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ПРАГНАЗIРАВАННЕ ЗАТРАТ

НА ЭКСПЛУАТАЦЫЮ ТРАКТАРА Т-150К У РЭАЛЬНЫХ УМОВАХ
Ва умовах перабудовы аграпрамысловага комплексу i з пераходаl\·r
многiх яго прадпрыемствау на гаспадарчы разлiк, tСамафiнансаванне i
самаакупнасць, а таксама
увядзеннем у сельскагаспадарчую вытвор

часць новых вытворчых адносiн i форм уласнасцi
асаблiвае значэннс
набываюць новыя
падыходы да метадалогii ацэнкi i прагназiравання
затрат на усе вiды вырабляем.ай прадукцыi, на кошт якай пэуным чы
нам уплываюць i затраты, звязаныя з эксплуатацыяй тэхнiкi, у тым лi
ку

i

трактароу.

Для умоу
пауночна-уоодняй
часткi
Беларусi у перыяд 19791986 rr. праводзiлiся даследаваннi 38 новых, шырока распаусюджаных
у гэтай зоне трактароу Т-150 К, якiя працуюць у 17 калгасах i cavracax
з розным узроунем эканамiчных паказчыкау. Колькасць траr<тароу для
7.
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даследаванняу вызначалася велiчынямi давернзй iмаверl'!асцl {а=0,91)
i магчымай адноснай памылкай (б= 1О%) [ 1].
Вызначалiся таксама рэальныя затраты на падтрыманне трактароу
у працаздольным стане, якiя складвалiся з кошту запасных частак, за

работнай платы трактарыстау пры лiквiдацыi няспраунасцi (рамонце)

i

кошту тэхнiчнага абслугоування (ТА).
Затраты на падтрыманне трактара Т-150 К у працаздольным стане

паказаны на рыс.

1
.•

У першы год эксплуатацыi агульныя затраты скла
даюць 220,11 руб. на адзiн трак-

124855
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тар, прычым

62,4% (137,4 руб.)
20-

прыпадае на кошт запчастак,

на заработную плату за праведзе

ны рамонт i толькi 17,6% затрат
звязана з правядзеннем ТА.
Другi год эксплуатацыi харак
тарызуецца тым,

што затраты на

заработную
плату пры рамонце
аднаго трактара складаюць 133,34
.руб., г. зн. з'яуляюцца максiмаль
нымi з дадзенага вiду затрат за
увесь перыяд эксплуатацыi. Ма
ксiмальныя
гадавыя
затраты
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Рыс. 1. Затраты на падтрыманне трак
тttра Т-150К у працаздольным стане: ! кошт
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(1118,68 руб.), так i сумарныя

2- заработная
3- затраты на ТА

частак,

пnата пры рамонце,

( 1248,95 руб.)

адпавядаюць чацвёр

таму году эксплуатацыi. Знiжэнне затрат на
эксплуатацыi тлумачыцца рэзкiм змяншэннем

пятым-семым гадах
напрацоукi трактара.

Так, калi сярэдняя напрацоука трактара у першыя тры гады эксплуа
тацыi складала 1045 мотагадз, то напр-ацоука трактара на пяты год
эксплуатацыi склала толькi

744,1,

на шосты-

662,4

мотагадз.

Такiм чынам, затраты на васьмiг~довую эксплуатацыю трактара
Т-150К склалi 5549,7 руб., што складае 47% ад першапачаткшюrа кош
ту. Пры гэтым выдаткi на запчасткi склалi 84%, заработная плата за
рамонт-13,5

i

ТА-2,5%.
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2.

Заработная плата за рамонт трактара Т-1501\

Выплата заработнай платы

на рамонт трактара Т-150К на nрадЯl"У

кожнага года эксплуатацыi паказана на рыс. 2. У першы год эксnлуата
цыi затраты на заработную плату былi максiмальнымi у маi (9,09 руб.)
i лiстападзе (8,1 руб.), а мiнiмальнымi у студзенi (0,47 руб.). Як ужо
адзначалася, выплата заработнай платы за рамонт трактара была най
большай у другi год эксплуатацыi, прычым у студзенi выплачана 16,59

руб., у лютым- 12,52, а у снежнi гэты вiд затрат знiжаецца, дасягаючы
3,72 руб. Трэцi, чацвёрты, часткова пяты i восьмы гады эксплуатацыi
характарыз:уюцца nрактычна раунамерным

сярэднямесячным размер

каваннем гэтага вiду затрат.
Кошт агрэгатау i запчастак, устансуленых

пры рамонце трактара
Т-150К, рэзка павялiчваецца ужо к канцу першага года эксплуатацыi,

дасягаючы

руб. у кастр:ычнiку '(рыс.

56,97

3).

К канцу другага года эк

сплуатацыi гэтыя затраты таксама узрастаюць: папрыклад, у лiстапа

дзс кошт запасных частак складае 90,3, а у снежнi- 113,2 руб. Харак
тэрнай асаблiвасцю трэцяга i чацвёртага гадоу эксплуатацыi з'яуляец

ца рост затрат

180,16

на

запчасткi у лiстападзе,

руб. адпаведпа. У шосты-восьмы

якiя

складаюць

140,67 i'

год эксплуатацыi размерка

ванне затрат па месяц-ах надэвычай нераунамернае, што сведчыць пра
выпадковы характар парушэнняу у рабоце механiзмау, якiя абумоулi

ваюць замену дарагiх вузлоу

i

дэталей.

pyd.
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3. Затраты па запасныл часткi, устаноуленыя пры рамонце трактара Т-150К
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4.

Затраты на тэхнiчнае абслугоуванне трактара Т-150К:
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Затраты на ТА трактара Т-1501( знiжаюцца з 38,63 руб. у першы nод
эксплуатацыi (рыс. 4) да 5,04 руб. у восьмы. Пры гэтым калi у першыя
чатыры гады затраты на ТА, як правiла, павялiчвалiся у маi-чэрвенi,
г. зн. у перьrяд веснавых палявых работ, то у наступныя чатыры гады
гэтыя затраты размяркоувалiся на працягу года раунамерна . Яны зусiм
нязначныя для падтрымання 1рактароу у нармальным працаздольным
стане.

Прагназiраванне
затрат на эксплуатацыю
трактароу у рэальных
умовах-складапая шматфактарная задача, бо для забеспячэння яга
верагоднасцi атрыманыя матэматычныя мадэлi павiнны дастаткова да
кладна улiчваць сувязi прагназiруемых
велiчынь з умовамi рэальнай
эксплуатацыi. Такiм iнструментам мажа стаць метад групавога улiку
аргументау [2). Ен выгадна адрознiваецца ад карэляцыйна-рэгрэсiйна
га аналiзу тым,

ажыuцяуляецца

што не трэба загадзя
меркаваць, якая
залежнасць
памiж незалежнымi
аргументамi:
форму сувязi вы

дае ЭВМ.
На першым этапе даследаванняу у якасцi незалежных пераменных
былi узяты наступныя фактары: месяц з пачатку эксплуатацыi nэ (на
праЦоука з пачатку эксплуатацыi тэ), узровень тэхнiчнай эксплуатацыi

Ku

трактара

(узровень ТЭТ), сярэднямесячная тэмпература t~~P' сярэд

нямесячная коJrькасць ападкау, работа, што выконваецца
прастоi трактара, сярэднi бал глеб у гаспадарцы.

трактарам ,

Аднак · апрацоука
iнфармацыi з улiкам ycix фактарау метадамi
прагнознай экстрапаляцыi [3] паказала, што значнымi з'яуляюцца толь

кi тры першыя

фактары nэ(m,),

KQ i

t~яр, паколькi для астатнiх ф а к 

тарау значэнне t-крытэрыю Ст'юдэнта было меншае за таблiчнае .
Для тых гаспадарак, дзе эксплуатавалiся падкантрольныя трактары
Т-1501(, · быу праведзены разлiк [4] паказчыкау узроуню ТЭТ; напры
клад, асярэдненыя
рэзультаты
ацэнкi
узроуню ТЭТ
прыведзены у
табл. 1.

Пры трах незалежных пераменных (пэ,

KQ,

t~яр

) МГУ А, рэалiзаваны

у пакеце прыкладных праграм PARIS, забяспечвае аптымальнае урау
пение з 1023 · магчымых у выглядзе палiнома другага парадку, у тым
лiку i з пазбаулемнем мультыкалiнеарнасцi памiж незалежнымi пера
меннымi. Разлiк на ЭВМ СМ-1840, паводле зьrходных даных (рыс. 1-4)

МГУ А, дазволiу атрымаць

прагназiруемыя

урауненнi на падтрымку

трактара Т-1501( у працаздольным стане.
НапрыклаД, аrJльныя месячныя затраты з пазбауленнем мульты
ка.!Jiнеарнасцi памiж незалежнымi

пераменнымi

прагназiруюцца на

ступным урауненнем, руб:

За=

6,415n8

-

8,901n8 K0 •

(1)

Разлiк гадавых затрат па урауненнi ( 1) паказау (табл . 2), што су
марная памылка прагназiравання затрат складае 4,29%, г . зн. паказвае
Т а б л

i ц а 1. дц,нка узроуню ва умовах рэальнаА эксплуатацыi
Паказчык
Абазна-

Факт ар

чэнне

Якасць ТА
Якасць

б ягучага

рамонту

Якасць

сны

сны

К та

0,48

Кб~

0,56

н~зк~ /

змазачных

м а-

тэрыялау,

што

Факт ар

чэнне

сны

Квалiфiкацыя
трактарыста у

К трак

0 ,75

Ка

0,6

сны

сярэ д-

нi

Абагульненая
ацэнка

Кгзм

колька- 1 яка-

Н!ЗКI

г ар уча-

прымяняюцца

JOO

колька-1 яка-

Пакаэчык

Абаэяа-

0,49

нiэкi

'

нi экi

т а бл

i

ц а

2. Затраты на падтрыманне трактара T-tSOK у працаздольнwм стане

Год эксплуатацыl трактара
Паказчык

1
р ~альныя

затраты,

руб (рыс. 1)
п раrназiруемыя
з атраты
(руб . )
па
урауненнi

(1)
п амылка ,

%

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1 б

1 Сумар1

7

1

8

Hblll

220,11 691,87 857,54 1248,95 844,69 619,27 476,39 590,95 5549,78

235,04 635,69 862,26 1167,48 1010,58 643,31 441,89 315,36 5311,61
+6.35 -8,12 +0,55 -6,5 +16,4 +3,73 -7,25 -46,5 -4,29

на здавальняючую падобнасць вынiкау прагнозу i эксперыментальных
даных. Аналiз ураунення ( 1) паказау, што з павелiчэннем тэрмiну экс
плуатацыi nэ аrульныя затраты За узрастаюць, а павышэнне узроуню
ТЭТ Kv прыводзiць да ix знiжэння. Так, павелiчэнне тэрмiну эксплуата

цыi трактара Т-150К на 12 мес, напрыклад з nэ' =5 да nэ= 17, прыво
дзiць да росту месячных затрат За з 9,82 да 18,26 руб. пры Кй= 0,5, а
пры К 0 =0,6 rэтыя затраты павялiчваюцца з 5,37 да 18,26 руб., г. зн.
павышэнне узроуню ТЭТ на 0,1 знiжае За у першым выпадку (nэ=5)
на 4,54, а у другiм (nэ= 17)- на 15,14 руб.
Месячную зарплату за рамонт трактара Т-150К можна прагназiра
ваць урауненнем

Зач

=

17,06Ко - 1,255·10- 3 n 8 t~яp.

(2)

г. з н. яна вызначаецца узроунем ТЭТ Ко, тэрмiнам эксплу~J,тацыi nэ i ся
рэднямесячнай тэмпературай t~яр• прычым !(0 пераважна уплывае на
гэты вiд з атрат . Так, павышэнне узроуню ТЭТ на кожныя 0,1 можа
прывесцi да сярэднямесячнага павелiчэння Ззч на 1,706 руб., што тлу
мачьщца больш якасным правядзеннем рамонту трактара.

Затраты на запчасткi пры рамонце трактара Т-150К прагназiруюцца
урауненнем

Зач

= 88,283 - 5,94·10- 2 m; + 4,9·1О- 2 mмt~яр- О, 159 (t~яр)~- 3, 103~11 рКо,
(3)

дзе тм- месячная напрацоука трактара у мотагадзiнах .

Вывады

1. За васьмiгадовы перыяд рэальнай эксплуатацыi затраты на пад
трыманне трактара Т-150К у працаздольным стане у сярэднiм склалi
5549,7 руб . , цi 46% першапачатковага кошту, з якiх 84% прыпадае на
запчасткi, 13,5- на заработную плату пры рамонце i толькi 2,5% на правядзенне ТА.
2. Даволi высокiя затрат.ЬI трактара Т-150К тлумачацца яго нiзкiм
узроунем тэхнiчнай эксплуатацыi, што ацэньваецца абагульненай ацэн
кай узроуню ТЭТ, якi для гаспадарак, дзе працавалi падкантрольныя
трактары, у сярэднiм складае

0,6.
3. Агульныя затраты на падтрыманне трактара Т-150К вызначаюц
ца як узроунем ТЭТ, так i ix тэрмiнам эксплуатацыi, i памылка у ix
прагназiраваннi склада е 4,29%, што сведчыць а б прымальнасцi прапа

наванай методыкi для эксплуатацыйных разлiкау.
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2. Затраты на nадтрыманне трактара Т-150К у працаэдольным стане

Пакаэчык

р эальныя

(!)

1

1 2

1 3

4

5

1 6

1 7

1 8

ныи

затраты,

руб (рыс. 1)
п рагназiруемыя
затраты
(руб.)
па
урауненнi
п амылка,

1

--...,.------Г-од.,--эк_сп_л_:_у_ат..,.ац_ы_l_т_р_ак...,та,_р_а_....,.----:---1 Сумар-

%

220,11 691,87 857.54 1248,95 844,69 619,27 476,39 590,95 5549,78

235,04 635,69 862,26 1167,48 1010,58 643,31 441,89 315,36 5311,61
+6.35 -8,12 +0.55 -6,5 +16,4 +3,73 -7,25 -46,5 -4,29

на здавальняючую падобнасць вынiкау прагнозу i эксперыментальных
даных. Аналiз ураунення (1) паказау, што з павелiчэннем тэрмiну экс
плуатацыi nэ агульныя затраты За узрастаюць, а павышэнне узроуню
ТЭТ
прыводзiць да ix знiжэння. Так, павелiчэнне тэрмiну эксплуата
цыi трактара Т-1501( на
12 мес, напрыклад з n~=5 да n3 = 17, прыво
дзiць да росту месячных затрат За з 9,82 да 18,26 руб. пры Ки=0,5, а
пры Ко=О,б гэтыя затраты павялiчваюцца з 5,37 да 18,26 руб., г. зн.
павышэнне узроуню ТЭТ на 0,1 знiжае За у першым выпадку (nэ=5)
на 4,54, а у другiм (nэ= 17) -на 15,14 руб.
.
Месячную зарплату за рамонт трактара Т-1501( можна прагназiра

Kv

ваць урауненнем

(2)
г. зн. яна вызначаецца узроунем ТЭТ Ко, тэрмiнам эксплу~тацыi nэ i ся
рэднямесячнай тэмпературай t~ир• прычым Ко пераважна уплывае на
гэты вiд затрат. Так, павышэнне узроуню ТЭТ на кожныя 0,1 можа
прывесцi да сярэднямесячнага павелiчэння Ззч на 1,706 руб., што тлу
мачьщца больш якасным правядзеннем рамонту трактара.
Затраты на запчасткi пры рамонце трактара Т-1501( прагназiруюцца
урауненнем

Зач

= 88,283- 5,94-I0- 2 m; + 4,9-I0- 2 mмt~иp- О, 159 (t~ир) 3 - 3, 103~11 рК 0 ,
(3)

дзе тм- месячная напрацоука трактара у мотагадзiнах.

Вывады

1. За васьмiгадовы перыяд рэальнай эксплуатацыi затраты на пад
трыманне трактара Т-1501( у працаздольным стане у сярэднiм склалi
5549,7 руб., цi 46% першапачатковага кошту, з якiх 84% прыпадае на
запчасткi, 13,5- на заработную плату пры рамонце i толькi 2,5%на правядзенне ТА.
2. Даволi высокiя затраты трактара Т-1501( тлумачацца яга нiзкiм
узроунем тэхнiчнай эксплуатацыi, што ацэньваецца абаrульненай ацэн
кай узроуню ТЭТ, якi для гаспадарак, дзе працавалi падкантрольныя
трактары, у сярэднiм складае

0,6.
3. Агульныя затраты на падтрыманне трактара Т-1501( вызначаюц
ца як узроунем ТЭТ, так i ix тэрмiнам эксплуатацыi, i памылка у ix
прагназiраваннi складае 4,29%, што сведчыць аб прымальнасцi прапа

наванай методыкi для эксплуатацыйных разлiкау.
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