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Резюме (Abstract)Анализирано е влиянието на параметрите на законите на разпределение на отработката до отказ (ресурса) на 
елементите върху параметъра и характеристиката на потока на отказите за рекурентен поток със закъснение и за общ поток на 
отказите и са установени областите на тяхното влияние  На тази база е предложен е общ непараметричен подход за определяне на 
параметъра и характеристиката на потока на отказите на елементите на машините при рекурентен поток, рекурентен поток със 
закъснение и общ рекурентен поток и основан на него метод за определяне на необходимите резервни елементи за поддържане на 
работоспособността на самоходна земеделска техника . 
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Определянето  на количеството  на необходимите резервни елементи /части, агрегати и възли/ за поддържане на 

работоспособността на самоходната земеделска техника е  необходимо, за да се решават двете основни задачи стоящи пред всяка 
фирмена сервизна база:  планират се  средствата необходими за закупуването им  през предстостоящия планов период и се 
определя размерът на резерва, необходим за осигуряване ритмична работа на ремонтните звена. 

         От извършените изледвания и анализът на литературните източници [1;2;3] е видно, че най - подходящи за 
определяне на потребностите от резервни  елементи са методите използващи информация за надеждността на детайлите, възлите и 
агрегатите на самоходната земеделска техника през първите 5-6 години, а след този период се препоръчва да се използват 
средностатистически методи, предвид стабилизиране на парка от машини. Първите се базират на теорията на възстановявянето и 
могат да се разделят на две основни групи: методи, основаващи се на асимптоматични формули, в частност, с използуване на 
средните стойности на изработката на детайлите, възлите и агрегатите и методи основани на непосредствено използване на потока 
на откази. 

Необходимият фонд от резервни елементи за поддържане на роботоспособността на машините може да се определи по 
формулата: 

N =H(to).N.m, 
където Н(t0) е характеристика на потока на отказите; 

N 0  -  броят на машините  от разглежданата съвкупност; 
 m   -  броят на еднаквите елементи в конкретната машина. 

Нормираният период на прогнозиране t0 се определя по формулата 
t0=t /q t , 

където t  е периодът на прогнозиране на броя на отказите (резервните елементи);  
t  -  средната стойност на ресурса на нов елемент;  
q - коефициентът, отчитащ изменението на ресурса на резервните елементи в сравнение с ресурса на новите елементи 

(0,8≤q≥1,0). 
Целта на изследването е да се разработи метод за определяне на необходимите резервни елементи за поддържане на 

работоспособността на самоходна земеделска техника основан на използването на числените характеристики на потока на отказите 
при рекурентен, рекурентен поток със закъснение и общ рекурентен поток за потоци без посредствия и с ограничени последствия, 
каквито са потоците на отказите при самоходната земеделската техника.  

Обект на по-нататъшното разглеждане ще бъдат характеристиката на потока на отказите H(t) и параметърът на потока на 
отказите w(t) за потоците без последствия и с ограничени последствия . 

 
Средният брой откази, респективно очакваната потребност от резервни елементи за поддържане на работоспособността на 

машините в интервала [0,t], който представлява функцията Н(t) [3;4] за произволен поток ва отказите се определя по формулата 

H(t)= ∑
∞

=1k
F (k)(t), 

където F(k)(t) е k-тата композиция на функцията на разпределение на ресурса на елементите, т.е. F(k)(t)=P{tk≤ t}; tk=tH+tp1+tp2+tk - 
съответно моментът на отказ на новия елемент tH  и резервните елементи  tpi.. 

С други думи, Fk(t) е вероятността за това, че в интервала [0, t] ще има не по-малко от  k  отказа на елементите. Тогава 
F(1)(t)=P{tн≤t}=F(t), където F(t) е стойността на функцията на разпределение на ресурса на новия елемент или вероятността на 
замяна на новия елемент в интервала [0,1]; F(2)(t)=P{(tH+tp1)<t} – вероятността за не по-малко от два отказа в интервала [0,t] и т.н. 

За определяне на необходимия фонд от резервни елементи за поддържане работоспособността на машини са разработени 
таблици [5] със стойностите на функцията H(t0) в зависимост от коефициента на вариация ν, нормирания период на прогнозиране t0 
и закона на разпределение на ресурса на елементите (закон на Вейбул, нормален закон). 

При равни други условия с увеличаване на коефициента на вариация ν при t0<1 функцията H(t0) нараства. Затова най-
неблагоприятен е случаят, когато разпределението на ресурса на елементите е по експоненциален закон, който съответства на най-
голямо разсейване на ресурса на елементите. Когато t0>1 с увеличаване на коефициента на вариация ν, функцията Н(t0) намалява 
при нормален и нараства при вейбулов закон на разпределение. 

Ако искаме да определим фонда от резервни елементи за поддържане работоспособността на машините при дадена 
вероятност γ, нормираният период на прогнозиране  toγ  се определя по формулата: 

t0γ=t/qtγ, 
където tγ е гама процентна характеристика на ресурса на нов елемент. 

Въз основа на предложения числен метод [6] за определяне на параметъра на потока на отказите )(tω  и 
характеристиката на потока на отказите Н(t) на рекурентен поток е установено, че колкото по-малко е отношението to/σ ,толкова 
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по-бързо параметъра на потока на отказите )(tω  се стреми към своята стационарна стойност и при това е по-голяма стойността на 

)(tω , т.е. в тези случаи равнището на надеждността на обекта е по-ниско. 
На фиг.1 са показани резултатите от изчисляване на параметъра и характеристиката на потока на отказите за нормален и 

експоненциален закон, включващи първите четири разпределения на отработката до отказ на елементите на тракторите ТК-80. От 
сравнението на тези графични зависимости следва, че при различни потоци на отказите Н(t) има различни значения и разликите са 
по-съществени след преходния период (t=2,5 x103 h) (фиг.1а). Аналогични са резултатите и когато отработката до отказ на 
елементите е разпределена по експоненциален закон, но там преходният период е по-малък (фиг.1б). 
 

 
Фиг.1. Параметър и характеристика на потока на отказите: а) при нормален закон на разпределение на отработката до отказ: 
1-рекурентен поток; 2-рекурентен поток със закъснение; 3-общ рекурентен поток; 4-асимптотически зависимости за 
рекурентен поток; 5-асимптотически зависимости за рекурентен поток със закъснение; б) при експоненциален закон на 
разпределение на отработката: 1-рекурентен поток; 2-общ рекурентен поток 
 

Тези графични зависимости са получени, прилагайки предложения числен метод за определяне на функционалните 
характеристики ω(t) и H(t) на потока на отказите, който се базира на зависимостите [4]: 
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=
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където f(n)(t) и F(n)(t) са съответно n-кратните композиции на f(t) и F(t). 
На фиг.2 са дадени асимптотическите зависимости за Н(t) за разпределение на отработката на елементите, подчинени на 

нормален и експоненциален закон [4]. И тъй като асимптотичните формули са верни за всеки закон на разпределение на 
отработката на елементите на машините, то разликата между Н(t) се определя от големината на коефициента на вариация υ , а така 

също и съотношението между 1t  и t  (при общ рекурентен поток). Например правите 1 и 2 за рекорентен поток обхващат 
стойности на v от 0,3 до 1,0 (фиг.2). Но в този интервал на вариране на коефициента на вариация за редица закони на 
разпределение: Вейбул, Гаус, логаритмично-нормален, гама и т.н. Следователоно асимптотическите зависимости Н(t) за нормален 
и експоненциален закон позволяват да се оценят граничните стойности за други закони на разпределение с коефициент на вариация 
v, намиращ се в интервала 1≤≤ vvg , където vg е долнатаграница на коефициента на вариация на отработката на елементите. 

 
Фиг.2. Асимптотически зависимости за характеристиката на 
потока на отказите: 1-рекурентен поток и експоненциален закон 
на разпределение на отработката; 2-рекурентен поток и нор-
мален закон на разпределение; 3-рекурентен поток със закъснение 
и експоненциален закон на разпределение; 4-рекурентен поток със 
закъснение и нормален закон. 
 

Простотата и удобствата за определяне на разхода на 
резервни части с помощта на асимптотичните формули е очевиден, 

обаче тяхната грешка в началния интервал t,0  е съизмерима със 

средната стойност на отработката до първи отказ t или 1t , или по-
голяма. 

За подобряване на точността на метода за определяне на 
)(tω  и )(tH  по предложения числен метод са разработени 
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комплект таблици [2] за рекурентен поток и рекурентен поток със закъснение на отработката до отказ (нормален, вейбулов и др. 
закони на разпределение) с входове: коефициентът на вариация на отработката до отказ v на новите елементи и нормативната 
отработка до отказ (t µ ), която се определя по формулата  

),/( qttt o=µ  

където  t е  периодът, за който трябва да се определи характеристиката на потока на отказите; 
            ot -средната отработка до отказ на новите елементи; 

           ottq /1= - коефициентът на трайност на елементите; 

           −ot средната отработка на елементите,които са използувани за замяна на отказалите елементи. 

Изменението на параметъра на потока на отказите )(tω  при рекурентен поток със закъснение е показан на фиг.3. С 

увеличаване на q параметърът на потока на отказите )(tω  има синусоидален графичен вид при q=0,8 и q=0,9, а при q=0,6 - леко 

вълнообразен, т.е. периодът, когато )(tω  приема стационарен вид настъпва при t/а >1,2-1,4. С увеличаване на q стационарната 

стойност на )(tω  намалява, т.е. равнището на надеждността на обектите е по-високо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.3. Изменение на параметъра на потока на отказите )(tω  в зависимост от t/a при нормален закон на разпределение, v=0,3 
=const и закъснението q: q=0,6 (крива - 1); q=0,7 (крива - 2); q=0,8 (крива - 3); и q=0,9 (крива - 4) 
 
 

С увеличаване на закъснението в рекурентния поток, при дадена стойност на параметъра  b на  закона на Вейбул, 
стойността на Н(t) нараства (фиг.4) за стойности на t/a >0,6 и е неизменна за всяко q в интеравала 0 .6,0/ ≤≤ at  И с намаляване 
на закъснението, т.е. с увеличаване на q, H(t) намалява (фиг.5). 

       
Фиг.4. Изменение на характеристиката на потока 
на отказите при b=const и q=0,6; 0,7; 0,8; 0,9 

Фиг.5. Изменение на H(t) в зависимост от 
закъснението q при t/a=1,0; 1,4; 1,6. 
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Фиг.6. Изменение на H(t) в зависимост от параметъра b, q=0,6 и q=0,9 и t/a=0,5;1,0;1,5;2,0;2,5. 
 

Влиянието на параметъра “а” на закона на Вейбул върху Н(t), отразено чрез отношението t/a, при q=0,6 и 0,9 е показано на 
фиг.6. От анализа на графичните зависимости следва, че с увеличаване на параметъра на формата b, или с други думи, с намаляване 
на коефициента на вариация на отработката до отказ на обектите, характеризираща потока на отказите, отначало нараства 

)5,15,0( ≤≤ b , а след това почти е постоянна или намаляава за t/a=0,5-1,0. 
Необходимият брой резервни елементи за поддържане на работоспособността на парк от машини се определя по следната 

зависимост: 
N = H(t). No . ne . Ke . Wг / We , 

където  Nо   е  броят на машините от дадена марка в обслужвания от обменния пункт район, нормативите са определени при No = 
100; 

H(t) -  характеристика на потока на отказите, табл. 1, табл. 2, и т.н.; 
Ке   -  коефициентът отчитащ средния експлоатационен срок на машините; 
Wг   -  плановата годишна изработка на машините, литри (L) основно гориво; 
Wе   -  средната годишна изработка на машините при която е определена H(t), литри (L) основно гориво. 

 
Изводи: 
 
1. Предложен е общ непараметричен подход за определяне на параметъра и характеристиката на потока на отказите на елементите 
на машините при рекурентен поток, рекурентен поток със закъснение и общ рекурентен поток. 
2. Анализирано е влиянието на параметрите на законите на разпределение на отработката до отказ (ресурса) на елементите върху 
параметъра и характеристиката на потока на отказите за рекурентен поток със закъснение, и за общ поток на отказите, и са 
установени областите на тяхното влияние. 
3. Установено е, че с увеличаване на качеството на новите и възстановените елементи (части, възли и агрегати) се повишава 
равнището на надеждността на машините и се намалява разхода на резервни части. 
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