачі зведено в таблицю 1. 

Значення Т5, Т6, Т7 визначаються наступним чином: 

Т5 = Т3 + Т4;         (1) 

Т6 = Т3 – Т2;         (2) 

Т7 = Т3 – [цифра попереднього рядку Т5]   (3) 

 

Висновок. На основі аналізу таблиці 1 можна заключити, що для 10 

випадків взагалі час очікування складає 60 хвилин, або в середньому 6 

хвилин на одну машину, час простою – 20 хвилин. 

Виходячи з такого аналізу можливий висновок відносно збільшення 

потужностей обладнання або розширення спектру послух, що надаються на 

ПТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботу виконав ___________________________________________ 

Роботу прийняв ___________________________________________ 

 


