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За осигуряване на висока ефективност на народното 
производство голямо значение има рационалното използване 
на запаса от резервни елементи. 

В този аспект актуална е задачата за установяване 
норматива от резервни елементи на перк от еднотипни машини, 
а оттам да не се допуска създаване на изкуствен дифицит на 
елементи от даден вид или излишен запас от други видове 
елементи.. 

Известно е, че за даден фиксиран интелвал от време  t 
( година, сезон на използване, интервал между две съседни 
доставки на резарвни елементи и други) може да бъде прието 
биномиално разпределение на отказите на елементите на парк 
от машини, т.е. 
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където   nk = n.k  е броят на наблюзаваните елементи в 
машината, които рагламентират рамнището й на надеждност; n  
-  броят на еднотипните  машини в парка;  k  -  броят на 
елементите от даден вид, поставени в една   машина; P0,P1,...,Pk 
-  съответно, вероятностите да няма отказали елементи, да има 

елементи отказали един път, два пъти,...., k- а  пъти (∑
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m0,m1,...,mk   - съответно, броят на елементите отказали един 

път, два  пъти,..., k- а пъти (∑
=
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0
 j=nk  );  Pn(t)   е вероятнастта 

за това, че случайната величина   приема стойности m ( m = 
0,1,2,... k). 

Коефицииентът на разхода на резервни елементи, 
които ще ни гарантират определено равнище на надеждносттаа 
на парка от машини се определя от интегралната форма на 
биномиалното резпределение [1; 2]: 
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където np=m/nе  коефициентът на разхода на  резервни 
елементи. 

Известно е, че броят на отказалите (ремонтирани) 
елементи(m) е случайна величина, а от тук и показателят np e 
случайна величина. За определяне на доверителните граници 
на коефициента на разхода на резервни елементи се използуват 
известнитесъотношения, предложени от английските 
статистици И. Клоперон и Е. Пирсон [1]: 
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или по усъвършенствуваната номограма на биномиалното 
разпределение (фиг.2,б). Начинът на използване на 
номограмата е показан на фиг.2,а, като трябва да се знае, че ако 
доверителния интервал за вероятността за отказ се определя с 
доверителна вероятност α, то всяка от границите на 
доверителния интервал на разхода на резервни елементи се 
определя с доверителна вероятност 
γ=(1+α)/2 . 

При определяне на доверителния интервал на разхода 
на резервни елементи при доверителна вероятност α=0,8, броят 
на резервните елементи рязко нараства, а това води до 
увеличаване разходите за поддържане запаса от елементи. 

За да определим оптималния запас от резервни 
елементи за поддържане работоспособнастта на парк от 
машини предлагаме да се използва оптимален дял на резервни 
елементи при дадено равнище на коефициента на осигуреност с 
резервни елементи, което метематичаски се изразява по 
следния начин [3]: 

Q =[ Gink +mGi].(1/kα) =(1+m/nk)(1/kα), 
където Gi е масата на един елемент от i- тия тип, kg; kα- 
коефициентът на осигуреност с резервни елементи за парк от 
машини. 

Коефициентът  kα  се определя по формулата 
kα  = Т0/ (Т0 + Т1) , 

където Т0 е средното време на работа на машината за една 
смяна;  Т1  - средният престой на машината за търсене и 
доставяне на резервни елементи. 
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Фиг.1. Номограма на биномиалното разпределение 

 
Фиг.2. Схема на използуване номограмата на миномиалното разпределение 

 
Времето  Т1 се определя по следния начин: 

Т1 = Т1,1 + Т1,2 [ 1 – Fm(t)] , 
където Fm(t)=Bep{j≤mα} е вероятността за определяне 
достатъчните резервни  елементи, които ще ни гарантират 
определено равнище на надеждност на парка от машини и се 
определя от фиг.1 по начина показан на фиг.2,б; Т1,1 – средното 
време за предвижване на машината от мястото на работа до 
пункта за ремонтно обслужване и обратно; Т1,2 - средното 
време за търсене и доставка на резервни елементи в системата 

за снабдяване, ако необходимият елемент го няма в склада на 
пункта за ремонтообслужване. 

Тогава за определяне на оптималния брой  резервни 
елементи за поддържане работоспособността на парк от 
машини  приема следния вид: 

Q(np) =(1+np){1+a+b[1-Fm(t)]}⇒min, 
 
където  a=T1,1 /T0; b=T1,2/To. 
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Изводи: 
1. Предложен е модел за оптимизиране броя на 

резервните елементи на парк от машини. 
2. Установено е, че увеличаване числеността на парка 

от машини относителният брой на резервните елементи 
намалява и нараства гаранцията за осигуряване на търсене на 
резервни елементи. 
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