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ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСНАЩЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРАКТОРАМИ КЛАСУ 0,9
Досліджено вплив оснащеності сільськогосподарських підприємств тракторами класу 0,9 на
щільність і собівартість механізованих робіт та урожайність і собівартість озимої пшениці. Вказані
показники оптимізуються при кількості тракторів 2,28 на 1000 га ріллі.
У великотоварних сільськогосподарських підприємствах відповідну частку в структурі
тракторних парків займають трактори класу 0,9 з потужністю двигунів 40-60 к. с. Трактори
класу 0,9 в агрегаті з наліпними і причіпними машинами використовують на передпосівному
обробітку ґрунту, сівбі, міжрядному обробітку просапних культур (цукрових буряків,
кукурудзи, соняшнику, картоплі) та заготівлі кормів. Ці трактори знаходять застосування для
привода стаціонарних машин, на транспортних роботах та тваринницьких фермах для
підвезення і роздавання грубих кормів та видалення гною з приміщень. Тривалий час в Україні
використовували і використовують трактори класу 0,9 типу Т-40М. Тепер Липецьким
тракторним заводом (Росія) налагоджено виробництво тракторів ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А та ЛТЗ55АН з потужністю двигуна 50 к.с., які є результатом подальшого підвищення технічного рівня
і ресурсу тракторів Т-40М [5,6]. Харківський тракторний завод освоїв виробництво тракторів
ХТЗ-3130 (потужність двигуна 48 к.с.), XT3-5Q20 (потужність двигуна 53 к.с.) та ін.
За даними [3] для сільськогосподарських підприємств України норматив потреби в
тракторах класу 0,9 визначений у розмірі 0,5 шт. на 1000 га ріллі і багаторічних насаджень, а за
[2] - в розмірі 0,4. Середня необхідна кількість тракторів класу 0,9 (шт. на 1000 га ріллі і
багаторічних насаджень) для механізації рослинництва в підприємствах степової зони України
[7] визначена такою: 2,19 (на зрошуванні) і 1,12 (без зрошування). В інших Нормах і
нормативах [4] та літературних джерелах з планування оптимального складу машиннотракторного парку [1] норматив потреби в тракторах класу 0,9 не наведений.
Оцінимо ефективність оснащеності великотоварних сільськогосподарських підприємств
тракторами класу 0,9. Об'єктом дослідження були тракторні парки 275 підприємств
Дніпропетровської області. Використовуючи "Акти технічного огляду машинно-тракторного
парку" відповідних підприємств та їх статистичну звітність з наявної інформації про
чисельність тракторів відбирали ті, що відносяться до класу 0,9. Знаючи площу ріллі в
підприємствах, визначили кількість тракторів в розрахунку на 1000 га ріллі. Вивчення
оснащеності підприємств тракторами класу 0,9 показало, що їх кількість на 1000 га ріллі
коливалася в межах 0...3,25 при середньому значенні 0,80, середньому квадратичному
відхиленні 0,534 та коефіцієнті варіації 66,7 %. За показники ефективності оснащеності
підприємств вказаними тракторами прийняті щільність механізованих робіт, яка характеризує
рівень механізації рослинництва, собівартість умовного еталонного гектара (у.е. га),
урожайність та собівартість озимої пшениці. Обробка зібраного статистичного матеріалу
здійснена з використанням кореляційно-регресійного методу. Для цього були складені двомірні
варіаційні ряди "кількість тракторів класу 0,9 на 1000 га ріллі" - "щільність механізованих
робіт", "собівартість у.е. га", "урожайність озимої пшениці" і "собівартість озимої пшениці” та
заповнені відповідні кореляційні таблиці.
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Розрахунки показали, що коефіцієнт кореляції між кількістю тракторів аналізованого
класу і щільністю механізованих робіт становить 0,255 при кореляційному відношенні 0,303.
Для визначення сили впливу кількості тракторів класу 0,9 в загальній структурі тракторних
парків на щільність механізованих робіт розрахували коефіцієнт детермінації, чисельне
значення якого виявилося 0,092. Це свідчить про те, що наявність тракторів класу 0,9 в
структурі тракторних парків на 9,2 % обумовлює варіацію щільності механізованих робіт, а
90,8 % варіації щільності механізованих робіт залишилися непоясненними. Вказані 90,8 %
непоясненної дисперсії щільності механізованих робіт викликані впливом інших змінних, які
не враховані при здійсненні цього аналізу.
Коефіцієнт кореляції між оснащеністю підприємств тракторами аналізованого класу і
собівартістю у.е. га за здійсненими розрахунками приймав від'ємне значення - 0,074 при
кореляційному відношенні 0,236 та коефіцієнті детермінації 0,055. Наведене значення
коефіцієнта детермінації свідчить, що наявність тракторів класу 0,9 на 5,5 % обумовлює
варіацію собівартості механізованих робіт.
Графічний аналіз зміни щільності та собівартості механізованих робіт залежно від
оснащеності підприємств тракторами класу 0,9 засвідчив, що максимум щільності
механізованих робіт та мінімум собівартості у.е. га спостерігаються в підприємствах із
середньогруповою кількістю тракторів 2,28 на 1000 га ріллі.
Зв'язок між кількістю тракторів і урожайністю озимої пшениці визначається
коефіцієнтом кореляції 0,050, кореляційним відношенням 0,080 та коефіцієнтом детермінації
0,006. За чисельним значенням коефіцієнта детермінації доходимо висновку, що наявність
тракторів класу 0,9 тільки на 0,6 % обумовлює варіацію урожайності озимої пшениці. Графічно
зміна урожайності озимої пшениці залежно від оснащеності підприємств тракторами класу 0,9
описується логістичною кривою. При цьому підвищення трактороснаїценості понад 2,28 на
1000 га ріллі супроводжується сповільненням зростання урожайності.
За даними досліджуваної сукупності підприємств коефіцієнт кореляції між кількістю
тракторів класу 0,9 і собівартістю озимої пшениці дорівнює 0,034, а кореляційне відношення і
коефіцієнт детермінації відповідно 0,047 і 0,002. Отже, наявність у структурі тракторних парків
тракторів класу 0,9 всього на 0,2 % обумовлює варіації собівартості озимої пшениці. Побудова
графіка зміни собівартості озимої пшениці залежно від оснащеності підприємств тракторами
класу 0,9 засвідчила, що ця зміна відбувається за увігнутою параболою і собівартість
виробництва озимої пшениці сягає найменшого значення в підприємствах із середньогруповою
кількістю тракторів 2,28 на 1000 га ріллі.
В исновки

Проведеними дослідженнями виявлено, що максимум щільності механізованих робіт та
мінімум собівартості озимої пшениці і умовного еталонного гектара забезпечуються при
кількості тракторів 2,28 на 1000 га ріллі. Збільшення кількості тракторів понад 2,28
супроводжується сповільненням підвищення урожайності озимої пшениці. Виявлені
закономірності слід враховувати при визначенні потреби в тракторах класу 0,9 для
сільськогосподарських підприємств степової зони України.
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НТЦ “Робототехніка”
ШТУЧНИЙ РОЗУМ. МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Матеріал, наведений в даній статті, не претендує на глобальний опис властивостей штучного
розуму. Однак тут робиться спроба описати прототип процесу мислення, який потім міг би
спростити розуміння цих властивостей у цілому.
Людині вдалось реалізувати автоматизацію великої кількості простих і складних
технологічних процесів, які значною мірою полегшують наше повсякденне життя та
виробництво. Слід сказати, що ці процеси перевершують розумову діяльність людини за
багатьма параметрами. Однак технологію, яка змогла б певним чином відтворити розумову
діяльність людини, процес мислення з послідовним ходом роздумів, процесом розв’язання
проблемної ситуації, мотивованим вибором бажаних цілей та їх наступною модельною
реалізацією (уявленням) на сьогодні в повному об’ємі, на жаль, не існує [4-9].
Одна зі складних проблем у сфері проектування штучного розуму пов’язана з
функціями штучгіого розуму, з задачами, які ми на нього хотіли б покласти. Звідси виникає
необхідність у чітких визначеннях: що розуміти під «Розумом» та «Штучним розумом»,
«Інтелектом» та «Штучним інтелектом».
Ці питання були широко обговорені на організованій Донецьким інститутом «Штучного
інтелекту» міжнародній конференції «Штучний інтелект 3’2000», яка відбулася в Криму у 2000
року [1]. Ця конференція підкреслила всю гостроту зазначеної проблеми, оскільки показала, що
нечітке визначення вищезгаданих явищ може в подальшому викликати непорозуміння між
вченими, які займаються цією проблемою.
Сьогодні про штучний розум і штучний інтелект говорять і пишуть багато, але, як дуже
точно відмітив директор Донецького інституту «Штучного інтелекту» Шевченко А.І.,
«природного розуму у світі скільки завгодно, а штучного не створив ніхто». У 20-му столітті
неодноразово заявлялось про готовність вчених до створення штучного розуму, а точніше про
створення машин, які змогли б мислити подібно людині. У 60-70-х роках минулого століття,
коли комп’ютерна індустрія отримала широке розповсюдження, існувала думка про те, що не
за горами той час, коли обчислювальні машини (сьогоднішні комп’ютери) досягнуть великої
швидкодії, зможуть зберігати і обробляти велику кількість інформації та, подібно людині,
виконувати мислительні операції.
Вже можна з впевненістю сказати, що комп’ютер дійсно зайняв важливе місце в
нашому повсякденному житгі. Його функціональні параметри суттєво покращуються з кожним
роком. Однак прогнози щодо того, що комп’ютери стануть думаючими, подібно людині, не
справдилися. Архітектура комп’ютера дозволяє лише виконувати програми за завчасно
описаними алгоритмами, де наперед визначено всі можливі логічні операції, ієрархія їх вибору
та ін. Але незважаючи на те, що ці операції мають певні ознаки логічного мислення, вони не
відповідають основним принципам людського мислення, яке здійснюється у царині людського
розуму [2; 3].
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