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АНОТАЦІЯ

Гнєдаш В. А.: Удосконалення транспортного процесу шляхом оптимізації
кількості автомобілів при заготівлі силосної маси. – Рукопис.

Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістр кваліфікації
магістра з транспортних технологій (на автомобільному транспорті) за
спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). –
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
м. Кременчук, 2019.

Пoяcнювaльнa зaпиcкa складається з вступу, чотирьох розділів,
висновків, списку використаних джерел, викладена на 82 сторінках, містить 11
рисунків, 10 таблиць, список використаних джерел з 47 найменувань.

Мета роботи – підвищення ефективності транспортування
автотранспортом силосної маси шляхом моделювання й оптимізації необхідної
кількості автомобілів.

Об’єкт дослідження – процес збирально-транспортно-заготівельних робіт
з силосною масою із використанням автомобільного транспорту.
Предмет дослідження – модель визначення оптимальної кількості
автомобілів для перевезення силосної маси з полів.

Методи дослідження: системного аналізу, розрахунковий, графічний,
синтетичний.
Проведений аналіз транспортних технологій транспортування силосної
маси, проведений порівняльний аналіз ефективності цих технологій, визначені
напрямки удосконалення збирально-транспортно-заготівельних робіт.
Проаналізовано діяльність автотранспортного підприємства, що займається
перевезенням силосної маси з полів до силососховщ, наведено характеристику
автомобілів, що використовуються, методи і методики удосконалення роботи
автомобілів підприємства під час збирально-транспортно-заготівельних робіт.

Розроблена математична модель задачі визначення оптимальної кількості
автомобілів у складі збирально-транспортної групи на заготовці силосу та
проведено оптимізацію за розробленою моделлю та її практична реалізація
визначення оптимальної кількості автомобілів.
У економічній частині розраховано кошторис витрат роботи автомобілів
АТП за рік, її основні експлуатаційно-економічні показники використання
вантажних автомобілів.
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