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АНОТАЦІЯ

Сільченко Д. В. Підвищення ефективності технологічного процесу
перевезення врожаю цукрового буряка за рахунок визначення потрібного парку
автомобільного транспорту. – 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 87 сторінках, містить 11
рисунків, 12 таблиць, список використаних джерел з 51 найменування.

Мета роботи – підвищення ефективності транспортування 
автотранспортом врожаю цукрового буряка шляхом моделювання оптимального
парку.
Об’єкт дослідження – процес збирально-транспортно-заготівельних робіт
з врожаєм цукрового буряку з використанням автомобільного транспорту.

Предмет дослідження – модель визначення оптимального парку
автотранспорту та іншої техніки для вивезення врожаю цукрового буряка.

Методи дослідження: аналітичний, розрахунковий, графічний, 
синтетичний.

Проаналізовані транспортні технології збирання і транспортування
врожаю цукрового буряка, проведений порівняльний аналіз ефективності цих
технологій. Проведений аналіз автотранспортного підприємства, що займається
вивезенням врожаю цукрового буряка від господарств до Глобинського
цукрового заводу, наведено характеристику рухомого складу (наявного і
перспективного), методи і методики удосконалення роботи автомобілів.

Розроблено модель розрахунку і вибору характеристик парку
автотранспорту для вивезення врожаю цукрового буряка і наведено розрахунки
визначення оптимального виконання транспортно-заготівельного процесу.

У економічній частині запропоновано методику визначення економічної
ефективності рішень за моделлю визначення необхідного парку техніки.

КЛЮЧOВІ CЛOВA: ПЕРЕВЕЗЕННЯ, АВТОТРАНСПОРТ, ЦУКРОВИЙ
БУРЯК, ВРОЖАЙ,  АРК АВТОМОБІЛІВ, МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ.

KEYWORDS: TRANSPORTATION, ROAD TRANSPORT, SUGAR BEET,
HARVEST, PARK OF TRUCKS, MODELING, OPTIMIZATION.




