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Практична роботи №1  

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 

 

МЕТА РОБОТИ – ознайомитись з видами аналізу технологіч-

них систем з різною глибиною структуризації. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

 

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

- матеріальні потоки технологічної системи; 

- показники та можливі стани технологічних систем. 

Ознайомитись: 

- з видами технологічних систем. 

Скласти звіт по роботі: 

         - номер, найменування та мета роботи; 

 - матеріальні потоки технологічної системи; 

- показники та можливі стани технологічних систем. 

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Поняття «технологічна система». 

1.2.2 Матеріальні потоки технологічної системи. 

1.2.3 Показники та можливі стани технологічних систем.  

 

1.3 Рекомендована література 

1 Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та визна-

чення: ДСТУ 2470-94. - К.: Держстандарт України, 1995. – 28 с. 

4. Надійність сільськогосподарської техніки: Підручник. / М.І. 

Черновол, В.Ю. Черкун, В.В. Аулін та ін.; За заг. ред. М.І. Чер-

новола.– Кіровоград: ТОВ «КОД», 2010. – 320 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

2.1.1 Вивчити: 

- поняття надійності технологічних систем; 

- види аналізу технологічних систем. 
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2.1.2 Ознайомитись: 

- з класифікацією технологічних систем. 

2.1.3 Провести аналіз: 

- об’єктів з різною глибиною структуризації. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

2.2.1 Поняття надійності технологічних систем 

Виробництво характеризується набором технологій, що 

використовуються галузями. Галузь, в свою чергу, можна розглядати 

як набір однорідних технологій з різними інтенсивностями їх 

застосування. Подібно тому, як галузі утворюють в народному 

господарстві тісно пов'язані блоки (комплекси), технології 

з'єднуються в біль-менш крупні системи. Такі системи зв'язані 

зсередини потоками засобів виробництва, які для одних технологій 

представляють собою продукти (відходи) виробництва, а для інших 

служать ресурсами. 

Системою називають сукупність, утворена із кінцевої 

чисельності елементів, між якими існують визначені відношення. 

Елемент може одночасно бути системою менших елементів. Система 

може бути розділеною на підсистеми різної складності. 

Кожна система володіє властивими і чітко її визначаючими 

властивостями. Сукупність значень властивостей системи у 

визначальний момент часу називається станом системи. 

Технологічна система згідно ДСТУ 2470 – сукупність 

функціонально взаємозв'язаних засобів технологічного оснащення, 

предметів виробництва та виконавців для здійснення в 

регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів 

чи операцій.  

Поняття «технологічна система» ширше від поняття «технічна 

система» тому, що технологічні системи, окрім власне технічних 

систем, включають предмети виробництва та виконавців. Наприклад, 

власне технічною системою є механічна, гідравлічна або комбінована 

сукупність цих систем, а також система електрообладнання тощо.  

До предметів виробництва належать: матеріали, заготовки, 

напівфабрикати та вироби, які перебувають на стадії зберігання, 
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транспортування, формотворення, обробки, складання, ремонту, 

контролю та випробування.  

До регламентованих умов виробництва відносять: регулярність 

надходження предметів виробництва, параметри енергозабезпечення, 

параметри довкілля тощо.  

За рівнем ієрархії розрізняють технологічні системи: операцій; 

процесів; виробничих підрозділів; підприємств.  

Виконавець у технологічній системі – людина, що виконує в 

технологічній системі трудову діяльність щодо безпосередньої зміни і 

визначення стану предметів виробництва, технічного обслуговування 

чи ремонту засобів технологічного оснащення. 

 Підсистема технологічної системи – технологічна система, яка 

виділяється за функціональною чи структурною ознакою з 

технологічної системи вищого рівня. Підсистема, як і сама 

технологічна система, є сукупністю функціонально взаємозв'язаних 

засобів технологічного оснащення і людини-оператора та має основні 

властивості даної системи. Тому, наприклад, систему, яка забезпечує 

виконання декількох технологічних процесів, зручно умовно поділяти 

на підсистеми, які виконують окремі технологічні процеси. В свою 

чергу, останні можна умовно поділяти на підсистеми, які виконують 

окремі операції.  

Технологічний комплекс – сукупність функціонально 

взаємозв'язаних засобів технологічного оснащення для виконання в 

регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів 

чи операцій.  

Елемент технологічної системи – частина технологічної системи, 

яку умовно приймають неподільною на даній стадії її аналізу. 

Прикладами елементів технологічної системи є: машина, пристрій, 

інструмент.  

Фундаментальним для опису функціональної придатності 

технологічних систем є поняття технічного стану. У кожний момент 

часу технічний стан визначається відповідністю параметрів 

технологічної системи чи її елемента вимогам нормативно-технічної 

документації (НТД) та конструкторської документації (КД). 

 Працездатний стан технологічної системи – стан 

технологічної системи, який характеризується її здатністю виконувати 

потрібні функції за умови забезпечення зовнішніми ресурсами. 
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 Непрацездатний стан технологічної системи – стан 

технологічної системи, за якого вона не в змозі виконувати хоч би 

одну з потрібних функцій.  

Непрацездатний стан технологічної системи за параметрами 

продукції – стан технологічної системи, за якого значення принаймні 

одного параметра і показника якості виготовлюваної продукції не 

відповідає вимогам, які встановлені в нормативно-технічній і  

конструкторській та технологічній документації.  

Непрацездатний стан технологічної системи за 

продуктивністю – стан технологічної системи, за якого значення 

принаймні одного параметра продуктивності технологічної системи 

не відповідає вимогам, які встановлені в нормативно-технічній і 

конструкторській та технологічній документації. До параметрів 

продуктивності відносяться: номінальна та циклова продуктивність, 

час виготовлення однієї штуки продукції тощо.  

Непрацездатний стан технологічної системи за витратами – 

стан технологічної системи, за якого значення принаймні одного 

параметра матеріальних і  вартісних витрат не відповідає вимогам, які 

встановлені в технічній документації. До параметрів матеріальних і 

вартісних витрат відносять: витрати сировини, матеріалів, енергії, 

інструментів, вартість технічного обслуговування та ремонту тощо. 

Технологічна система як технічний об’єкт вивчення має два ас-

пекти опису: функціональний, що являє собою, по суті, опис проце-

су, який цією технологічною системою реалізується, і технічний, 

який включає опис технічних засобів та зв’язків між ними. Опис тех-

нічних засобів для виготовлення виробу визначає поняття технологіч-

ного комплексу - сукупність функціонально взаємозв’язаних засобів 

технічного спорядження для виконання в регламентованих умовах 

виробництва заданих технологічних процесів та операцій. 

Процеси, які реалізують більшість технологічних систем, мо-

жуть бути розділені залежно від їх складності на: виробничий процес, 

технологічний процес і технологічну операцію. 

Виробничий процес - це сукупність усіх дій людей та знарядь 

виробництва, необхідних на підприємстві для виготовлення чи ремон-

ту виробів. Він включає як усі основні процеси, які безпосередньо 

пов’язані зі зміною стану предмета виробництва (механічної обробки, 

складання тощо) і необхідні для отримання із вихідних матеріалів го-
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тового виробу, так і допоміжні (транспортування предметів виробни-

цтва, їх зберігання, ремонт і обслуговування обладнання тощо), які 

виконуються на підприємстві і необхідні для здійснення основних. 

Кожен виробничий процес має в своєму складі технологічні процеси. 

Технологічний процес - це частина виробничого процесу, що 

включає цілеспрямовані дії, пов'язані зі зміною та (або) визначенням 

стану предмета праці. Технологічні процеси розділяють за технологі-

чним методом, покладеним в основу процесу. Розрізняють технологі-

чні процеси механічної обробки, переробки, пакування тощо. 

Технологічні процеси, залежно від їх складності, поділяються на 

технологічні операції. 

Технологічна операція - це завершена частина технологічного 

процесу, що виконується на одному робочому місці.  

При функціонуванні технологічної системи, яка реалізує техно-

логічний процес, взаємодіють три види вхідних потоків: енергії, мате-

ріалів та інформації, в результаті чого відбувається: 

- формування у вхідних заготовках, які створюють вхідний ма-

теріальний потік, параметрів якості виробу як предмета виробництва 

шляхом використання енергії неживої природи для реалізації техноло-

гічних перетворень; 

- транспортне переміщення матеріального потоку предметів ви-

робництва через технологічну систему, що забезпечує безперервність 

процесу формування якості виробу; 

- проходження та переробка потоку інформації про предмет ви-

робництва в керуючі впливи, що забезпечує функціонування техноло-

гічної системи. В цьому випадку технологічний процес, що реалізу-

ється технологічною системою, може розглядатись як процес послідо-

вної матеріалізації інформації про якість виробу. 

До умов виробництва відносять: інтенсивність надходження си-

ровини, заготовок, параметри енергопостачання, параметри навколи-

шнього середовища та ін.  

Ієрархічно ТС мають чотири рівні: ТС операцій, процесів, виро-

бничих підрозділів і підприємств.  

ТС операції забезпечує виконання однієї визначеної ТО, напри-

клад, універсальні верстати – токарський, фрезерний, свердлильний, 

або – зважування сировини при виготовленні ковбаси.  
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ТС процесу містить як підсистеми сукупність ТС операцій. Під-

системи можуть відноситися до одного технологічного методу (фор-

моутворення, обробки, складання, контролю) або до одного наймену-

вання виготовленої продукції. Наприклад, на багатоцільових верста-

тах типу обробний центр можна виконати цілком нескладний ТП (то-

чіння, фрезерування, свердління). До цього ж рівня відносяться лінії 

по виготовленню деталей по складних ТП, продукції харчового приз-

начення.  

ТС виробничого підрозділу складається з ТС процесів і (або) 

операцій. 

 

2.2.2 Класифікація технологічних систем  

ТС за різними класифікаційними характеристиками поділяють 

на наступні види.  

За характером спеціалізації:  

 спеціальна ТС – призначена для виготовлення виробу одного 

найменування та типорозміру;  

 спеціалізована ТС – призначена для виготовлення групи виро-

бів із загальними змістовими, конструктивними та технологічними 

ознаками;  

 універсальна ТС – призначена для виготовлення виробів із різ-

ними конструктивними ознаками.  

За характером виконання ТП (операції):  

 послідовна ТС – підсистеми послідовно виконують заданий 

ТП або задану ТО;  

 рівнобіжна ТС – підсистеми паралельно виконують заданий 

ТП (операцію);  

 комбінована ТС – структура представлена у вигляді сукупності 

послідовних і рівнобіжних систем більш низького рівня.  

За характером зв’язку підсистем:  

 ТС із жорстким зв’язком підсистем негайно припиняє функці-

онування у випадку відмовлення хоча б однієї підсистеми;  

 ТС із нежорстким зв’язком підсистем продовжує розрахунко-

вий час функціонувати при виході з ладу однієї (або декількох) підси-

стем.  
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За рівнем автоматизації:  

 механізована ТС має у своєму розпорядженні засоби техноло-

гічного оснащення, що складаються з механізовано-ручних і механі-

зовано-технічних пристроїв;  

 автоматизована ТС має засоби технологічного оснащення, що 

складаються з автоматизовано-ручних і автоматизованих пристроїв;  

 автоматична ТС повністю оснащена автоматичними пристроя-

ми. 

Технологічні системи мають багато ознак, за якими їх можна 

класифікувати.  

За видом реалізованого технологічного процесу розрізняють без-

перервні, дискретні та дискретно-безперервні технологічні системи. В 

основу покладено вид технологічного процесу. 

Безперервні процеси - ті, в яких сировина надходить, а продукт 

виробляється і виходить практично безперервно. Вплив на сировину 

здійснюється безперервно такими постійно діючими факторами, як 

тепло, тиск, концентрація компонентів тощо. Це переробні процеси,  

виробництво пластмасових труб і плівок тощо. 

Дискретні процеси характерні тим, що об’єкт обробки подають 

на вхід і забирають з виходу окремими порціями, найчастіше поштуч-

но. Вони являють собою циклічну послідовність повторюваних опе-

рацій, що мають початок і кінець. У дискретних технологічних систе-

мах технологічний процес повторюється багаторазово, окремо для 

кожного виробу. Дискретні технологічні комплекси мають періодичну 

повторюваність рухів, що створює циклічність у їх роботі. Ця цикліч-

ність визначається тривалістю часу між двома повтореннями однієї 

операції і називається робочим циклом. Під час роботи дискретних 

технологічних комплексів чергуються рухи робочих і допоміжно-

транспортних механізмів чи вузлів. 

За технологічним методом, покладеним в основу технологічного 

процесу, розрізняють обробні та переробні, а також пакувальні та 

складальні технологічні системи. Особливістю обробних і переробних 

систем є наявність наскрізного потоку заготовок, а складальних та па-

кувальних - наявність декількох вхідних потоків заготовок, найчасті-

ше різного виду, та одного вихідного. 

Комплексні технологічні системи об’єднують елементи як об-

робної, так і складальної систем. Вони реалізують технологічний про-
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цес, що включає різні за технологічним методом операції обробки та 

складання, виготовлення тари та пакування тощо. Вони включають 

об’єднані в єдиний технологічний комплекс технічні засоби для вико-

нання переробних, фасувальних, пакувальних, контрольних та інших 

операцій. Реалізація багатоопераційного технологічного процесу пе-

редбачає проектування технологічної системи високої складності. 

Очевидно, що складнішою є технологічна система, то вищими будуть 

втрати від неоптимальних рішень, то важливішим стає етап дослі-

дження її функціонування. 

Розглянута класифікація технологічних систем враховує тільки 

різновид робочих процесів у них, тобто процесів, які зв’язані із безпо-

середньою зміною стану предмета виробництва.  

 

2.2.3 Види аналізу технологічних систем 
Постановка і вирішення будь-яких виробничих задач вимагає 

з’ясування ситуації, що склалася, виявлення суперечностей і 

невідповідностей, причинно-наслідкових зв’язків. Таку інформацію 

одержують за результатами проведення аналізу ситуації, системи або 

показників її функціонування. 

Аналіз - це метод дослідження, який полягає в умовному або 

практичному розчленуванні об’єкту на складові частини (ознаки, 

властивості тощо) і оцінки їх ролі в системі. 

Об’єктами аналізу можуть бути технічні і технологічні системи, 

їх властивості і показники роботи, властивості і взаємодії окремих 

елементів, а також умови і закономірності функціонування систем. 

Поширені в інженерній практиці види аналізу наведені на рис. 1.  

Системний аналіз як методологія дослідження полягає в 

структуризації системи, вивченні її властивостей через властивості і 

взаємодії елементів, внутрішні і зовнішні зв’язки. Системний аналіз 

передбачає вивчення властивостей окремих елементів з урахуванням 

їх місця і ролі в системі, бо взаємозв’язки і взаємодії елементів 

забезпечують нові системні властивості об’єктів. Звідси випливає 

важливий принцип трирівневого вивчення системи, а саме: аналіз 

властивостей системи; вищий рівень — функціонування системи в 

надсистемі (середовищі); нижчий рівень — аналіз елементів системи. 

Вивчення динамічних систем може мати два аспекти — 

функціональний і генетичний або еволюційний. 
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Рис. 1. Види аналізу технологічних систем 

 

Функціональний аналіз спрямований на вивчення структури і 

властивостей системи, закономірностей її функціонування у певних 

умовах. Функціональні залежності проявляються при взаємодії 

окремих елементів між собою, між елементами і системою в цілому, 

між системою і середовищем. Ці взаємодії потребують узгодження в 

просторі і часі як по горизонталі, тобто між складовими частинами 

одного ієрархічного рівня (координація), так і по вертикалі 

(субординація). Субординація вказує на підпорядкованість складових 

системи, їх неоднакове значення для функціонування системи. 

Генетичний (еволюційний) аналіз вивчає систему в розвитку. 

Кожна технічна чи технологічна система проходить певні етапи 

життєвого циклу.  

Ретроспективний аналіз дозволяє з’ясувати причини і пере-

думови становлення саме такого вигляду і стану системи, що дає 

важливу інформацію для визначення напрямків удосконалення, тобто 

перспективного розвитку системи. Це особливо важливо в умовах 

інтенсивного технологічного прогресу, коли наступає швидке 

моральне старіння систем та їх елементів.  
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Еволюційний аналіз передбачає виявлення закономірностей 

розвитку за історичними умовами. 

Так, система машин для сільського господарств склалася під 

визначальним впливом колективізації виробництва. Становлення 

різних форм власності на землю і засоби виробництва вимагає 

відповідних змін у структурі системи машин. 

За метою і змістом аналіз може бути комплексним або мати 

вузьке спрямування. 

Інженерний аналіз спрямований на вивчення властивостей 

технічних систем і закономірностей їх функціонування. Його 

об’єктами стосовно до специфіки машиновикористання є конструкція 

машин, їх надійність, агротехнологічні, маневрові і енергетичні 

властивості, показники роботи та інше. На основі інженерного аналізу 

здійснюється удосконалення конструкції технічних засобів, їх 

технічного і технологічного обслуговування, усунення несприятливих 

відхилень у ході виробничих процесів, узгодження параметрів і 

режимів роботи машин. 

Економічний аналіз спрямований на вивчення економічних 

показників технологічних систем (експлуатаційні витрати, 

собівартість робіт, термін окупності систем, ціноутворення, тощо). 

У зв’язку з тим, що економічні показники виробничих систем 

тісно пов’язані з структурою і параметрами технічних складових, 

технологією і організацією процесів, соціально-економічними 

факторами виникає необхідність проведення комплексного техніко-

економічного аналізу. В умовах ринкових відносин і економічного 

механізму господарювання роль техніко-економічного аналізу значно 

зросла, бо він дозволяє виявити ефективність реалізації нових систем, 

виявити резерви виробництва, визначити напрямки удосконалення 

технічних і виробничих систем. 

Функціонально-вартісний аналіз є технологією комплексного 

системного дослідження функцій спрямований на забезпечення 

необхідних споживацьких властивостей об’єктів з мінімально 

можливими затратами ресурсів. 

Об’єктами техніко-економічного і функціонально-вартісного 

аналізу можуть бути технологічні системи, технології, а також їх 

окремі елементи, організаційні та інформаційні структури. Ці два 
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види аналізу за своєю суттю є технологіями обґрунтування рішень, які 

вбирають в себе певний арсенал методів аналізу. 

Екологічний аналіз стосовно до умов сільськогосподарського 

виробництва розвинутий ще недостатньо, незважаючи на гостроту і 

актуальність екологічних проблем. Аграрні технологічні системи 

безпосередньо впливають на природне середовище, є причиною 

порушення біоценозів, машинної деградації ґрунтів, забруднення 

довкілля, тощо. Тому важливо сформувати систему показників оцінки 

екологічних властивостей техніки і технологій. 

В основі аналізу систем лежить їх структуризація, тобто 

встановлення меж системи і середовища (надсистеми), виділення 

складових частин на різних ієрархічних рівнях та зв’язків між ними. 

Глибина структуризації системи визначається кількістю 

ієрархічних рівнів і здатністю до розчленування елементів нижнього 

рівня. Якщо ці елементи не піддаються подальшій деталізації, то 

структуризація проведена до граничної глибини. 

Наприклад, при аналізі системи машиновикористання 

структуризація може бути здійснена до окремих машин, 

функціональних блоків або вузлів, деталей. Структуризація до 

окремих деталей характеризує граничну глибину. Поняття граничної 

структуризації до певної міри умовне. Так, з функціональної точки 

зору кульковий підшипник можна розглядати як неподільний елемент 

конструкції. З іншого боку, навіть на окремій деталі можна виділити 

зони концентрації напружень або «слабкі» місця, які впливають на 

надійність деталі і машини в цілому.  

За глибиною і масштабом структуризації розрізняють макро- і 

мікроаналіз. 

При макроаналізі (макропідході) об’єкт аналізу вивчають 

неначе ззовні, без деталізації його внутрішніх зв’язків і взаємодій. У 

цьому випадку встановлюють загальні тенденції розвитку систем, 

узагальнені показники і закономірності функціонування. 

При мікроаналізі (мікропідході) вивчається внутрішня структу-

ра об’єкту, властивості і взаємозв’язки окремих елементів, фактори, 

що впливають на часткові і загальні показники функціонування 

системи. При цьому структуризація здійснюється до елементарного 

рівня. 
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Наприклад, якщо об’єктом аналізу виступає технічна система 

(МТП, виробничі об’єкти, машини) при макроаналізі з’ясовують 

тенденцій розвитку; оцінюють технічний рівень; встановлюють 

загальні закономірності; оцінюють відповідність параметрів системи 

реальним умовам. А при мікроаналізі вивчають і аналізують 

внутрішню структуру і властивості систем, внутрішні зв’язки і 

суперечності; виявляють фактори, що впливають на хід процесів, 

несправностей та їх причини. 

Якщо об’єктом аналізу виступає технологія при макроаналізі 

порівнюють технології за узагальненими показниками; оцінюють 

відповідність комплексу машин вимогам технології. При мікроаналізі 

обґрунтовують агротехнічні вимоги до операцій; встановлюють 

структуру експлуатаційних затрат, показників екологічності, резерви 

вдосконалення. 

При аналізі виробничого процесу або операції при 

макроаналізі оцінюють рівень механізації і організації робіт 

відповідно до вимог і умов, а при мікроаналізі аналізують 

ритмічність і узгодженість операцій; виявляють резерви підвищення 

ефективності праці, зниження втрат часу і продукції. 

Аналізуючи виробничу ситуацію при макроаналізі дають 

загальну оцінку ситуації і можливостей керування нею, а при 

проведенні мікроаналізу аналізують причинно-наслідкові зв’язки, 

встановлення керованих факторів і вибір засобів впливу на ситуацію. 

При макроаналізі  інформації встановлюють загальні 

закономірності і потоки інформації, а при проведенні мікроаналізу 

інформації оцінюють повноту та якість інформації, ефективність її 

використання. 

Якщо об’єктом аналізу виступає рішення, то при мікроаналізі 

оцінюють відповідність результатів рішення до поставленої мети, а 

при мікроаналізі встановлюють критерії, аналізують і оцінюють 

альтернативи, можливі результати. 

Макро- і мікроаналіз можуть бути етапами дослідження і 

вдосконалення систем. На рівні господарства мікропідхід є основним 

інструментом вияву резервів виробництва.  

Ступінь деталізації при аналізі залежить також від виробничої 

ситуації та рівня організації робіт.  
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Якщо мають місце явні упущення і втрати, то резерви 

вдосконалення виробництва можуть бути встановлені порівняно 

простими методами аналізу на макрорівні. Варто пам’ятати, що 

усунення втрат - першочергова задача аналізу і вдосконалення 

виробництва. 

 

2.3  Завдання для самостійного вирішення 

Проаналізувавши розглянуті види аналізу технологічних систем 

надати аналіз об’єктів з різною глибиною структуризації у вигляді 

таблиці 1. 

 

         Таблиця 1.  Аналіз об’єктів  з різною глибиною структуризації 

  Об’єкт аналізу 
Задачі аналізу за масштабом 

Макропідхід Мікропідхід 

Технічна система (МТП, 

виробничі об’єкти, машини) 
  

Технологія   

Виробничий процес, операція   

Виробнича ситуація   

Інформація   

Рішення   

 

2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

практичної роботи (наявність письмових відповідей на надані питан-

ня). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3 Вивчити класифікацію, показники та можливі стани техно-

логічних систем. 

2.4.4 Ознайомитись з  видами аналізу технологічних систем. 

2.4.5 Надати аналіз об’єктів з різною глибиною структуризації 

2.4.6 Самостійне опрацювання студентами теоретичних відомос-

тей з даної теми та оформлення звіту. 
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2.4.7 Захист практичної роботи за допомогою тестів наприкінці 

заняття, при умові правильного оформлення звіту.  

 

2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані: 

1. Найменування, номер та мету роботи; 

 2. Матеріальні потоки технологічної системи; 

3. Показники та можливі стани технологічних систем  

4. Класифікація технологічних систем;   

   5. Види аналізу технологічних систем; 

    6. Аналіз об’єктів  з різною глибиною структуризації. 

Пункти 1-3  студент виконує самостійно, як підготовку до 

практичних занять. 

 

2.6 Контрольні запитання 

   2.6.1. Працездатний і непрацездатний стани технологічної  

         системи. 

2.6.2. Безперервні і дискретні процеси.  

2.6.3. Що лежить в основі аналізу технологічних систем. 

2.6.4. Макро- і мікроаналіз технологічних систем. 

2.6.5. Види аналізу технологічних систем. 

2.6.6. Об’єкти аналізу. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

 

Матеріальні потоки технологічної системи  

У технологічних системах окрім робочих відбуваються і допо-

міжні процеси: міжпозиційне транспортування матеріалу, маніпулю-

вання ним. Матеріальний потік технологічної системи забезпечує без-

перервність технологічних перетворень потоку виробів, замикаючи 

технологічні зв’язки міжпозиційним переміщенням матеріалу. Такі 

допоміжні процеси називають транспортними, щоб підкреслити їх ос-

новне призначення - забезпечити безперервність проходження мате-

ріального потоку через технологічну систему. Процес транс-

портування полягає у подаванні в робочу зону технологічної системи 

т потоків вхідного матеріалу та видаленні з неї п потоків оброблених 

предметів виробництва (рис. 1), зі здійсненням їх міжпозиційного 

транспортування.  

Цей потік також характеризується низкою параметрів, напри-

клад, швидкістю, ймовірністю безвідмовної реалізації переміщень 

упродовж певного проміжку часу, впливаючи на ефективність техно-

логічної системи.  

 

 
Рис. 1. Матеріальні потоки в технологічній системі: 

т — вхідні; п — вихідні. 

  

Оскільки в технологічній системі відбуваються одночасно два 

взаємопов’язані процеси - технологічний і транспортний, то викорис-

товують для їх опису два види відповідних операцій та переходів — 

технологічні і транспортні. 

Технологічний перехід — завершена частина технологічної 

операції, що виконується одними й тими ж засобами технологічного 

спорядження при постійних технологічних режимах та встановленні 

об’єкта виготовлення. 

Транспортний перехід — завершена частина транспортної 

операції, що не супроводжується зміною властивостей предмета пра-

 

 

 

 

 

Технологічна система т п 
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ці, але є необхідною для забезпечення проходження потоку матеріалу 

через одну робочу позицію технологічної системи. 

Показники та можливі стани технологічних систем 

Темпи зростання вартості нових технологічних систем випере-

джують темпи зростання таких їх характеристик, як точність, надій-

ність, продуктивність. У цьому випадку зростає важливість вибору 

зручних критеріїв для оцінки ефективності, визначення перспектив-

них напрямів розвитку технологічних систем, формулювання вимог 

до математичних моделей, що їх описують. За характером відобра-

ження ефективності показники технологічної системи можуть поділя-

тися на три групи: технічні, економічні та техніко-економічні. 

Характер технічних показників ефективності висвітлено у пра-

цях академіка А.І. Губинського та професора Г.В. Дружиніна. Перший 

визначає ефективність як властивість технологічної системи досягати 

кінцевої мети, тобто забезпечувати продукт праці із заданою якістю в 

заданих умовах. Ефективність зумовлена як безперебійність процесу 

функціонування, як його якість, що характеризується рівнем парамет-

рів процесу на інтервалах безперебійного функціонування технологі-

чної системи. 

Професор А.С. Проніков пропонує оцінювати надійність тех-

нологічного обладнання з двох основних позицій — як надійність ма-

шини, коли оцінюються всі види відмов, та як надійність технологіч-

ного процесу, коли беруться до уваги лиш відмови, пов’язані з випус-

ком неякісної продукції. Він вводить поняття технологічної надійнос-

ті, визначаючи її як властивість технологічного обладнання зберігати 

в заданих межах значення показників якості виконання технологічних 

операцій. 

Технічні критерії ефективності автоматичних ліній висвітлені в 

працях академіка П.А. Шаумяна та професора Л.І. Волчкевича, які 

запропонували математичні моделі опису продуктивності автоматич-

них ліній, що враховують втрати продуктивності внаслідок простою-

вань через ненадійність, для переналагодження, через організаційні 

причини. 

Економічні показники ефективності характеризують капіта-

льні витрати на створення технологічної системи, витрати на її екс-

плуатацію тощо. Економічні показники дають змогу створювати уза-

гальнюючі характеристики, оскільки різні властивості технологічної 
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системи задані в єдиній грошовій одиниці. Найбільш часто викорис-

товуються як економічний показник приведені витрати. Застосування 

економічних показників для оцінки якості технологічної системи є 

спокусливим, оскільки забезпечує глобальну оцінку ефективності. 

Однак у процесі проектування нової технологічної системи в її оцінку 

вносяться суттєві похибки, особливо при визначенні фактичних капі-

тальних витрат на реалізацію її можливих варіантів. Ця неточність 

стає особливо великою на перших етапах проектування, тобто при 

функціональному проектуванні, коли приймаються найбільш важливі 

за наслідками рішення. 

Техніко-економічні показники ефективності поєднують про-

зорість технічних показників із універсальністю економічних. Вони 

дають змогу оцінити технологічну систему у виробничих умовах. За-

звичай техніко-економічний показник є комплексним параметром, 

який оцінює як технічні, так і економічні сторони технологічної сис-

теми. До них належать приведені витрати на річну програму, собівар-

тість продукції чи експлуатації технологічної системи тощо. 

Очевидно, що вибір тих чи інших критеріїв залежить від ступе-

ня новизни технологічної системи, а також етапу її проектування. Як-

що ефективність розуміти як ступінь пристосування технологічної 

системи до виконання свого основного призначення, а саме: випуска-

ти якісну продукцію в запланованій кількості в умовах заданої вартос-

ті продукції та обслуговування, то її можна зв’язати із поняттям на-

дійності двома шляхами: визначається втрата ефективності внаслідок 

недостатньої надійності; задаються межі втрати ефективності, вихід за 

які розцінюється як відмова (відмова за якістю продукції — вихід па-

раметра продукції за межі поля допуску; відмова за продуктивністю 

— зупинка функціонування для відновлення). Такий перехід може 

бути отриманий за допомогою визначення поняття працездатного ста-

ну технологічної системи. 

Працездатний стан технологічної системи визначається як її 

здатність забезпечувати довготривалий випуск виробів необхідної 

якості із заданими продуктивністю та вартісними обмеженнями. За 

нормативними документами такий стан технологічної системи визна-

чається як такий, при якому параметри та (чи) показники якості про-

дукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготов-
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лення продукції відповідають вимогам, встановленим у нормативно-

технічній та (чи) конструкторській і технологічній документації. 

 Непрацездатний стан технологічної системи настає, коли 

значення хоча б одного з параметрів не відповідає вимогам, тобто ро-

зрізняються: непрацездатний стан за параметрами продукції; непраце-

здатний стан за продуктивністю; непрацездатний стан за витратами. 

Історична ретроспектива розвитку технологічних систем свід-

чить, що їх ефективність зростає пропорційно до відпрацьованості 

технології, що покладена в основу їх конструкції. Тому функціональ-

не проектування технологічної системи є визначальним етапом забез-

печення її ефективності. На цьому етапі значну роль відіграють мате-

матичні моделі, які зв’язують показники ефективності технологічної 

системи з її параметрами. 

Різноманітність технологічних процесів та операцій, що реалі-

зуються технологічними системами, вимагає застосування широкого 

спектра математичних методів для моделювання.  

Технологічна система, яка на одну й ту ж вхідну дію завжди ві-

дповідатиме однаковою реакцією, називається детермінованою, якщо 

ж реакція буде різна—то це не детермінована стохастична технологі-

чна система. Коли процеси, що відбуваються в технологічній системі, 

з часом не змінюються, то таку систему називають стаціонарною, як-

що ж ці процеси із часом змінюються, то це динамічна система. За 

виглядом залежностей, що описують процеси, які відбуваються в тех-

нологічній системі, розрізняють лінійну та нелінійну системи. Різно-

манітність технологічних систем і процесів, що в них відбуваються, не 

дає змоги сформулювати конкретні рекомендації щодо вибору методу 

побудови математичної моделі технологічної системи і залишають 

простір для творчої роботи та пошуку. 

Математичні моделі технологічних систем являють собою, по 

суті, опис взаємозв’язку характеристик технологічної системи з її па-

раметрами у вигляді формул, графіків, таблиць, придатних для вико-

ристання під час проектування. Загальним шляхом побудови моделей 

складних об’єктів, до яких належать навіть найпростіші технологічні 

системи, є поділ об’єкта на прості ланки, для кожної з яких легко по-

будувати модель. Об’єднавши описи моделей окремих ланок, отри-

мують залежності, що описують функціонування технологічної сис-

теми вищого ступеня складності. 
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Методика теоретичного аналізу полягає у знаходженні у 

складному об’єкті простих елементів та зв’язків між ними, їх вивчен-

ня та опис за допомогою математичних моделей, а також їх з’єднання 

в модель складного об’єкта. 

Такий підхід до аналізу складних задач загальновідомий. Ще в 

середньовіччі застосовували декомпозицію складних задач на окремі 

простіші елементи, вивчали кожну з них. Р. Декарт у праці ―Розмір-

ковування над методом‖ пише: ―Розділіть кожну задачу на стільки 

частин, на скільки зможете і на скільки це потрібно вам, щоб її було 

легко розв’язати‖. Таке розділення дає змогу спростити об’єкт аналі-

зу. Однак математик Г. Лейбніц, автор комбінаторики, зазначав, що 

правило Декарта малоефективне, оскільки мистецтво розділення за-

лишається поза тлумаченням. Розділивши задачу на невідповідні час-

тини, недосвідчений дослідник може тільки додати собі труднощів. 

Оскільки кожен складний об’єкт дослідження може бути розді-

лений різними способами, то ця обставина стає вирішальною під час 

теоретичного аналізу. Кількість виділених різнотипних елементів по-

винна бути найменшою, самі ці елементи повинні легко формалізува-

тися і описуватися простими математичними моделями. Тоді виділень 

елементи являтимуть собою цеглини, з яких побудується модель 

складного об’єкта. 

Багато прикладів такого підходу в теоретичній фізиці, де опис 

та моделювання складних фізичних явищ здійснюються із викори-

станням елементарних моделей, отриманих шляхом ідеалізації та фор-

малізації фізичних понять. Наприклад, відкриття електрона, як ос-

новного елемента опису електричних явищ, дало змогу створити тео-

рію електрики, яка пояснювала з єдиних позицій такі явища, як елект-

ризація тіл під час тертя, блискавка, електричний струм у металах, 

електроліз. 

При проведенні теоретичного аналізу об’єкт ділиться на скін-

ченне число підсистем, а ті, своєю чергою, діляться на дрібніші аж до 

моменту, коли стануть достатньо простими для вивчення та матема-

тичного опису. Вони і будуть елементами опису складного об’єкта. 

Оскільки складний об’єкт ділиться зі збереженням зв’язків між виді-

леними елементами, то математична модель складного об’єкта скла-

датиметься із  математичних моделей елементів і математичних моде-

лей зв’язків між ними. 


