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Резюме: Базов елемент на всяка такава съвременна система за обслужване е диагностирането. Адекватният избор на 

периодичността на диагностиране за определяне на техническото състояние на елементите на машините е основен фактор за 
повишаване на равнището им на надеждност. 

Разработен е модел за оптимизиране на периодичността на частичното и пълно диагностиране на машините в 
границите на зададени разходи за извършването им.Моделът е приложим в земеделието за сложните земеделски машини, 
участвуващи при прибирането на земеделската продукция и при изпълнение на отговорни технологични операции, свързани с 
разходи поради престой на машините или загуби на продукция. 
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Поддържането на определено равнище на надежност 

на машините зависи от избраната система на обслужване. Базов 
елемент на всяка такава съвременна система е 
диагностирането. Чрез него се определя техническото 
състояние на отделните елементи и съответно вида на 
последващото въздействие: почистване, регулировка или 
ремонт. Адекватният избор на периодичността на 
диагностиране за определяне на техническото състояние на 
елементите на машините е основен фактор за повишаване на 
равнището им на надеждност. За правилната оценка на 
организацията на диагностиране на машините е най-добре да се 
използува комплексният показател за равнището им на 
надеждност – коефициентът на готовност [4] и стойността на 
диагностиране с отчитане на  периодите на пълна и частична 
диагностика. 

В тази връзка научен и практически интерес 
представлява да се определи максималният коефициент на 
готовност на машините при зададени разходи за провеждане на 
пълно и частично диагностиране на елементите й [3]. 

Нека е известна функцията на коефициента на 
готовност на машините Кг в зависимост от периодичността на  
пълното и частично диагностиране  t1 и t2 

 
(1)               ,),( 211 ttfKГ =  
а функцията на стойността на разходите за пълно и частично 
диагностиране С се представя по следния начин: 
 
(2)              .),( 212 ttfC =  

Уравнението за коефициента на готовност ГK  във 
формула (1), съгласно [2] има следния вид: 

 
(3)              

[ ][ ]{ },/)(exp1)(exp 22121 tttK nГ λττλ −−−−=  
 
където λ  е интензивността на  отказите на обекта на 
диагностиране; 
             nλ - интензивността на отказите,възникнали поради 
това ,че не са открити по  време на  частичното  диагностиране; 
        1τ - средното време  за пълно  диагностиране на 
елементите на машините; 
         2τ  - средното време за  частично диагностиране на 
елементите на машините. 
 

Функцията на разходите за диагностиране на машините 
C  в израза (2) може  да се представи във вида: 

 
(4)               ,21 CCC +=  

където 1C  и 2C са общите разходи, съответно  за пълно и 
частично диагностиране на  машините за  време t . 
 

От своя страна  
(5)               ,)/( 11011 τ+= ttCC  
 
(6)                ,)/( 22022 τ+= ttCC  
 
където 01C  и 02C са разходите за един диагностичен преглед 
на машината, съответно при пълно и частично диагностиране. 

Тъй като  11 τ>>t  и 22 τ>>t , то в изразите (5) и (6) 

може да се приеме, че 01 ≈τ  и 02 ≈τ . Тогава изразът (4), 
отчитайки формулите (5) и (6), ще запишем по следния начин: 

 
(7)        .// 202101 ttCttCC +=  
 

И така, поставената задача може да формулираме 
математически така: да се намери  

 
(8)       ),(max 21 ttKГ  
 
      при  спазване на ограничението 
 
(9)       ,),( 321 CttC ≤  
 
където  .10 << ГK  
 

За оптимизиране на периодичността на пълно и 
частично диагностиране на елементите на машините t1 и t2 при 
спазване на условията (8) и (9) използуваме известният метод 
на уравновесяване на чувствителността по елементите на 
машината [1,2], чиято същност се изразява в следното: 

1. Уравнението на чувствителността 1tU на машината 

при изменение на коефициента на готовност ГK  и стойността 
й на диагностиране в зависимост от изменение на 
периодичността t1 има вида 

 
(10)         [ ] [ ]1111 ///|/ tCtKdCdKU ГtГt ∂∂∂∂== ∆  , 
 
където 1/ tK Г ∂∂  e чувствителността на коефициента на 
готовност  към изменението на  периодичността на 
диагностиране t1; 
              11 / tC ∂∂  - чувствителността на стойността за 
диагностиране на машините към изменението на 
периодичността на пълното диагностиране t1. 
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2.Уравнението на чувствителността Ut2 при условие 

че изменение на Кг и С от периодичността на частичното 
диагностиране t2 определяме от условието 
(11)        [ ] [ ] .///|/ 22222 tCtKdCdKU ГtГt ∂∂∂∂== ∆  
 

Процедурата на оптимизация на периодичносттите на 
диагностиране t1  и t2 се състои в последователното движение в 
направление на най-голямата скорост на нарастване на 
функцията ГK  на машината, т.е. в последователното 

повишаване на коефициента на готовност ГK  за сметка на 
подбиране на такава периодичност на диагностиране t1 и t2,при 
която чувствителността е най-голяма. 

Процесът се повтаря до тогава, докато стойността на 
диагностиране на машините при частично и пълно провеждане 
на диагностичните проверки, стане по-малка или равна на 
зададената стойност на разходите Сз. При това положение се 
уравновесява чувствителността, която е равна на оптималната 

0U : 

(12)           .210 tt UUU ==  
За реализиране на описаната процедура и намиране на 

оптималните стойности на периодичностите t1 и t2 заместваме 
формулите (3) и (7) в израза (11) и след несложни 
преобразувания получаваме  

 
(13)           

[ ] [ ] ;)(/)()(exp)(exp1 012
2
121211 tCttttU nnt λλλττλ −−−−−−=

 
 
(14)     

[ ] [ ] .)(/)(exp1)1()(exp 02212212 tCtttU nnt λττλλλ −−−−−−=
 
 

Използувайки изразите (13) и (14), условието за 
уравновесяване на устойчивостта при пълно и частично 
диагностиране на машините (12), а така също и израза (7) при 
ограничението С=Сз, ще съставим система от три нелинейни 
уравнения с три неизвестни: 

 
(15)    

[ ] [ ] ;)(/)()(exp)(exp1 012
2
121210 tCttttU nn λλλττλ −−−−−−=

 
 
(16)    

[ ] [ ] ;)(/)(exp1)1()(exp 02212210 tCtttU nn λττλλλ −−−−−−=
 
 
(17)    .// 2021013 ttCttCC +=  
 

И тъй като левите части на уравненията (15) и (16) са 
равни, то приравняваме десните им части и в резултат на 
преобразуването получаваме 

 

(18)         .//)1( 0201221 CCttt nn λλ−=   

 
По-нататък определяме от формула (17) t1, 

полученият израз го заместваме във формула (3.34) и 
получаваме 

 

(19)          [ ] .)(/)( 2
023

22
01

2
0232 CCtCtCCt n −+−= λ  

 
Следователно методиката за оптимизиране 

периодичността на диагностиране на машините при пълно и 
частично провеждане на диагностичните процедури по два 
критерия-коефициент на готовност и стойност за определяне на 
техническото състояние на машините – се изразява в следното: 

1. По формула (19) при известни входни по известни 
параметри nλ , 01C , 02C , t и зададени ограничения за 

стойността на диагностирането 3C се определя оптималната 
периодичност на частично диагностиране на машините t2  за 
определяне на техническото състояние на елементите й. 

2. По формула (18) се изчислява оптималната 
периодичност за пълно диагностиране на машините t1. 

3. По формула (7) се извършва проверка за 
изпълнение на условието (9) за ограничението по стойност на 
диагностиране на машините 3CC ≤ . 

4. По формула (3) намираме максимално възможният 
коефициент на готовност ГK  при оптимални стойности на 
периодичностите на пълно и частично диагностиране t1 и t2. 

 
Изводи: 
1. Разработен е модел за оптимизиране на 

периодичността на диагностиране на машините в два режима: 
пълно и частично диагностиране на съвкупността от елементи 
на машините. 

2. Предложеният модел притежава висока точност и 
простота на приложение. 

3. Моделът е приложим в земеделието за сложните 
земеделски машини, участвуващи при прибирането на 
земеделската продукция и при изпълнение на отговорни 
технологични операции, свързани с разходи поради престой на 
машините или загуби на продукция. 
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