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Створено автоматизовану систему керування ви-

робничими процесами для оптимізації собівартості 

застосування машин під час будівництва промисло-

вих, сільськогосподарських та інших об’єктів. 

Методика розрахунків техніко-економічних по-

казників та її програмне забезпечення стосуються 

чотирьох основних етапів: проектного, кошторисно-

го, планово-розрахункового та виробничого. 

Система дозволяє визначати раціональну струк-

туру та склад технологічних комплексів машин; 

оперативно втручатися у процес керування безпосе-

редньо у виробничому підрозділі; виконувати пото-

чні розрахунки норм витрати матеріалів, вартості 

експлуатації машин і механізмів, річного заванта-

ження, графіків виконання робіт, постачання матері-

алів і устаткування на об’єкти, калькуляцій трудо-

вих витрат, заробітної плати та інше. 

……………………… 

Застосовуючи в якості вхідних даних понад вісі-

мдесят показників технологічних карт, автоматизо-

вана система забезпечує більш високий рівень інже-

нерно-економічної виробництва, активно впливає на 

технологічний процес та формування комплексів 

машин і механізмів. 

Ключові слова. Швидкість вітру, випадковий 

процес, фактор пориву, характеристична інтенсив-

ність, частотні характеристики. 
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