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Постановка проблеми. Оптимізація використання сучасної 

виробничо-технічної бази підприємств технічного сервісу (ПТС) 

виконується з урахуванням нестаціонарності інтенсивності потоків 

заявок, різних рівнів конкуренції між різними ПТС та організації праці 

виконавців підприємства техсервісу. 

Основні матеріали дослідження. Випадковий процес загибелі і 

розмноження системи масового обслуговування з відмовами, має 

розмічений граф у вигляді ланцюжка (рис. 1), в якій кожний стан 

пов'язаний прямий і зворотним зв'язком з сусідніми станами, при цьому 

в будь-який момент часу він може збільшитися на одиницю або 

зменшитися на одиницю, або залишитися незмінним. 

Інтенсивності потоку подій, що ведуть до збільшення 

функції 
( )X t

 («розмноженню»), позначені  . Інтенсивності потоку 

подій, що спричиняють зменшення функції («загибелі»), позначені 


. 

 

Рис. 1. Розмічений граф станів системи масового обслуговування з 

відмовами 

 

На рис. 2 наведено взаємозв’язок між рівнями конкуренції и 

формами організації праці. 
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Для форми організації праці (модель В), яка передбачає часткову 

взаємодопомогу виконавців, приймається також математична модель з 

обмеженою довжиною черги. 

Таким чином при слабкій конкуренції, коли рівень завантаження 

потужності високий, більш правомірно застосування моделі А, яка 

відповідає формі організації праці без взаємодопомоги між 

виконавцями. 

 

Рис. 2. Взаємозв’язок між рівнями конкуренції и формами організації 

праці 

При помірній конкуренції, коли рівень завантаження досить 

низький, виникає можливість епізодичної взаємодопомоги між 

виконавцями. Ця закономірність взаємодії виконавців при 

стохастичних потоках заявок більш правомірно апроксимувати 

моделлю (В) математичними виразами СМО з частковою 

взаємодопомогою між виконавцями (рис. 2). 

Третя модель функціонування СП (модель С), при якій можлива 

повна взаємодопомога між виконавцями, характерна для виробництв 

малих масштабів (малих СП, АЗС, автостоянок, автомийок та ін.), а 

також високу вартість обслуговування автомобілів (іномарок, 

великовантажних автомобілів міжнародних перевезень та ін.). 

Основною метою моделювання є встановлення залежностей між 

ймовірністю догляду автомобілів з черги і коефіцієнтом завантаження 

потужності ПТС. 

Низькі значення коефіцієнта завантаження приймаються для 

кількісної оцінки оптимізаційних заходів, спрямованих на зменшення 
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втрат доходу підприємств від переходу автомобілів до конкурентам 

через надмірну довжину черги автомобілів. 

Розрахунки проводяться для всіх моделей функціонування 

підприємств, але суттєві результати по найбільш типовим варіантам: 

моделям з втратами, моделям з обмеженим і необмеженим числом 

автомобілів в черзі. Для кожної з них розглянуті всі три форми 

організації праці: без взаємодопомоги, з чистою і повною 

взаємодопомогою. 

Для всіх моделей потоки приймаються стаціонарними 

пуассонівським, а потім вносяться корективи в показники, обумовлені 

відмінністю реальних законів від пуассонівських. 

 

 

Рис. 3. Зміна імовірності відмови в обслуговуванні клієнтів в 

залежності від кількості постів (n) при різних коефіцієнтах 

завантаження (ψ), при відсутності черги (т=0) та відсутності 

взаємодопомоги між виконавцями 

Для моделей, апроксимуючих поведінку «нетерплячих» заявок 

при відсутності взаємодопомоги, частковою та повною 

взаємодопомоги визначалася залежність між імовірністю уходу 

автомобіля пР  і рівнем завантаження потужності   для найбільш 

типових значень числа постів (рис. 3 ,4). 
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Рис. 4. Зміна імовірності відмови в обслуговуванні клієнтів в 

залежності від кількості постів (п) при різних коефіцієнтах 

завантаження(ψ) при відсутності черги (т=0) та повної 

взаємодопомозі між виконавцями 

 

Отримані криві показують, що ефективність взаємодопомоги 

зростає в міру збільшення коефіцієнта завантаження. Гідність 

отриманих залежностей полягає в кількісній оцінці очевидних явищ. 

Відсутність черги характерно для ПТС в годинник падіння 

інтенсивності потоку заявок і має місце в ці періоди гострою 

конкуренцією. 

В цілому для більшості ПТС представляє інтерес отримане 

сімейство кривих для значень коефіцієнта завантаження в межах   = 

0.5-0.7. 
Висновки. Обґрунтування показників підприємств автосервісу як 

систем масового обслуговування і припущені критерії оптимального 
використання потужності ПТС дозволяють в ринкових умовах 
функціонування забезпечити їм максимальний прибуток. 
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