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Схема підтримання працездатності сільськогосподарських машин під час 
їх експлуатації має вхідні величини, якими є змінні величини, іякі можна розбити 
на три групи [1-4].

Рис. Схема підтримання працездатності сільськогосподарських машин під 
час їх експлуатації, як технологічної системи.

- Група А (аі, а2, ^ ,  ап). В цю групу входять величини, які характеризують 
надійність вузлів і деталей, що надходять на збирання: точність розмірів, 
положення поверхонь, якість поверхонь.

- Група Б (б1, б2, ^ ,  бп) -  входять керовані перемінні величини, за 
допомогою яких технічні системи налагоджується на виконання необхідного 
технологічного процесу сільськогосподарських машин, швидкість і точність 
переміщення робочих органів, створюване зусилля і моменти, точність 
розташування упорів і вимикачів.
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- Група У (у1, у2, ^ ,  Уп) -  неконтролюємі фактори. В цю групу входять 
величини, які взагалі неможливо проконтролювати або не підлягають контролю: 
зовнішні вібрації, непомічений брак, температура навколишнього середовища, 
запиленість.

Перемінні груп А і Б піддаються технічному контролю, тому їх часто 
об’єднують в одну групу Х={А; Б} -  контролюємі фактори.
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