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Пoяcнювaльнa зaпиcкa складається з вступу, чотирьох розділів,

висновків, списку використаних джерел, викладена на 80 сторінках, містить 12
рисунків, 9 таблиць, список використаних джерел з 46 найменувань.

Мета роботи – підвищення ефективності транспортування
автотранспортом врожаю картоплі шляхом моделювання оптимального парку

транспортних засобів.
Об’єкт дослідження – процес збирально-транспортно-заготівельних робіт

з врожаєм картоплі з використанням автомобільного транспорту.
Предмет дослідження – модель визначення оптимальних характеристик
парку автотранспорту та іншої техніки для вивезення врожаю картоплі.

Методи дослідження: аналітичний, розрахунковий, графічний,
синтетичний.

Розглянуті особливості транспортних технологій збирання і
транспортування врожаю картоплі, визначені напрямки удосконалення

збирально-транспортно-заготівельних робіт.
Проаналізовано діяльність автотранспортного підприємства, що займається
перевезеннями врожаю картоплі, наведено характеристику автомобілів, що
використовуються, методи удосконалення роботи автотранспорту під час

транспортно-заготівельних робіт.
Розроблено математичну модель задачі визначення потреби в

автомобілях для перевезення врожаю картоплі та наведено розрахунки
визначення оптимального виконання транспортно-заготівельного процесу.

У економічній частині наведені розрахунки економічної ефективності
використання транспортних засобів при перевезенні картоплі з полів,

визначення економічно ефективного способу навантаження картоплі та виду
тари при навантаженні-вивантаженні та перевезенні картоплі.
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