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На підприємствах АПК найбільш травмонебезпечною професією є професія оператора 

мобільної сільськогосподарської техніки. Про це свідчить статистика виробничих травм та 

професійних захворювань [1]. Однак методики розрахунку індивідуального професійного 

ризику операторів мобільної сільськогосподарської техніки не досконалі і не повністю 

враховують вірогідність несприятливих подій та обсяг їх негативних наслідків. Тому із 

існуючих методик необхідно обґрунтовано вибрати найбільш прийнятну і коректну та 

шляхом її удосконалення і врахування відхилення фактичних режимів їх робочих органів від 

оптимальних визначити його показники, характерні для кожного конкретного регулювання, 

окремих робочих органів і машини в цілому. 

Ми пропонуємо методику оцінки регулювань по таким параметрам пристосування як 

зручність, доступність, безпечність, складність і трудомісткість їх виконання, а також 

узагальненого показника, який дає змогу оцінити пристосування кожного конкретного 

регулювання, окремих робочих органів і машини в цілому. Запропонований узагальнений 

показник включає в собі параметри зручності, доступності, складності і безпечності, які 

оцінюються за допомогою експертів по методиці у вигляді десятибальної шкали. Оцінка у 

десять балів означає високу ступінь пристосованості, в один бал оцінюється регулювання, 

яке має вкрай низьку пристосованість. Даний показник також враховує трудомісткість і 

необхідну частоту виконання технологічних регулювань машини [2]. 

При розробці узагальненого показника пристосованості машини до управління 

технологічним процесом враховані: число регулювань робочого органу (k); число оцінюємих 

параметрів пристосованості (t); варіація рангів (балів) при оцінці – 2(1…10); нормований 

показник пристосованості 0≤Р3≥1. 

Конструкція узагальненого показника визначається формулою: 

 

𝑃𝑆 = 𝐴 × 𝑆1 + 𝐵 × 𝑆2 + 𝐶 × 𝑆3,     (1) 

де S1 = 
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 – сума рангів (балів) при оцінці регулювань; 
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2  – сума квадрантів рангів (балів); 

S3 = 
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3  – сума кубів рангів (балів). 

Таким чином, даний узагальнений показник дає змогу більш об’єктивно і 

диференційовано кількісно оцінювати пристосованість системи до управлінню 

технологічним процесом з урахуванням зручності, доступності, складності, безпеки, 

трудомісткості і необхідної частоти виконання регулювання. 
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