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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Актуалност на проблема 
Копачните машини са създадени и тяхното разпространение  като пазарен продукт 

започва през 60-те години на XX век. Те са предназначени главно за основна обработка на 
почвата. Принципът им на работа наподобява ръчното обръщане с права лопата. За разлика от 
плуговете те не уплътняват почвата под обработвания слой, не изкривяват микрорелефа на 
полето, могат да работят при повишена влажност, а чрез промяна на стъпката на работните им 
органи може да се постигне желана структура на почвата без използване на други 
почвообработващи машини. Най-подходящи  и използвани са при отглеждане на зеленчукови 
култури на отрито или в оранжерии. Недостатък на тези машини е ниската им производителност, 
което ограничава използването им в други сектори на земеделието. Копачните машини не са 
много познати у нас. В научната литература се срещат малко разработки свързани с тях. 
Липсват изследвания за влиянието на отделните параметри на режима на работа на машините 
върху степента на раздробяване на почвата. 

Цел и задачи на изследването  
Целта на дисертационния труд е да се изследва и анализира влиянието на режима на 

работа на копачната машина върху степента на разтрошаване на почвения пласт. 
За постигането на целта е необходимо да се решат следните задачи: 
1. Да се синтезират кинематични модели на копачни машини с помощта на инженерен 

софтуер и на тази база да се анализира кинематиката на работните органи на машината; 
2. Да се направи теоретичен анализ на копачната машина и да се обоснове степента на 

раздробяването на почвените частици в зависимост от работните режими на машината; 
3. Да се разработи методика за изследване на агрегатния състав на почвата, получен 

при различни режими на работа; 
4. Да се изследва влиянието на режима на работа на копачната машина върху 

агрегатния състав на обработения почвен слой.  
Обект на изследването 
В изследването са използвани копачни машини Gramegna модел V94/30–145 и 

Gramegna модел V84/30B–220 
Предмет на изследването 
Предмет на теоретичното изследване е кинематиката на работния орган на копачната 

машина и влиянието на параметрите на режима на работа върху структурата на раздробяване 
на почвата. 

Предмет на експерименталните изследвания са степента на разтрошаване на почвения 
слой и състоянието на слоя под обработваемия (разкъртване и твърдост) като агрономически 
показател. 

Място и условия на изследването 
Експерименталните изследвания на копачна машина Gramegna модел V94/30–145 са 

проведени в Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, а на копачна машина 
Gramegna модел V84/30B–220 в базата на земеделски производител „Агро Нова България“ ООД, 
в землището на с. Горник, гр. Червен Бряг. 

Методи на изследване 
Изследванията са изградени на теоретична и експериментална основа и са извършени в 

полски условия. Разработена е методика на полското изследване на копачна машина, чрез която 
е установен гранулометричният състав на почвата при различни режими на работа. Определен е 
относителният дял на частиците с размери до 1 𝑚𝑚, от 1 до 10 𝑚𝑚, от 10 до 25 𝑚𝑚, от 25 до 

50 𝑚𝑚, от 50 до 100 𝑚𝑚 и над 100 𝑚𝑚. Изведени са регресионни модели, описващи 

изменението на отделните почвени фракции в зависимост от режима на работа на машината. 
Научна новост 
Установен е гранулометричния състав на почвата след обработка с копачна машина. 

Теоретично е обосновано разтрошаването на почвата при различните режими, т.е. как се изменя 
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кинетичната енергия в момента на удара при промяна на скоростта на отхвърляне на почвените 
агрегати от работния орган, промяна на ъгъла на отклонение на капака и промяна на работната 
дълбочина.  

Разработени са кинематични модели на копачните машини, при които след зададени 
режими се установяват скоростите на избрани точки от механизма и за онагледяване се 
извеждат графики. Изведени са траектории на движение на работния орган, с помощта на които 
се сформират параметрите на почвените стружки при различните режими на работа.  

Разгледани са три варианта на удар на почвените частици в капака на машина, които 
водят до различна степен на разтрошаване на частици с по–малки размери.  

Приложимост и полезност 
Резултатите от дисертационния труд могат да се използват в производствената 

експлоатация на копачните машини. Теоретично е обосновано разтрошаването на почвения 
пласт чрез големината на кинетичната енергия при удара на почвената частица в капака на 
машината. Определен е гранулометричния състав на почвата след обработка при различни 
режими на работа на машината. Установено е влиянието на стъпката на машината и 
положението на капака върху разтрошаването на почвата. Това позволява при определено 
съчетание на параметрите на работа на машината да се получи желания гранулометричен 
състав. 

Апробация 
Основните части на дисертационния труд са представени на научни конференции с 

международно участие във факултет „Техника и Технологии“ – Ямбол. 
Публикации по дисертационния труд 
Резултатите от дисертационния труд са представени в 4 научни публикации в научни 

списания издавани в България. 
Обем и структура на дисертационния труд 
 Дисертационния труд е в обем от 117 страници, в т.ч.: съдържание, увод, четири глави, 

общи изводи, библиографична справка от 121 литературни източника. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ГЛАВА 1. Анализ на състоянието на проблема, свързан с механичната обработка 
на почвата. Задачи на изследването 

В първа глава са разгледани машините използвани за механична обработка на почвата. 

Разгледани са устройството и принципа на действие на копачните машини като средство за 

механична обработка на почвата. 

От анализа на литературния обзор са направени следните изводи: 
1.5. Изводи: 
1. Установени са недостатъците при използването на плуговете като средство за 

основна обработка на почвата: 
- уплътняване на почвана под орния слой и образуване на така наречената „почвена 

плоча“; 
- обръщането на почвата се извършва в страни на посоката на извършваната операция; 
- не могат да работят на почви с повишена влажност; 
- не може да се контролира структурата на изораната почва и са необходими следващи 

операции за допълнителното разтрошаване на почвените агрегати. 
2. Установени са предимства на копачните машини, използвани за основна обработка на 

почвата спрямо плуговете: 
- не изискват теглителна сила и практически отсъства буксуване, а задвижването на 

работните органи става изцяло от ВОМ на трактора; 
- процесът на обработка може да се извърши при висока влажност на почвата; 
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- не се изкривява микрорелефът и може да се работи на наклонени терени; 
- чрез регулиране на „стъпката“ на работния орган може да се постигне структура на 

почвата, отговаряща на изискванията за сеитба, садене и разсаждане.   
3. Установено е,  че няма направена теоретична обосновка на работата на 

копачната машина и са недостатъчно изследванията върху кинематиката на работните й органи. 
4. Установено е, че няма извършени изследвания върху структурата на почвата след 

обработка с копачна машина и не е установен агрегатният състав при различни режими на 
работа. 

5. Установено е, че не е изследвано състоянието на слоя под обработваемия след 
обработка на почвата с копачна машина. 

 

ГЛАВА 2. Теоретичен анализ на работата на копачна машина 
2.1. Теоретичен анализ на влиянието на режимите на копачна машина върху 

разтрошаването на почвата 
За анализиране на поведението на пласта, отхвърлен от лопатата на копачната машина, 

се приема, че той е материална точка с маса 𝑚𝑀, съсредоточена в центъра на тежестта му. 

Приемаме, че пластът се отхвърля от лопатата със скорост равна на максималната й скорост. За 
определянето на траекторията на отхвърления пласт, координатите на точката, в която той се 
удря в капака на машината, скоростта в момента на удара и ъгъла, под който се удря в капака се 
използват познати зависимости от динамиката и теорията на удара . Степента на разтрошаване 
на пласта се оценява по големината на кинетичната енергия в момента на удара. Приема се, че 
при по-голяма стойност на кинетичната енергия в момента на удара ще се получи по-голямо 
разтрошаване на пласта, т.е. след удара ще преобладават частици с по-малки размери. 

Разглежда се движението на материална точка М от пласта след отхвърлянето му от 
лопатката на машината (фиг. 2.1). Тъй като частицата се движи с голяма скорост, а 
разстоянието, което изминава, е малко можем за опростяване да приемем, че тя се движи в 
безвъздушна среда, т.е. да пренебрегнем съпротивлението на въздуха. Тогава частицата се 
движи по инерция без намесата на външно въздействие. 

За силата на удара на почвените частици в капака може да съдим по кинетичната 
енергия в началото на удара. Тя се определя по зависимостта: 

 

𝐸𝑘 =
1

2
(𝑚𝑀. 𝑉𝑀

2 + 𝑚𝐾 . 𝑉𝐾
2)                   (2.10) 

 

От фиг. 2.1 се вижда, че има три възможни варианта на удар на почвената частица с 
капака: 

А) 𝛿 < 𝜑 (фиг. 2.1, а). Получава се при отваряне на капака на по-голям ъгъл. След 

удара в капака почвените частици се отклоняват надолу към повърхността на полето. 
Б) 𝛿 = 𝜑 (фиг. 2.1, б). Направлението на вектора на скоростта в момента на удара 

съвпада с нормалата на капака. Частицата след удара се връща по същото направление, при 
което се сблъсква с други частици. Раздробяването ще бъде по-добро от първия вариант. 

В) 𝛿 > 𝜑 (фиг. 2.1, в). След удара частицата се отклонява нагоре, многократно се удря в 

други почвени частици и изминава по-дълъг път до падането на повърхността. Разтрошаването 
на почвата при този вариант ще е най-добро. 

На фиг. 2.2 са показани резултатите от изчисленията за кинетичната енергия в началото 
на удара при посочените по-горе стойности на режимите на работния процес. Изчисленията са 
направени при промяна само на един от режимите при постоянни стойности на останалите 
(средните им стойности). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Фиг. 2.1. Удар на почвената частица в капака на машината: 

а) при ъгъл на отклонение на капака на машината от вертикалната равнина по-голям от ъгъла между 

на вектора на скоростта на почвената частица и хоризонталната равнина в момента на удара (φ>δ); 

б) при ъгъл на отклонение на капака равен на ъгъла на вектора на скоростта (φ=δ); в) при ъгъл на 

отклонение на капака по-малък от ъгъла на вектора на скоростта (φ<δ). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Фиг. 2.2. Изменение на кинетичната енергия в зависимост от: 
а) ъгъл на отваряне на капака; б) маса на почвения пласт; в) дълбочина на обработка, г) скорост на 

отхвърляне на пласта; д) скорост на движение на машината. 
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2.2. Анализ на кинематиката на работните органи на копачните машини 
Синтезирането на кинематичните модели на копачната машина се осъществява със 

софтуерния продукт SAM. Софтуерният продукт позволява изчертаване на механизма, задаване 
на режими на работа на този механизъм и извеждане на графики за скоростта спрямо изминатия 
път на избрани точки от механизма. Извеждат се траектории на движение на избрани точки от 
работния орган за установяване на параметрите на почвените стружки при различните режими 
на работа на копачните машини. 

Обект №1: Копачната машина Gramegna модел V94/30–145. 
На фиг. 2.4 е дадена схема на копачна машина реализирана с помощта на софтуерния 

продукт SAM. Показани са траекториите на т. В от коляното на коляновия вал 1 на машината и 
на т. М от работния орган (лопатата) 3 на машината. Траекторията на т. В е разделена на 
участъци през 45° от ъгъла на завъртане на коляновия вал. Траекторията на т. М също е 
разделена на участъци, които съответстват на дадения ъгъл на завъртане на коляновия вал на 
машината. Вижда се, че отделните участъци от траекторията на т. М, отговарящи на един и същ 
ъгъл (45°) на завъртане на коляновия вал (т. B) на машината, са с различна дължина. Съответно 
и абсолютната скорост на т. М от работния орган има различни значения при различен ъгъл на 
завъртане на коляновия вал на машината. 

 

 
Фиг. 2.4. Схема на копачна машина Gramegna модел V94/30–145: 

1 - колянов вал; 2 - рамо; 3 - работни органи (лопати); 4 - рама; 5 - плъзгачи; 6 -синхронизираща щанга; 7 - 
почвен пласт; 8 - дефлекторен капак; 9 - траектория на движение на т.М от работния орган 

(лопатата); 10 - траектория на движение на т.B от коляновия вал; 11 - верига. 
 

Използвани са следните размери на звената на копачната машина: 
- дължина на коляното (радиус на въртене на коляновия вал) - 𝐿1 = 0,15 𝑚; 

- дължина на рамото за закрепване на работния орган - 𝐿2 = 0,35 𝑚;  

- дължина на работния орган  (лопата) - 𝐿3 = 0,26 𝑚;  

- разстояния между оста на коляновия вал и шарнира за закрепване на 
синхронизиращата щанга върху рамата - 𝐿4 = 0,35 𝑚; 

- дължина на синхронизираща щанга 𝐿6 = 0,28 𝑚. 

Копачната машина (фиг. 2.4) е едноредова с 6 броя трапецовидни лопати, задвижвана 
от вала за отвеждане на мощност (ВОМ) на трактора. Честотата на въртене на ВОМ се изменя в 
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интервала от 460 𝑚𝑖𝑛−1  до 540 𝑚𝑖𝑛−1. При предавателно отношение на редуктора на 
копачната машина 𝑖 = 3,55, коляновият вал бива задвижван съответно с честота на въртене в 

диапазона от 130 𝑚𝑖𝑛−1 до 152 𝑚𝑖𝑛−1. Промяната на дълбочината на обработка се извършва 
чрез регулиране на положението на плъзгачите 6 или достигнатата работна дълбочина е 
съответно 0,23 𝑚, 0,25 𝑚 и 0,28 𝑚.  Положението на капака 8 се променя определя от 

съответното звено от веригата, закачено към рамата на машината. При закачено първо звено (от 
веригата) към рамата на машината капакът не се отклонява спрямо вертикалната равнина, т.е. 
остава затворен. При закачено второ звено капакът се отклонява на 5º спрямо вертикалната 
равнина. При закачено трето звено към рамата капакът се отклонява на 25º спрямо вертикалната 
равнина. Скоростта на т. М се изменя правопропорционално с промяната на честотата на 

въртене на ВОМ, т.е. при 460 𝑚𝑖𝑛−1 е 0,19 𝑚/𝑠, при 500 𝑚𝑖𝑛−1 – 0,206 𝑚/𝑠 и при 540 𝑚𝑖𝑛−1 
– 0,223 𝑚/𝑠. Следователно траекториите на движение на т.М от работния орган и т. B от 

коляновия вал остават без изменение.  
На фиг. 2.5 е показано в графичен вид изменението на абсолютната скорост на т. М 

(долния край на работния орган), спрямо ъгъла на завъртане на коляновия вал. Вижда се, че в 
един малък интервал от завъртането на коляновия вал на машината скоростта на т. М нараства 
значително. В този интервал става отхвърлянето на почвата от работния орган и затова е 
необходима по-голяма скорост, респективно по-голяма кинетична енергия на отхвърления пласт, 
за да се получи по-добро раздробяване на почвата.  

 
 

Фиг. 2.5. Абсолютна скорост на т. M: 
𝑣𝑀𝑚𝑎𝑥 = 5,311 𝑚/𝑠, 

𝑣𝑀𝑚𝑖𝑛 = 0,911 𝑚/𝑠. 

 
Определени са стойностите на абсолютната скорост на т. М от лопатата при различна 

честота на въртене на ВОМ: 

 при 𝑛1 = 460 𝑚𝑖𝑛−1 
В таблица 2.1. са посочени стойностите на абсолютните скорости и изминатият път от т. 

М от лопатата за едно пълно завъртане на коляновия вал на копачната машина. Пътят, изминат 
от лопатата, е близо 1 𝑚 като в отделните участъци стойностите на абсолютната скорост се 

изменят по следния начин: при проникване на лопатата в почвата те са най-ниски между 
1,1 𝑚/𝑠 и 2 𝑚/𝑠; при отхвърляне на агрегати от лопатата скоростите достигат от 4 𝑚/𝑠 до 

5,2 𝑚/𝑠; при преместване на лопатата за следващо проникване в почвата скоростите не 

превишават 2 𝑚/𝑠.   
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В интервала между 90º и 135° при показаната траектория 9 (фиг.2.4) на т. М се достига 
максимална абсолютна скорост на лопатата. От фиг. 2.5 е видно, че максималната стойност на 
скоростта е 5,311 𝑚/𝑠 при тази честота на въртене на ВОМ. 

 
Таблица 2.1. 

Стойности на абсолютните скорости и изминатия път от т. М на лопатата в зависимости от 

позицията й при честота на въртене на ВОМ 460 𝑚𝑖𝑛−1. 

Позиция на точка М 
от лопатата 

Ъгъл на завъртане на 
коляновия вал ,° 

Път, изминаван 
от т. М, m 

Абсолютна 
скорост, m/s 

 

1 45 0,121 1,179 

2 90 0,242 4,589 

3 135 0,363 5,210 

4 180 0,485 3,479 

5 225 0,606 1,643 

6 270 0,727 1,669 

7 315 0,848 1,424 

8 360 0,970 2,036 

Max   5,311 

Min   0,911 

 

  при 𝑛1 = 500 𝑚𝑖𝑛−1 
От таблица 2.2 е видно, че с стойностите на скоростта се увеличават при повишаване на 

честотата на въртене на ВОМ. Максимално достигнатата скорост е 5,843 𝑚/𝑠 в интервала 

между 90º и 135° - в зоната на отделяне на почвения агрегат от лопатата. 

 при 𝑛1 = 540 𝑚𝑖𝑛−1 
От таблица 2.3 е видно, че максималната скорост на движение спрямо предходните 

две скорости е 6,293 𝑚/𝑠. Това се дължи на достигане на стандартната честота на въртене на 

ВОМ от 540 𝑚𝑖𝑛−1. Максималните стойности на скоростите на т. М и при трите варианта на 
ВОМ се отчитат само в интервала между 90º и 135° и с увеличаване на честотата на въртене 
тези стойности се увеличават.  

Получените максимални стойности на абсолютните скорости на т. М от лопатата при 
различна честота на въртене на ВОМ са съответно: 

- при 460 𝑚𝑖𝑛−1 - 5,311 𝑚/𝑠; 

- при 500 𝑚𝑖𝑛−1 - 5,843 𝑚/𝑠; 

- при 540 𝑚𝑖𝑛−1 - 6,293 𝑚/𝑠.  
При тези стойности на скоростта на т. М от лопатата се извършва отделяне на почвения 

агрегат от работния орган. 
От таблица 2.1 се вижда, че общата дължина на пътя изминаван от т. М на работния 

орган на машината е около 1 𝑚 за едно завъртане на коляновия вал. Абсолютната скорост на 

работния орган нараства с увеличаване на честотата на въртене на ВОМ. Тя достига своя 
максимум в интервала между 90º и 135° от завъртането на коляновия вал.  



10 

 

 
 

Фиг. 2.9. Траектория на т. M от работния орган на копачна машина 

 
От фиг. 2.9 се вижда, че дъното на браздата при работа на копачната машина е неравно, 

като височината на гребените зависи от големината на стъпката на работния орган. При по-
малка стъпка височината на гребените по дъното на браздата ще намалява. 

На фиг. 2.10 е показана почвената стружка при първото навлизане на лопатата в 
почвата. Почвените стружки при всяко следващо забиване на лопатата имат вида, показан на 
фиг. 2.8, като дълбочината на обработка на почвата е изразена по ос OY, а дебелината на 
почвената стружка по ос OX. Почвената стружка (фиг. 2.11) с дебелина 0,088 𝑚 се установява и 

със зависимостта (3.4) за определяне на стъпката - 𝑋𝑧= 0,088 𝑚, при скорост на движение 0,223 

𝑚/𝑠  и честота на въртене на ВОМ 540 𝑚𝑖𝑛−1.  

  
Фиг. 2.10. Почвена стружка при първото 

навлизане на лопатата. 
Фиг. 2.11 Почвена стружка при следващо навлизане. 

 
Обект №2: Копачната машина Gramegna модел V84/30B-220 
Копачната машина (фиг. 2.12) е едноредова с 10 броя трапецовидни лопати, задвижвана 

от вала за отвеждане на мощност (ВОМ) на трактора. Честотата на въртене на ВОМ се изменя в 

интервала от 460 𝑚𝑖𝑛−1 до 540 𝑚𝑖𝑛−1. При предавателно отношение на редуктора на 
копачната машина 𝑖 = 3,21, коляновият вал бива задвижван съответно с честота на въртене в 

диапазона от 143 𝑚𝑖𝑛−1до 168 𝑚𝑖𝑛−1. 
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Фиг. 2.12. Схема на копачна машина Graegna v84/30 – B220 

1-колянов вал; 2-рамо; 3-работни органи - лопати; 5-плъзгачи; 6-синхронизираща щанга; 7- почвен пласт; 
8 - дефлекторен капак; 9 – верига; 10, 11, 12, 13- траектория на движение на т.М от работния орган 

(лопатата); 14, 15, 16, 17-траектория на движение  т.B от коляновия вал; 18 - рама. 
 

Дълбочината на обработка достига до 0.2 𝑚.  Положението на капака 8 (фиг. 2.12) се 

определя от съответното звено от веригата, закачено към рамата на машината. При закачено 
първо звено (от веригата) към рамата на машината капакът не се отклонява спрямо 
вертикалната равнина, т.е. остава затворен. При закачено четвърто звено капакът се отклонява 
на 20º спрямо вертикалната равнина. При закачено осмо звено към рамата капакът се отклонява 
на 40º спрямо вертикалната равнина.  

 

 
Фиг. 2.13 Абсолютна скорост на т. M: 

𝑣𝑀𝑚𝑎𝑥 = 4,517 𝑚/𝑠, 
𝑣𝑀𝑚𝑖𝑛 = 0,704 𝑚/𝑠. 
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Използвани са следните размери на звената на копачната машина: 
- дължина на коляното (радиус на въртене на коляновия вал) - 𝐿1 = 0,15 𝑚; 

- дължина на рамото за закрепване на работния орган - 𝐿2 = 0,37 𝑚;  

- дължина на работния орган  (лопата) - 𝐿3 = 0,3 𝑚;  

- разстояния между оста на коляновия вал и шарнира за закрепване на 
синхронизиращата щанга върху рамата - 𝐿4 = 0,4 𝑚; 

- дължина на синхронизираща щанга 𝐿6 = 0,26 𝑚. 
След синтезиране на кинематичните модели с различни честоти на въртене на ВОМ се 

установява изменението на скоростите на т.М от лопатата както и траекторията на движение.  
На фиг. 2.13 е показано в графичен вид изменението на абсолютната скорост на т. М 

(долния край на работния орган), спрямо ъгъла на завъртане на коляновия вал.  
Стойности на скорости на т. М от лопатата при различните честоти на въртене на ВОМ: 

 при n1=460 𝑚𝑖𝑛−1 
В таблица 2.4. са посочени стойностите на абсолютните скорости и изминатият път от 

т.М от лопатата за едно пълно завъртане на коляновия вал на копачната машина. Пътят, 
изминат от лопатата, е близо 1 𝑚 като в отделните участъци стойностите на абсолютната 

скорост се изменят по следния начин: при проникване на лопатата в почвата те са най-ниски 
между 1,6 𝑚/𝑠 и 2 𝑚/𝑠; при отхвърляне на агрегати от лопатата скоростите достигат от 4 𝑚/𝑠 

до 4,4 𝑚/𝑠; при преместване на лопатата за следващо проникване в почвата скоростите 

достигат до 2,4 𝑚/𝑠.   

В интервала между 90º и 135° при показаната траектория 9 (фиг. 2.13) на т. М се достига 
максимална абсолютна скорост на лопатата. От фиг. 2.2 е видно  че максималната стойност на 
скоростта е 4,5 𝑚/𝑠 при тази честота на въртене на ВОМ. 

 
Таблица 2.4. 

Стойности на абсолютните скорости и изминатия път от т. М на лопатата в зависимости от 

позицията й при честота на въртене на ВОМ 460 min-1. 

Позиция на 
лопатата, 

точка М 

Ъгъл на завъртане 
на коляновия вал, ° 

Път, изминаван от 
т. М 
, 𝒎 

Абсолютна 
скорост, m/s 

 

1 45 0,116 2,006 

2 90 0,233 4,410 

3 135 0,350 3,968 

4 180 0,467 2,082 

5 225 0,584 2,361 

6 270 0,700 1,608 

7 315 0,817 2,086 

8 360 0,935 2,242 

Max   4,514 

Min   0,695 

 

 при n1 =  500 𝑚𝑖𝑛−1 
 От показаните в таблица 2.5 стойности за скоростта на т. М е видно, че максималната 

стойност е 4, 961 𝑚/𝑠 установена в интервала 90 – 135°.  

 при n1 = 540 𝑚𝑖𝑛−1  
От показаните в таблица 2.6 стойности за скоростта на т. М е видно, че максималната стойност е 
5,314 𝑚/𝑠, установена в интервала 90 – 135°.  

Максималните получени стойности на абсолютните скорости на т. М от лопатата са 
съответно при честота на въртене на ВОМ: 

- при 460 𝑚𝑖𝑛−1 - 4,514 𝑚/𝑠; 
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- при 500 𝑚𝑖𝑛−1 - 4,961 𝑚/𝑠; 

- при 540 𝑚𝑖𝑛−1  - 5,314 𝑚/𝑠. 
При тези стойности на установените скорости на точка от лопатата се отдела почвеният агрегат 
към зоната на удара с капака.  

На фиг. 2.16 е показана траекторията на върха на работния орган (т. М) при различна 
стъпка. Вижда се, че с увеличаване на стъпката нарастват височините на неравностите по 
дъното на лехата. При една и същата стъпка неравностите при тази машина са с по-голяма 
височина отколкото при предходната машина. Това се дължи на по-големия ъгъл на навлизане 
на работния орган в почвата спрямо вертикалната равнина, в резултат на което траекторията е 
различна. По-големия ъгъл на навлизане се дължи на различно съотношение на размерите на 
звената при тази машина спрямо предходната. Почвената стружка показана на фиг. 2.17 е с 
подобна форма на стружката от първата машина, но е наклонена на по-голям ъгъл спрямо 
вертикалната равнина. 

 
а) 

 
б) 

Фиг. 2.16. Траектория на т. M от работния орган на копачна машина: 
а) при малка стъпка; б) при голяма стъпка. 

 

 
Фиг. 2.17. Форма на почвената стружка. 

 
3.3. Изводи 
1.Извършен е теоретичен анализ на работата на копачна машина. Установено е, че са 

възможни три варианта на удар на отхвърления от лопатката почвен пласт в отражателния капак 

на машината в зависимост от съотношението между ъгъла, сключван от вектора на абсолютната 

скорост с хоризонталната равнина и ъгъла на отклонение на отражателния капак спрямо 

вертикалната равнина. 

2.Обоснована е степента на разтрошаване на пласта чрез големината на кинетичната 

енергия на пласта в момента на удара в отражателния капак. По-добро разтрошаване ще се 
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получава при по-малък ъгъл на отваряне на капака на машината и по-голяма скорост на 

отхвърляния пласт.  

3.Синтезирани са кинематични модели на копачните машини, които са обект на 

изследването и е извършен анализ на кинематиката на работните им органи. Установено е, че 

абсолютната скорост на работния орган е максимална при ъгъл на завъртане на коляновия вал 

на машината в интервала 90–135º.   

4.Установени са формата и размерите на почвените стружки, срязвани от работните 

органи на машините. Разликата в размерите на стружките и скоростта на работните органи при 

еднаква честота на въртете на задвижващия вал (ВОМ на трактора) се дължи на различното 

предавателно отношение на предавателния механизъм на изследваните машини. 

 

ГЛАВА 3. Обща методика на изследване и методики на експерименталното 
изследване 

3.1. Структура и елементи на общата методика на изследване 
В методиката за изследване на работата на копачната машина са използвани 

комплексният, сравнителният и формалният метод, както и системният и кибернетичният 
подход. 

Комплексният метод е използван за оценка на взаимовръзката между параметрите на 
режима на работа и тяхното влияние върху степента на разтрошаване на почвения пласт при 
обработка с копачни машини. 

Същността на формалния метод се състои в построяването на модели с ефективни 
математически методи. Моделите се използват за анализ на резултатите от изследването. 

Сравнителният метод е използван на почти всички етапи от изследването за 
съпоставяне на получените резултати и отчитане на влиянието на отделните фактори върху 
степента на разтрошаване на почвата. 

Системният подход е прилаган за избор на най-доброто решение при наличието на 
няколко възможни варианта. Подобни случаи са характерни за определяне на 
експлоатационните характеристики на техниката в земеделието, където съществуват множество 
допустими решения. 

Кибернетичният подход дава възможност изучавания обект да се разглежда като 
система с определена структура, свойства, входни и изходни параметри. При това всеки обект се 
разглежда не като неделимо цяло, а като система от взаимосвързани елементи с техните 
свойства и характеристики. В резултат на анализа на системата се избират най-добрите 
решения, както за системата като цяло, така и за елементите поотделно. 

Структурата и елементите на общата методика на изследване, както и взаимовръзката 
между тях е показана на фиг. 3.1.  

Извършва се анализ на състоянието на проблема свързан с механизираната обработка 
на почвата, въз основа на който се формулират целта и задачите на изследването. За 
постигането на поставената цел и изпълнение на задачите е разработена методика за 
изследване, което включва теоретични и експериментални изследвания. Теоретичните 
изследвания включват разработка на теоретичен модел и обосноваване на степента на 
разтрошаване агрегатите при различните режими на работа. Разработена е методика на 
експерименталното изследване, чрез която да се определи  влиянието на отделните параметри 
от режима на работа на копачната машина върху степента на раздробяване на почвата. 
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Фиг. 3.1. Структура и елементи на общата методика на изследване. 

 
3.2. Методика на експерименталното изследване 
Основните елементи на методиката на експерименталното изследване, образуващи 

нейната структура са показани на фиг. 3.2. Посочена  е последователността на изследването и 
взаимовръзката между отделните елементи на методиката.  

Въз основа на анализа на състоянието на проблема и теоретичните изследвания са 
определени управляемите фактори и изходните параметри. Определени са условията на 
изследването. Избрани са необходимите методи и екипировка за провеждане на изследването и 
е определен реда на извършването му. Съставен е план за провеждане на многофакторен 
ескперимент и са определени методите за обработка, анализ и представяне на резултатите. 

Раздробяването на почвата при обработка с копачна машина се отчита чрез 
относителния дял Yn на фракциите почвени частици с определени размери. Планирането на 
експеримента, обработката на резултатите са извършени по известни методики.  
Кибернетичният модел (фиг. 3.3) включва обект на изследване, управляеми и неуправляеми 
фактори и изходни параметри. 

 

Актуалност на проблема 

Цел на изследването 

Обект и предмет на 

изследването 

Място на изследването 

УВОД 

Анализ на състоянието 

на проблема  

Задачи на изследването 

ГЛАВА 1 

Теоретичен анализ на 

работата на копачна 

машина 

Методика на 

експерименталното изследване 

ГЛАВА 2 ГЛАВА 3 

Анализ на резултатите от 

експерименталното 

изслдване 

Общи изводи 

ГЛАВА 4 
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Фиг. 3.2. Структура и взаимовръзка на елементите на методиката на експерименталното 

изследване и обработка на информацията. 

 

 
Фиг. 3.3. Кибернетичен модел на обекта на изследване. 

 

 

Цел и задачи на експерименталното 

изследване 

Общи положения на методиката 

Обект на изследване 

Входни фактори Изходни параметри 

Условия на изследването 

Методика на полското изследване на 

копачна машина 

План на изследването Брой наблюдения 

Методи за обработка на информацията 

Форма на представяне на резултатите 

от изследването 

Методи за измервания Оборудване и екипировка за 

измерване 

Методи за анализ на резултатите 
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3.3. Обект на изследването 
Обекти на изследване (фиг. 3.4) са копачната машина Gramegna модел V 94/30–145 и 

копачната машина Gramegna модел V 84/30B–220 с показаните в таблица 3.1 технически 
характеристики. Машините се агрегатират съответно на Трактор Landini Mistral 50 T3  и Трактор 
Landini Vision 100. Двете машини са с различна работна ширина, различно предавателното 
отношение и съотношение между отделните звена на механизма. Траекториите на движение на 
работните им органи също се различават, като при втората машина проникването на работния 
орган в почвата е под по-голям ъгъл спрямо вертикалната равнина. 

 

 
а) 

 
б) 

Фиг. 3.4. Общ вид на копачните машини: 
а)Gramegna модел V94/30–145; б)Gramegna модел V84/30B-220. 

 
Таблица 3.1. 

Технически характеристики на обекти на изследване. 

                     Обекти 
Технически 
характеристики 

Обект №1: Копачна 
машина Gramegna модел 

V94/30–145 

Обект №2: Копачна 
машина Gramegna модел 

V84/30B-220 

Работна ширина, 𝒎 1,37 2,15 

Габаритна ширина, 𝒎 1,45 2,2 

Маса, 𝒌𝒈 495 837 

Необходима мощност, 𝒌𝑾 33 – 48 44 – 51 

Дълбочина на обработка, 𝒎 до 0,28 до 0,3 

Брой лопати 6 10 

Предавателно число на 
редуктора, 𝒊 

3,55 3,21 

Честота на въртене на 
вала за отвеждане на 
мощност (ВОМ) на 

трактора, 𝒎𝒊𝒏−𝟏 

540 540 

 
3.4. Предмет на изследването 
Предмет на теоретичното изследване е кинематиката на работния орган на копачната 

машина и влиянието на параметрите на режима на работа върху структурата на раздробяване 

на почвата. 

Предмет на експерименталните изследвания са степента на разтрошаване на почвения 

слой и състоянието на слоя под обработваемия (разкъртване и твърдост) като агрономически 

показател. 
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3.5. Място и условия на провеждане на изследването 
За обект №1: изследването е проведено в Институт по зеленчукови култури „Марица“ в 

гр. Пловдив. Типът на почвата е алувиално – ливадна. Почвата е добре почистена от растителни 
остатъци, което не създава затруднения при преминаването  работата на машината. 

За обект №2: изследването е проведено в базата на земеделски производител „Агро 
Нова България“ ООД, в землището на с. Горник, гр. Червен Бряг. Типът на почвата е типичен 
чернозем.  

 
3.6. Определяне на управляемите фактори 
Управляемите фактори при обект №1 са: 

- x1 - дълбочина на работа – предвидени са три отвора за избор на дълбочината на 

плъзгачите на копачната машина. Избраните дълбочини са: ℎ = 22 𝑐𝑚, 25 𝑐𝑚, 28 𝑐𝑚; 

- x2 - ъгъл на отклонение на дефлекторния капак – отварянето му посредством верига 

не е равномерно. Ъгълът на отклонение позволява допълнително разтрошаване на буците от 

удара им с него, както и заравняване на повърхността на вече обработения почвен пласт. 

Избраните ъгли са: 𝛼 = 0°, 𝛼 = 5°, 𝛼 = 25°; 

- x3 - честота на въртене на вала за отвеждане на мощност(ВОМ) на трактора  𝑛1 =

460 𝑚𝑖𝑛−1, 500 𝑚𝑖𝑛−1, 540  𝑚𝑖𝑛−1. Избрани са тези честоти, защото трактора работи в 

диапазона на максимална мощност. 

Управляемите фактори при обект №2 са: 

- x1 - работна скорост 𝑣 =  0,063 𝑚/𝑠; 𝑣 = 0,147 𝑚/𝑠  𝑣 = 0,231 𝑚/𝑠. Избраните 

работни скорости изменят стъпката на забиване на работния орган. 

- x2 - ъгъл на отклонение на дефлекторния капак – ъгълът на отклонение позволява 

допълнително разтрошаване на буците от удара им с него, както и заравняване на повърхността 

на вече обработения почвен пласт. Избраните ъгли са: 𝛼 = 0°, 𝛼 = 20°, 𝛼 = 40°; 

- x3 - честота на въртене на вала за отвеждане на мощност(ВОМ) на трактора 𝑛1 =

460 𝑚𝑖𝑛−1, 500 𝑚𝑖𝑛−1, 540 𝑚𝑖𝑛−1. 

 
3.7. Изходни параметри 
Изходни параметри при експерименталното изследване са относителният дял Yn на 

почвени частици с определени размери. 
В зависимост от големината на частиците, изходните параметри са: 
- Y(<1) – относителен дял на частиците с размер под 1 𝑚𝑚, %; 

- Y(1-10) – относителен дял на частиците с размер от 1 до 10 𝑚𝑚, %; 

- Y(10-25) – относителен дял на частиците с размер от 10 до 25 𝑚𝑚, %; 

- Y(25-50) – относителен дял на частиците с размер от 25 до 50 𝑚𝑚, %; 

- Y(50-100) – относителен дял на частиците с размер от 50 до 100 𝑚𝑚, %; 
- Y(>100) – относителен дял на частиците с размер над 100 𝑚𝑚, %. 
 

3.10. Методика на полското изследване на копачна машина 

 Опитите се провеждат върху необработени полета като терена се разделя на 

парцелки в зависимост от вариантите и повторенията (фиг. 3.7). Дължината на една опитна 

парцелка е l = 5 m. Ширината на опитната парцелка B е равна на работната ширина на копачната 

машина. 

Изследването се извършва в следната последователност: 

-подготовка на полето; 

-подготовка на копачната машина и трактора; 
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-ред на извършване на изследванията; 

-вземане на проби от полето. 

 

 
Фиг. 3.7. Схема на разпределение на парцелите. 

 

3.11. Методи за обработка и анализ на резултатите от изследването 
Алгоритмът за обработка на опитните данни включва следните основни етапи: 
1.Проверка на хипотезата за еднородност на дисперсиите. 
2.Пресмятане на коефициентите на регресия. 
3.Проверка на значимостта на коефициентите на регресия. 
4.Проверка на адекватността на регресионния модел. 
Методологията на отделните етапи не се описва, защото е стандартна и е посочена в 

специализираната литература. 
Данните от експеримента са обработени с програмния пакет STATISTICA. 
Изведени са регресионни зависимости за всеки изходен параметър. Регресионните 

модели са от вида: 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 𝑏13𝑥1𝑥3 + 𝑏23𝑥2𝑥3 + 𝑏11𝑥1
2 +

𝑏22𝑥2
2+𝑏33𝑥3

2                (2.6) 

За онагледяване на влиянието на основните фактори са използвани графики на линиите 
на еднакво ниво, генерирани със същия програмен пакет. 

 
ГЛАВА 4. Анализ на резултатите от експерименталното изследване 
4.1. Влияние на режимите на работа на копачна машина Gramegna модел V94/30-

145 върху раздробяването на обработваемия почвен слой  
4.1.3. Установяване на разтрошаването на обработваемия почвен слой 
Преди извършването на планирания експеримент с копачна машина са замерени 

обемната плътност, твърдостта и влажността.  
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Обемната плътност е измерена за всички 14 режима на работа на копачната машина  
на дълбочина до 30 𝑐𝑚. Максималната стойност на плътността, измерена на дълбочина до 

10 𝑐𝑚, e 1,99 𝑔/𝑐𝑚3, до 20 𝑐𝑚 е 1,89 𝑔/𝑐𝑚3 и до 30 𝑐𝑚 е 1,96 𝑔/𝑐𝑚3.  
Твърдостта на почвата е замерена за всички 14 режима на дълбочина до 30 𝑐𝑚, като 

тя не превишава 10,5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2.  
Влажността на почвата е замерена на дълбочина до 30 𝑐𝑚. Стойността на 

влажността, отчетена на дълбочина до 10 cm e 8,28 %, до 20 𝑐𝑚 е 10,81 % и до 30 𝑐𝑚 e 13,42 

%.  
След обработка на почвата с копачната машина и отстраняване на обработения слой е 

направено измерване на твърдостта на дълбочината на обработка и е установено, че 
твърдостта на слоя под обработваемия остава без изменение. 

Нивата на вариране на управляемите фактори за извършване на експеримента са 
посочени в таблица 4.1. 

 
Таблица 4.1. 

Нива на вариране на управляемите фактори. 

Управляеми фактори 

Нива на вариране 

Долно 
-1 

Средно 
0 

Горно 
+1 

x1 – дълбочина  на обработка ℎ, 𝑐𝑚 22 25 28 

x2 – ъгъл  на отклонение на капака 𝛼, ° 0 5 25 

x3 – честота на въртене на вала за 
отвеждане на мощност на трактора 

𝑛1(ВОМ), 𝑚𝑖𝑛−1 
460 500 540 

 
В таблица 4.2. са показани матрицата на плана на експеримента и получените 

резултати.  
Таблица 4.2. 

Матрицата на плана на експеримента и получените резултати. 

Опит 
№ 

Фактори в кодиран 
вид 

Дял на фракцията в проценти с размер на частиците: 

x1 x2 x3 
под 1 
𝒎𝒎 
Y(<1) 

От 1 
до 10 
𝒎𝒎 
Y(1-10) 

От 10 
до 25 
𝒎𝒎 
Y(10-25) 

От 25 
до 50 
𝒎𝒎 

Y(25-50) 

 От 50 
до 100 
𝒎𝒎 

Y(50-100) 

над 
100 

𝒎𝒎 
Y(>100) 

1 +1 +1 -1 2,55 9,05 4,63 5,02 0 78,74 

2 +1 -1 -1 3,18 25,35 14,70 6,00 17,67 33,09 

3 +1 0 0 4,27 21,16 10,07 10,58 0 53,92 

4 +1 -1 +1 3,95 17,06 6,95 11,06 60,98 0 

5 +1 +1 +1 2,09 13,07 7,40 8,36 12,11 56,97 

6 0 0 -1 3,88 31,64 16,72 6,27 41,49 0 

7 0 -1 0 3,21 18,44 10,66 2,37 10,15 55,16 

8 0 +1 0 1,85 18,84 16,01 8,74 24,51 30 

9 0 0 +1 3,60 17,59 15,09 9,97 53,74 0 

10 -1 +1 -1 4,09 22,46 14,55 14,41 44,49 0 

11 -1 -1 -1 3,74 21,49 9,95 3,01 10,80 51,00 

12 -1 0 0 3,60 25,28 10,89 9,97 22,30 27,95 

13 -1 -1 +1 3,12 23,50 11,87 5,51 3,24 52,76 

14 -1 +1 +1 3,02 13,50 5,77 5,15 12,34 60,21 
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При изследване на разтрошаването на почвата след обработка с копачна машина са 
получени следните регресионни зависимости: 

А) При фракция с размер под 1 𝒎𝒎 

Установи се, че факторът 𝑥3 не оказва влияние върху параметъра Y(<1) при 𝛼 = 0,1. 

При изключването на този фактор за регресионния модел се получава: 

𝑌(<1) = 36,061 − 2.704𝑥1 + 0.402𝑥2 − 0.010𝑥1𝑥2 + 0.055𝑥1
2 − 0.007𝑥2

2 (4.1) 

Моделът описва 73% (R2=0,7334) от изменението на параметъра Y(<1). Вероятността 
p<0,03185<0,10 показва, че той е адекватен. Критерият на Фишер е F(5,8)=4,4011. 

Частиците с размер под 1 𝑚𝑚 са нежелани, тъй като се смята, че са ерозионно опасни. 

От графиката на фиг. 4.4 се вижда, че функцията Y(<1)=f(𝑥1;𝑥2) е седлова и няма локален 

минимум. Минимален дял на частиците с размер под 1 𝑚𝑚 в приетите граници на изменение на 
управляемите фактори 𝑥1 и 𝑥2 се получава при средна дълбочина на обработка (𝑥1) и отворен 

капак (𝑥2). Честотата на въртене на ВОМ (𝑥3) не оказва влияние. 

 

 
Фиг. 4.4. Повърхнина на отклика на функцията Y(<1)=f(𝑥1;𝑥2). 

 
С увеличаване ъгъла на отклонение на капака спрямо вертикалната равнина се 

наблюдава нарастване на относителния дял на фракцията. Това продължава до момента в 
който ъглите на отклонение на капака и на абсолютната скорост на почвената частица се 
изравнят. След това с нарастване на ъгъла на отклонение на капака се наблюдава намаляване 
на дела на фракцията, т.е. намаляване на степента на разтрошаване. Функцията показана на 
фиг. 4.4 потвърждава трите варианта на удар на почвената частица в капака съгласно 
теоретичния модел. 

 
Б) При фракция с размер от 1 до 10 𝒎𝒎 

При 𝛼 = 0,1 регресионния модел има вида: 

𝑌(1−10) = 52,756 + 1.943𝑥2 − 0.063𝑥3 − 0.048𝑥1𝑥2 − 0.03 𝑥2
2       (4.2) 

Моделът описва 66 % (R2=0,6585) от изменението на параметъра параметъра Y(1-10). 
Вероятността p<0,03149<0,10 показва, че той е адекватен. Критерият на Фишер е F(4,9)=4,3392. 

Най – голямата стойност при частиците с размери от 1 до 10 𝑚𝑚 е 31,64 %, а най – 

малката стойност е 9,05 %.  
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Частиците с размер до 10 𝑚𝑚 са най-желани при предпосевна обработка на почвата. От 

фиг. 4.5 се вижда, че с намаляване на честотата на въртене (𝑥3) делът на частиците с този 

размер се увеличава. Дълбочината на обработката тук почти не оказва влияние – то е съвместно 
с влиянието на положението на капака (𝑥1𝑥2). 

Основно влияние върху тази фракция оказва положението на капака (𝑥2). Вижда се, че с 
увеличаване на ъгъла, т.е. с отварянето му, делът на тази фракция нараства до определен ъгъл, 
след което с отварянето на капака количеството на частиците с този размер намалява. 

 

 
Фиг. 4.5. Повърхнина на отклика на функцията Y(1-10)=f(𝑥2;𝑥3)  при 𝑥1 = 22 𝑐𝑚. 
 

Увеличението в началото се дължи на по-голямото разстояние, което изминава пластът 
до удара и съответно по–голямата продължителност на действие на вътрешната потенциална 
енергия след отделянето от работния орган, в резултат на която се разтрошава пластът. С 
отварянето на капака се променя ъгълът, под който отхвърления почвен пласт се удря в него. 
Последователно се осъществяват трите варианта на удар, описани в Глава 2 (фиг. 2.1).  

В) При фракция с размер от 10 до 25 𝒎𝒎 

Установи се, че 𝑥2 не оказва влияние върху параметъра Y(10-25) при 𝛼 = 0,1. При 

изключването на този фактор регресионния модел има вида: 

𝑌(10−25) = −304,004 + 27.146𝑥1 − 0.034𝑥3 − 0.549𝑥1
2            (4.3) 

Моделът описва 48 % (R2=0,4806) от изменението на параметъра Y(10-25). Вероятността 
p<0,07692<0,10 показва, че той е адекватен при това ниво на значимост. Критерият на Фишер е 
F(3,10)=3,0843. 

Най – голямата стойност на частиците с размери от 10 до 25 𝑚𝑚 е 16,72 %, а най – 

малка е 4,63 %.  
Частиците с този размер, както и предходните трябва да бъдат с по-голям дял. И тук 

както и предния случай с намаляване на честотата на въртене (𝑥3) делът на тази фракция се 

увеличава (фиг. 4.6). Вижда се, че делът на тази фракция не зависи от положението на капака. 
Най-голямо влияние оказва дълбочината на обработка (𝑥1). Делът на фракцията е максимален 

при средата на приетия интервал на 𝑥1. Най – ниски стойности на тази фракция се получават 

при най – голяма и най – малка дълбочина на обработка (𝑥1). 
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Фиг. 4.6. Повърхнина на отклика на функцията Y(10-25)=f(𝑥1;𝑥3). 

 
Г) При фракция с размер от 25 до 50 𝒎𝒎 

При 𝛼 = 0,1 за регресионния модел се получава: 

𝑌(25−50) = 293,168 − 17.915𝑥1 + 3.919𝑥2 − 0.343𝑥3 − 0.046𝑥1𝑥2 + 0.016𝑥1𝑥3 −

0.004𝑥2𝑥3 + 0.212𝑥1
2 − 0.036𝑥2

2                             (4.4) 

Моделът описва 84 % (R2=0,8448) от изменението на параметъра Y(25-50). Вероятността 
p<0,09664<0,10 показва, че той е адекватен при това ниво на значимост. Критерият на Фишер е 
F(8,5)=3,4033. 

 

 
Фиг. 4.7. Повърхнина на отклика на функцията Y(25-50)=f(𝑥1;𝑥2) при 𝑥3 = 540 𝑚𝑖𝑛−1. 
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Фиг. 4.8. Повърхнина на отклика на функцията Y(25-50)=f(𝑥2;𝑥3) при 𝑥1 = 28 𝑐𝑚. 

 
Подобен размер на частиците е желан при основната обработка на почвата, (особено 

при дискуването), но не и за предсеитбена обработка. В зависимост от това за какво ще се 
използва машината може да се предпочита максимален или минимален дял на тази фракция. 
При увеличаване на честотата на въртене, както и с увеличаване на дълбочината на обработка, 
делът на частиците с размер 25-50 𝑚𝑚 се увеличава и обратно. 

Функцията на фиг. 4.7 е седлова и няма локален минимум. Най-малката стойност на 
функцията в изследвания интервал е получена при най – голямо отклонение на капака (𝑥2) и най 

– малка работна дълбочина (𝑥1). С отваряне на капака кинетичната енергия при удара е по – 

малка следователно и разтрошаването на частиците и по – малко. Това се потвърждава от 
модела описан на фиг. 2.1, в, в Глава 2. Със затваряне на капака, т.е. с намаляване на ъгъла 
между вертикалната равнина и капака, разтрошаването на частиците ще се увеличава, т.е. 
ъгъла между вектора на скоростта на частицата в момента на удара и хоризонталната равнина и 
ъгъла между вертикалната равнина и капака са равни, кинетичната енергия е по – голяма и 
разтрошаването по – добро.  

С увеличаване на работната дълбочина се увеличава и масата на частиците отхвърлени 
от работния орган, т.е. с по – голяма маса кинетичната енергия отделяна в момента на удара ще 
нараства и ще се увеличава делът на агрегатите с тези размери. Най – високата стойност на 
тези частици е получена при най – голяма дълбочина на обработка и с намаляването на 
работната дълбочина делът им намалява, кинетичната енергия ще е по – малка при частиците с 
по – малка маса. От фиг. 4.8 е видно, че делът на частиците е най-голям при максимална 
дълбочина на обработка и ъгъл на отклонение на капака между 5 и 10°.  

Д) При фракция с размер от 50 до 100 𝒎𝒎 

При 𝛼 = 0,1 за регресионния модел се получава: 

𝑌(50−100) = 2932,193 + 14,150𝑥2 − 12,024𝑥3 − 0,295𝑥1𝑥2 + 0,117𝑥1𝑥3 −

0,014𝑥2𝑥3 − 1,109𝑥1
2 + 0,009𝑥3

2                   (4.5) 

Моделът описва 74 % (R2=0,74) от изменението на параметъра Y(50-100). Вероятността 
p<0,14870 показва, че той е адекватен при това ниво на значимост. Критерият на Фишер е 
F(7,6)=2,4389. 

Частици с подобен размер обикновено се получават след оран и след това трябва да се 
разбиват при следващи обработки. При предпосевна обработка подобен размер на почвените 
частици е нежелан, следователно делът им трябва да е минимален. Това се постига при по-
голяма честотата на въртене на вала (𝑥3) и при затваряне на задния капак(𝑥2). 
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От фиг. 4.9 е видно, че минималният дял на частиците с размери между 50 и 100  𝑚𝑚  

се постига при ъгъл на отклонение на капака до 25° и честота на въртене на ВОМ. 
  

 
Фиг. 4.9. Повърхнина на отклика на функцията Y(50-100)=f(x2;x3) при 𝑥1 = 28 𝑐𝑚. 

 

 
Фиг. 4.10.Повърхнина на отклика на функцията Y(50-100)=f(x1;x2) при 𝑥3 = 540 𝑚𝑖𝑛−1. 

 
Най – голямата стойност при частиците с размери от 50 до 100 𝑚𝑚 е 60,98 %, а най – 

малката е 0 %.  
При постоянна работна дълбочина от 28 𝑐𝑚 показана на фиг. 4.9 най – високата 

стойност на частиците се постига при малък ъгъл на отклонение на капака спрямо вертикалната 
равнина, т.е. при ъгъл на отклонение близък до 0° и най – висока стойност на честотата на 
въртене на ВОМ. Изменението на кинетичната енергия в момента на удара се увеличава главно 
с увеличаване на честотата на въртене на ВОМ и разтрошаването е най – голямо при 
минимално отклонение на капака, показан в модела на фиг. 2.1, в, от Глава 2. Кинетичната 
енергия при този вариант на удар е с най – високи стойности и разтрошаването на почвените 
частици е най – добро. С увеличаване на ъгъла между вертикалната равнина и капака 
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стойностите на кинетичната енергия ще намаляват, следователно разтрошаването е по – слабо, 
описан в модела на фиг. 2.1, б.  

От фиг. 4.10 ясно се вижда, че с увеличаване на работната дълбочина се увеличава 
масата на частиците отделяни от  работния орган, а от там и кинетичната енергия в момента на 
удара с капака при постоянна честота на въртене на ВОМ. 

Е) При фракция с размер над 100 𝒎𝒎 

При 𝛼 = 0,1 за регресионния модел се получава: 

𝑌(>100) = −805,684 − 9.886𝑥2 + 3.469𝑥3 + 0.414𝑥1𝑥2 − 0.138𝑥1𝑥3 + 1.311𝑥1
2

          (4.6) 
Моделът описва 56 % (R2=0,5585) от изменението на параметъра Y(>100) Вероятността 

p<0,17911 и показва, че той е адекватен при това ниво на значимост. Критерият на Фишер е 
F(5,8)=2,0243. 

 

 
Фиг. 4.11. Повърхнина на отклика на функцията Y(>100)=f(𝑥2;𝑥3) при 𝑥1 = 28 𝑐𝑚 

 

 
Фиг. 4.12. Повърхнина на отклика на функцията Y(>100) = f(𝑥1; 𝑥2) при 𝑥3 = 540 𝑚𝑖𝑛−1. 
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Фиг. 4.13. Повърхнина на отклика на функцията Y(>100)=f(𝑥1; 𝑥3) при 𝑥2 = 25°. 

 
Размер на частиците над 100 𝑚𝑚 е нежелан дори при основна обработка на почвата и 

делът на тази фракция трябва да е минимален. От фиг. 4.11 се вижда, че с увеличаване 
честотата на въртене на ВОМ и със затваряне на задния капак, делът на тази фракция 

намалява. Тук влияние оказва и дълбочината на обработка и то на втора степен (𝑥1
2) - с 

увеличаването на дълбочината се увеличава делът на тази фракция при един и същ ъгъл на 
разположение на капака (фиг. 4.13). При една и съща честота на въртете на ВОМ и увеличаване 
дълбочината на обработка, делът на фракцията намалява при затворен капак и нараства при 
отворен (фиг. 4.12). 

4.2. Влияние на режимите на работа на копачна машина Gramegna модел V 84/30B - 
220 върху раздробяването на обработваемия почвен слой  

4.2.2. Установяване на разтрошаването на обработваемия почвен слой 
Преди извършването на планирания експеримент с копачната машина са замерени 

твърдостта, влажността и плътността на почвата.  
Обемната плътност е замерена за всички 14 режима на дълбочина до 30 𝑐𝑚 . 

Максималната стойност на плътността е 2 𝑔/𝑐𝑚3. 
Твърдостта на почвата е замерена за всички 14 режима на дълбочина до 30 𝑐𝑚, като 

тя превишава 2 𝑀𝑃𝑎. 

Влажността на почвата е замерена на дълбочина до 30 𝑐𝑚. Стойността на 

влажността е около 10%. 
В таблица 4.3 са посочени нивата на вариране на управляемите фактори. 

 
Таблица 4.3. 

Нива на вариране на управляемите фактори. 

Управляеми фактори 

Нива на вариране 

Долно 
-1 

Средно 
0 

Горно 
+1 

x1 – работна скорост 𝑣, 𝑚/𝑠 0,063 0,147 0,231 

x2 – ъгъл на отклонение на капака 𝛼, ° 0 20 40 

x3 – честота на въртене на вала за отвеждане на 

мощност на трактора 𝑛1(ВОМ), 𝑚𝑖𝑛−1 
460 500 540 
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Таблица 4.4. 
Матрицата на плана на експеримента и получените резултати. 

Опит 
№ 

Фактори в 
кодиран вид 

Дял на фракцията в проценти с размер на 
частиците: 

 X1 X2 X3 
под 1 
𝒎𝒎 

Y(<1) 

От 1 
до 10 
𝒎𝒎 
Y(1-10) 

От 10 
до 25 
𝒎𝒎 
Y(10-25) 

От 25 
до 50 
𝒎𝒎 
Y(25-50) 

От 50 
до 100 
𝒎𝒎 

Y(50-100) 

над 
100 

𝒎𝒎 
Y(>100) 

1 +1 +1 -1 0,7 3,93 1,81 0 0 93,55 

2 +1 -1 -1 1,46 3,6 0 0 0 94,4 

3 +1 0 0 1,34 3,28 0 0 95,38 0 

4 +1 -1 +1 1,82 2,4 5,52 0 0 90,03 

5 +1 +1 +1 0,68 3,94 0 0 0 95,37 

6 0 0 -1 1,74 28,31 24,1 24,66 21,18 0 

7 0 -1 0 2,18 39,28 19,28 12,23 27,22 0 

8 0 +1 0 0,99 10,25 8,89 2,81 77,04 0 

9 0 0 +1 2,13 46,3 26,19 25,37 0 0 

10 -1 +1 -1 3,16 51,95 27,92 16,97 0 0 

11 -1 -1 -1 3,49 49,86 20,43 26,22 0 0 

12 -1 0 0 4,3 44,86 28,3 13,54 8,5 0 

13 -1 -1 +1 4,52 50,68 28,45 16,35 0 0 

14 -1 +1 +1 3,8 38,35 28,34 17,62 11,88 0 

 
В таблица 4.4 е показана матрицата на експеримента и получените резултати от 

проведените изследвания. 
При изследване на структурата на почвата след обработка с копачна машина са 

получени следните регресионни зависимости: 
А) При фракция с размер под 1 𝒎𝒎 

При 𝛼 = 0,1 за регресионния модел се получава: 

𝑌(<1)  =  −3,02293 +  0,01935𝑥3  −  0,02525𝑥1𝑥3 +  7,82182𝑥1
2 −  0,00054𝑥2

2  

         (4.7) 

Моделът описва 97% (𝑅2 = 0,9752) от изменението на параметъра Y(<1). Вероятността 
p<0,00001<0,10 показва, че той е адекватен. Критерият на Фишер е 𝐹(4,9) = 88,417. 

От  графиката на фиг. 4.16 се вижда, че минималният дял на тази функция се получава 
при висока работна скорост и малка честота на въртене на ВОМ. При намаляване на скоростта 
на движение (𝑥1)  делът на фракцията се увеличава. Изменението на честотата на въртене на 

ВОМ (𝑥3) в приетите граници не оказва съществено влияние върху дела на тази фракция. Той 

нараства незначително с увеличаване на честотата на въртене.   
При по-висока честота на въртене скоростта на работния орган ще е по-висока, както и 

на агрегата след отделянето му. Следователно кинетичната енергия при удара на агрегата в 
капака ще се увеличи, което спомага за по – доброто разтрошаване на агрегати с по-малки 
размери, но и увеличаване на дела на ерозионно опасните частици.  
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Фиг.4.16. Повърхнина на отклика на функцията Y(<1)=f(𝑥1;𝑥3) при 𝑥2= 40°. 

 
Б) При фракция с размер от 1 до 10 𝒎𝒎 

Установи се, че 𝑥2 не оказва влияние върху параметъра Y(1 – 10) при 𝛼 = 0,1. При 

изключването на този фактор регресионния модел има вида: 
𝑌(1−10)  =  63,95207 −  0,14𝑥1𝑥3                    (4.8) 

Моделът описва 80% (𝑅2 = 0,8006) от изменението на параметъра Y(1-10), вероятността 

p<0,00002<0,10 показва, че той е адекватен. Критерият на Фишер e F(1,12) = 48,184. 
Частиците с размери до 10 mm са най-желани при предпосевна обработка на почвата. 

При използването на машината за предсеитбена почвообработка е желателно делът на тази 
фракция да е максимален. От фиг. 4.17 се вижда, че с намаляване на честотата на въртене на 
ВОМ (𝑥3) и  работната скорост (𝑥1) делът на частиците с този размер се увеличава. Основно 

влияние върху тази фракция оказва работната скорост на машината (𝑥1). С намаляването на 

работната скорост основно чрез смяна на предавките (към по-ниска) се намалява стъпката на 
работния орган, откъртеният пласт е с малки размери и маса, което спомага за по-лесното му 
разтрошаване след удар в капака на машината. Намаляването на честотата на въртене води до 
леко увеличение на дела на частиците с този размер както и при обект 1 (фиг. 4.5). 

 

 
Фиг.4.17. Повърхнина на отклика на функцията Y(1-10)=f(𝑥1;𝑥3). 
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В) При фракция с размер от 10 до 25 𝒎𝒎 

При 𝛼 = 0,1 за регресионния модел се получава: 

𝑌(10−25)  =  794,4312 +  0,5684𝑥2  −  3,1143𝑥3  −  39,8582𝑥1
2  −  0,0151𝑥2

2  +

0,0031𝑥3
2                      (4.9) 

 Моделът описва 94% (𝑅2 = 0,94152) от изменението на параметъра Y(10-25). 
Вероятността  p<0,0001<0,10, което показва, че той е адекватен. Критерият на Фишер e F(5, 8) = 
25,76. 

 Частиците с този размер, както и предходните трябва да бъдат с по-голям дял при 
използването на машината за предпосевнa обработка. В началния и крайния интервал на 𝑥3 

делът на тази фракция е най-голям (фиг. 4.18), което се дължи на увеличаването на 
абсолютната скорост на отхвърляне на плата от лопатата в крайния интервал на  𝑥3 и по-слабо 

изразен в средния интервал. Ъгълът на отклонение на капака допринася за допълнителното 
разтрошаване на пласта след отхвърлянето му от работния орган както става ясно от показаният 
модел на фиг. 2.1, б.  

 

 
Фиг.4.18. Повърхнина на отклика на функцията Y(10-25)=f(𝑥1;𝑥3) при x2=20°. 

 
Г) При фракция с размер от 25 до 50𝒎𝒎 

Установи се, че 𝑥2 не оказва влияние върху параметъра Y(25 – 50) при 𝛼 = 0,1. При 

изключването на този фактор регресионния модел има вида: 
𝑌(25−50) = 26,66315 −  0,05875𝑥1𝑥3                              (4.10) 

 Моделът описва 57% (𝑅2 = 0,5727) от изменението на параметъра Y(25 – 50). 
Вероятността p<0,00173<0,10 показва, че той е адекватен. Критерият на Фишер е F(1,12) = 16,084.  

 От модела на фиг. 4.19 се вижда, че основно влияние оказва работната скорост 𝑥1, 

като с намаляването й делът на тази фракция се увеличава, дължащ се основно на 
отхвърлянето на агрегати с по-големи размери и по-слабото им разтрошаване. Честотата на 
въртене оказва слабо влияние върху получаването на частици с този размер.  
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Фиг.4.19. Повърхнина на отклика на функцията Y(25-50)=f(𝑥1;𝑥3). 

 
Д) При фракция с размер от 50 до 100 𝒎𝒎 

При 𝛼 = 0,1 за регресионния модел се получава: 

𝑌(50−100) =  −7561,64 + 24,82𝑥1  +  30,43𝑥3  −  0,03𝑥3
2                     (4.12) 

 Моделът описва 59% (𝑅2 = 0,59907) от изменението на параметъра Y(50-100). 
Вероятността p<0,02286<0,10  показва, че той е адекватен. Критерият на Фишер e F(3,10) = 4,9808.  

 От фиг. 4.20 е видно, че за получаване на минимален дял на тази фракция е 
необходимо ниска честота на въртене на ВОМ (𝑥3). Промяната на работната скорост (𝑥1) оказва 

влияние върху получаването на фракция с тези размери. С увеличаване на работната скорост 
делът на тази фракция се увеличава главно поради увеличаване на стъпката на забиване на 
работния орган. 
 

 
Фиг.4.20. Повърхнина на отклика на функцията Y(50-100)=f(𝑥1;𝑥3). 
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Е) При фракция с размер над 100 𝒎𝒎 

Установи се, че 𝑥2 не оказва влияние върху параметъра Y(>100)  при 𝛼 = 0,1. При 

изключването на този фактор регресионния модел има вида: 
𝑌(>100)  =  −36,8548 +  0,2402𝑥1𝑥3                         (4.13) 

 Моделът описва 54 % (𝑅2 = 0,5427) от изменението на параметъра Y(>100). 
Вероятността p<0,00264<0,10 показва, че той е адекватен. Критерият на Фишер e F(1,12) = 14,257.  

Минималният дял на фракцията (фиг.4.21) се постига при ниска работна скорост (𝑥1). 
Честотата на въртене на ВОМ 𝑥3 слабо изменя дела на фракцията с тези размери. 

 Изследванията показват постигане на широки граници на изменение на размерите на 
частиците. Чрез промяна на режимите на машината може да се получи почва с различен 
гранулометричен състав. Основно влияние върху разтрошаването на почвата оказват стъпката 
на работния орган (изменяна чрез промяна на предавките, а от там и на работната скорост) и 
положението на капака на машината. При малка стъпка, получена при ниска работна скорост, 
както и при малък ъгъл на отклонение на капака от вертикалната равнина, почвата се 
разтрошава до състояние подходящо за сеитба, садене или разсаждане. При по–голяма стъпка, 
получена с увеличаване на работната скорост и при по-голям ъгъл на отклонение на капака 
почвата се разтрошава до състояние отговарящо на есенна обработка. 
 

 
Фиг.4.21. Повърхнина на отклика на функцията Y(>100)=f(𝑥1;𝑥3). 

 
4.3. Изводи 
1.Извършено е изследване на копачна машина при различни почвени условия и режими 

на работа при изменяне на управляемите фактори в следните граници: 
- работна скорост – от 0,063 до 0,231 𝑚/𝑠; 

- работна дълбочина – от 0,2 до 0,28 𝑚; 

- ъгъл на отклонение на дефлекторния капак – от 0 до 40°; 

- честота на въртене на ВОМ – от 460 до 540 𝑚𝑖𝑛−1. 
При изследването не е установено уплътняване на почвата по дъното и стената на 

браздата, направена от работните органи на машините.  
2.Установено е, че след обработка с копачна машина микронеравностите на полето са 

граници от 2 до 10 𝑐𝑚 в зависимост от стъпката на работния орган  и положението на 
отражателния капак. При малка стъпка и спуснат капак микронеравностите са минимални. 

3.Установен е относителният дял на почвените агрегати с различни размери, получени 
след обработката с копачна машина. Той е: 

- агрегати с размери под 1 𝑚𝑚 – 1 ÷ 5 %; 
- агрегати с размери 1 – 10 𝑚𝑚 – 2 ÷ 50 %; 
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- агрегати с размери 10 – 25 𝑚𝑚 – 0 ÷ 20 %; 

- агрегати с размери 25 – 50 𝑚𝑚 – 0 ÷ 25 %; 

- агрегати с размери 50 – 100 𝑚𝑚 – 0 ÷ 95 %; 

- агрегати с размери над 100 𝑚𝑚 – 0 ÷ 95 %. 
Изследванията показват, че с копачна машина може да се получи желаният 

гранулометричен състав на почвата чрез промяна на стъпката.   
4.Увеличаването на стъпката на работния орган, постигнато чрез промяната на 

предавката на трактора,  води до намаляване на дела на агрегатите с размери под 50 𝑚𝑚 и 

увеличаване на дела на агрегатите с размери над 50 𝑚𝑚. 

5.При увеличаване на ъгъла на отклонение на капака спрямо вертикалната равнина, 
относителният дял на частиците с размери до 50 𝑚𝑚 нараства, достига най-високата си 

стойност при ъгъл около 10-15°, след което намалява. Делът на агрегатите с размер над 50 𝑚𝑚 

e минимален при ъгъл 0°. 
6.Честотата на въртене на вала за отвеждане на мощност на трактора и дълбочината на 

обработка в приетите граници на изменение оказват слабо влияние върху степента на 
разтрошаване. При дълбочина на обработка около 25 𝑐𝑚 делът на агрегатите с размери до 

1 𝑚𝑚 и над 25 𝑚𝑚 достига най-ниски стойности, а на агрегатите с размери 1-25 𝑚𝑚 - най-

високи. Нарастването на честотата на въртене води до намаляване на дела на агрегатите с 
размери 1-25 𝑚𝑚  и над 100 𝑚𝑚, съответно до нарастване на дела на останалите агрегати. 

 
Общи изводи  
1.Синтезирани са кинематични модели на копачни машини и е извършен анализ на 

кинематиката на работните им органи. 
2.Извършен е анализ на работата на копачна машина и теоретично е обоснована 

степента на разтрошаване на пласта чрез големината на кинетичната му енергия в момента на 
удара в отражателния капак. 

3.Доказано е, че по-добро разтрошаване на почвата се получава при по-малък ъгъл на 
отваряне на капака на машината и по-голяма скорост на отхвърляния пласт.  

4.Чрез планиран експеримент е изследвано влиянието стъпката на работния орган, 
дълбочината на обработка, ъгъла на отклонение на отражателния капак спрямо вертикалната 
равнина и честотата на въртене на вала за отвеждане на мощност на трактора върху 
гранулометричен състав на почвата след обработка с копачна машина. Изведени са регресионни 
уравнения за дела на почвените агрегати с размери до 1 𝑚𝑚, от 1 до 10 𝑚𝑚, от 10 до 25 𝑚𝑚, 

от 25 до 50 𝑚𝑚, от 50 до 100 𝑚𝑚 и над 100 𝑚𝑚. 

5.Установено е, че върху гранулометричния състав най-силно влияят стъпката на 
работния орган и ъгъла на отклонение на капака. Увеличаването на стъпката води до 
намаляване на дела на агрегатите с размери под 50𝑚𝑚 и увеличаване на дела на агрегатите с 

размери над 50𝑚𝑚. Относителният дял на частиците с размери до 50 𝑚𝑚 нараства с 

увеличаване на ъгъла на отклонение на капака спрямо вертикалната равнина, достига най-
високата си стойност при ъгъл около 10-15°, след което намалява. Делът на агрегатите с размер 
над 50 𝑚𝑚 e минимален при ъгъл 0°. 

6.Опитните резултати потвърждават теоретичния модел. За постигане на по-добро 
раздробяване на почвата са необходими малка стъпка на работния орган на машината (работа 
на ниска предавка) и малък ъгъл на отклонение на отражателния капак. 

7.При работата на копачните машини не се установява уплътнение на почвата. 
Микронеравностите на повърхността на полето са с размер 2-10 𝑐𝑚 в зависимост от стъпката на 

работния орган и положението на отражателния капак, като те са минимални при малка стъпка и 
спуснат капак. 
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Приноси от дисертационния труд 
 
Научно – приложни: 
1. Синтезирани са кинематични модели на копачни машини, които могат да се използват 

за изследване кинематиката на работните им органи.  
2. Установени са три възможни варианта на удар на отхвърления от лопатката почвен 

пласт в отражателния капак на машината в зависимост от съотношението между ъгъла на 
отхвърляне на пласта от работния орган спрямо хоризонталната равнина и ъгъла на отклонение 
на капака на машината спрямо вертикалата. 

3. Теоретично е обосновано раздробяването на почвата чрез големината на кинетичната 
енергия в момента на удара на почвата в отражателния капак при различни режими на работа на 
машината.  

Приложни:  
1. Установен е агрегатния състав на почвата след обработка с копачна машина и 

влиянието на режимите на работа на машината върху размера на почвените частици.  
2. Най-силно върху разтрошаването на почвения слой влияе стъпката на работния 

орган, главно чрез промяна на работната скорост. 
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STUDY AND ANALYSIS OF SPADING MACHINE 
 

SUMMARY 
 

The dissertation thesis studies and analyzes the operation of spading machines, used as a 
means for soil manipulation. 

A theoretical analysis of the work of the spading machine was made, including an analysis of 
the kinematics of its operating parts and the effects of its work regimes on soil crushing. The degree of 
soil crushing in the different work regimes has been justified. It was found that the absolute speed of the 
operating part reaches its highest value at a rotation angle of 90-135° of the crank shaft. The form and 
size of the soil clods, cut by the operating parts of the machine were determined. Three types of impact 
depending on the deviation angle of the expelled by the operating part soil layer with the reflex lid were 
shown, which supposedly leads to changes in the kinetic energy of the soil particle at the moment of 
impact. 

An analysis of the results from the experimental study with spading machines was made and 
the effects of the work regimes on crushing the arable soil layer were determined. We found out that 
changing the working speed could lead to changes in the running of the operating part and could result 
in a desired soil granularity.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


