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Серія: Економіка Том 44. Математичні методи в економіці

просто не видно. Поэтому для прогнозирования динамической системы, необ
ходимо полный статистический анализ всех факторов, на основе методов мате
матического моделирования, начиная с начальной точки развития процесса и 
характеристикой всех объектов системы с учетом их взаимосвязи.
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К.т.н. Стручаев Н.И.
Таврическая государственная агротехническая академия 

ЭКОНОМИКО-ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Проведение энергоаудита требует применения совместно экономических и 
теплотехнических, в частности термодинамических, методов исследования и 
анализа с целью принятия решений по снижению удельных энергозатрат и про
ведения оптимизационных расчетов. Одним из наиболее перспективных секто
ров сельскохозяйственного рынка Юга Украины является выращивание и пере
работка зерновых культур. К числу весьма энергоёмких стадий переработки 
этих культур относится их измельчение. Однако для анализа эффективности 
процессов измельчения необходимо выполнять значительное количество рас
четов, общим недостатком которых является то, что они рассматривают лишь 
частные случаи. Для решения задач такого рода удобно использовать методы 
экономико-термодинамического анализа, как разновидности экономико-мате
матического моделирования [1]. Экономико-термодинамический анализ [2] 
включает четыре раздела (рисЛ), и применительно к сложных систем позво
ляет оценивать эффективность различных уровней, в том числе: социального, 
экономического, производственного, технологического и технического. В дан
ном случае наиболее удобным является использование такого метода эконо
мико-термодинамического анализа, как имитационное моделирование. В качестве 
критерия оптимизации выбираем минимум энергозатрат системы.

Формализуем систему в виде О-схемы преобразований для рассматривае
мых вариантов, в качестве вариантов рассматриваем измельчение при помощи: 
дробления ударом, раскалывания, истирания, плющения и резания, которые ре
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ализуются в известных технологических процессах [3] при помощи таких тех
нических средств как: ДКУ-30; вальцовых мельниц, ИГК-30, ИРТ-165.

Для формализации необходимо указать схему подвода энергии в каждом из 
способов, физические константы измельчаемого материала, тип расчетных фор
мул, применяемых для каждого из способов соответственно и построить ими
тационную модель.

Матеріали III Міжнародної науков<>-практично» конференції “ДИНАМІКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ’2004”
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Рис. 1. Структура экономико-термодинамического анализа
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Серія: Економіка Том 44. Математичні методи в економіці

Переход от формализованной схемы к имитационной модели осуществля
ется средствами пакета расширения 81МиЫ]МК-4 системы МАТЬАВ-6.0. Под 
имитационной моделью будем понимать формальное описание логики функцио
нирования исследуемой системы и взаимодействия, отдельных её элементов во 
времени, учитывающее наиболее существенные причинно-следственные связи.

Из библиотеки 81МиЬГЫК-4 перемещаем на поле нашей модели: генерато
ры, соответствующие различным способам измельчения, блок идентификации 
(оператор отношения), блоки констант (для задания параметров измельчаемого 
продукта), блоки смешивания, математических функций, и виртуальный много
канальный экран, для отображения результатов моделирования. После исполне
ния имитационной модели в поле 81МиЫЫК-4 и её отладки получим результат. 
При необходимости, меняя входные параметры, можно получить различные ва
рианты протекания технологического процесса.

Схема имитационной модели, исполненной в среде 81МиЬГЫК-4, для про
цесса измельчения различными способами представлена на рис.2.

Результаты моделирования показывают, что наиболее эффективным спосо
бом измельчения будут: раскалывание, истирание, и резание; дробление и плю
щение требуют больших затрат энергии.

Мг-Шх
С оп  с л ів п  д4їо п

Рис. 2. Схема имитационной модели систем измельчения средствами па
кета расширения 81М1ЛЛ1ЧК-4 системы МАТЬАВ-6.0: 1-й сигнал - дробле
ние; 2-й сигнал -  раскалывание; 3-й сигнал -  истирание; 4-й сигнал -плющение; 
5-й сигнал - резание

Имитационная модель позволяет задавать пороговое значение, выше ко-
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торого параметры для наиболее энергоемких процессов будут отсекаться. Пред
ставленная модель экономико-термодинамического анализа для систем измель
чения сельхозпродукции позволяет оптимизировать выбор соответствующего 
оборудования, а также снизить энергозатраты.
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Судакова Г.О.
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУЛ СКЛАДНИХ ПРОЦЕНТІВ ДЛЯ ОЦІНКИ 
ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ ЗМІНИ ПАКУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ

Впровадження новою пакування підприємством товаровиробником зажа
дає додаткові витрати на його розробку, виробництво, переналагодження устат
кування та інших витрат, пов’язаних з процесом упакування продукції, тому 
ухвалення рішення про впровадження нового пакування повинне бути обгрун
товано декількома чинниками:

- прагненням забезпечити більш міцне положення на ринку шляхом підви
щення конкурентоспроможності продукції і збільшення займаної частки ринку;

- зниженням змінних витрат на одиницю продукції та збільшенням прибут
ку підприємства від виробництва товару в новому пакуванні.

Зазвичай у товаровиробника існує кілька проектів зміни пакування, тому 
зміна пакування або випуск нового товару потребують від товаровиробника 
додаткових розрахунків прибутковості проектів, так званої оцінки інвестиційної 
привабливості. Для ухвалення рішення щодо впровадження нового пакування 
товару підприємство повинне проаналізувати величину зміни свого прибутку 
при впровадженні різних видів пакування, провести аналіз прибутковості всіх 
альтернативних рішень, оцінити ступінь ризику при здійсненні того або іншого 
проекту,

В процесі розробки, впровадження пакування існує декілька моментів часу, 
в які приймається рішення щодо подальших дій. Це, наприклад, момент вирі
шення питання щодо започаткування інвестицій в розробку нового пакування. 
В цей момент підприємцю необхідно вирішити питання: чи зможе він за рахунок 
вільного прибутку від реалізації товару в старому пакуванні провести розробку 
нового пакування для своєї продукції, чи буде приведена вартість майбутніх 
доходів від реалізації товару в новому пакуванні більше, ніж доходи від реал і -
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