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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

1. Актуалност и значимост на дисертационния труд 

 

В земеделието прибирането на зърнените култури е един от най-

трудоемките процеси, тъй като е свързан с организация на хора, комбайни, 

транспортни средства, а от друга страна трябва да се извърши в относително 

кратък срок, да не се допускат съществени загуби на продукция, предизвикани 

от удължения срок на прибиране. 

Земеделските производители, за да се справят с кратките срокове за 

прибиране, закупуват съвременни зърнокомбайни с по-висока теоретична 

производителност, но това не води автоматично до по-голяма действителна 

производителност. 

Нормалното протичане на жътвената кампания в голяма степен се постига 

с ефективното използване на машините, участващи в технологичния процес. 

Основен показател за ефективността им е действителната производителност. Тя 

обаче не зависи само от техническите показатели на самата машина, а и от 

много други фактори, свързани с цялостния процес на организация на жътвата. 

При прибиране на зърнените култури съществено внимание се отделя на 

агротехническия срок на земеделската операция, което влияе на добива 

земеделската култура. 

Минималното време за прибиране на земеделските култури зависи от: 

броя на участващите земеделски машини, производителността и организацията 

на технологичния процес. Затова оптимизирането на параметрите на 

организацията на технологията за прибиране на пшеницата води до 

подобряване на себестойността на произведената продукция. 

Проблемът е, че при съществуващите технологии за прибиране на 

пшеница се наблюдава неправилно съставяне на комплекса машини за 

прибиране на пшеницата: зърнокомбайни и транспортни средства, което влияе 

съществено върху ефективността на операцията жътва на пшеницата. 

 

2. Обект на изследване е организацията на прибиране на пшеница в 

технологията за отглеждане на пшеница. 

 

3. Предмет на изследване са основните параметри на технологията за 

прибиране на пшеница. 

 

4. Целта на изследването е, да се оптимизират параметрите на организация 

на работа при изпълнение на технология за прибиране на пшеница. 

 

5.  Задачи на изследване. За постигане на целта на изследване е 

необходимо да се решат следните основни задачи: 

5.1. Да се разработи методика за експериментално изследване на 

основните параметри на технология за отглеждане на пшеница. 



6 

 

5.2. Да се разработят и изследват математически модели за определяне на 

вероятността машини да се намират в определено състояние. 

5.3. Да се разработят и изследват модели за определяне на броя на 

машините в изследвани състояния. 

5.4. Да се оптимизира броя на обслужващи транспортни средства в 

процеса на прибиране на пшеница. 

5.5. Да се определи ефекта от проведено комплексно научно изследване 

на технология за прибиране на пшеница. 

 

6. Методи за изследване, които се използват при комплексно научно 

изследване са: математическа статистика, теория на случайните марковски 

процеси; теория на масовото обслужване, комплексен и системен подход. 

 

7. Приноси на дисертационния труд 

 

Направените изводи в отделните глави съдържат основните научни, 

научно-приложни и приложни достойнства на дисертационния труд, които 

може да се класифицират по следния начин: 
 

Научни приноси 
 

1. Формализирано е състоянието на работа на зърнокомбайните и е 

описан преходът в различните състояния с апарата на марковските случайни 

процеси и е предложен математически модел за определяне на вероятностния 

брой машини в различни състояния, съгласно технологията на прибиране на 

пшеница. 

2. Разработен и предложен е математически модел за оптимизиране броя 

на транспортните средства, обслужващи комплекса зърнокомбайни при 

прибиране на пшеницата, базиран на апарата на теорията на масовото 

обслужване. 

3. Обоснован е математически модел за определяне на резервната 

производителност на технологичния комплекс машини. 

 

Научно-приложни приноси 

 

1. Установено е, че времето за технологично обслужване и за 

отстраняване на технологични неизправности имат явно изразено отрицателно 

влияние, с голяма интензивност, върху вероятността машината да се намира в 

работоспособно състояние. За да се намали тяхното влияние до възможния 

минимум е необходимо организацията да осигури необходимите съвременни 

средства за диагностика и сервиз. 

2. Доказано е, че двата основни параметъра на математическия модел за 

оптимизиране на броя на транспортните средства за обслужване на 

технологичната операция прибиране на пшеница имат различно по 

интензивност влияние, като по съществено е влиянието на броя транспортни 
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средства, свободни (престояващи) в състояние на чакане да бъдат заредени от 

зърнокомбайните. 

3. От анализа на графичните и теоретичните зависимости установяваме, 

че най-силно влияние върху сумарните разходи оказва средния брой 

зърнокомбайни, чакащи да бъдат обслужени от транспортните средства (ms), 

което показва, че трябва да създадем такава организация, с която ще осигурим 

необходимия брой транспортни средства и бързо обслужване на 

зърнокомбайните при пристигане на транспортните средства. 

4. Доказано е, че по-големите стойности на разходите за престой на 

зърнокомбайните (C1) водят до по-голям оптимален брой транспортни средства 

(n), а по-големият разход за престой на транспортни средства (C2) до по-малък 

оптимален брой на транспортни средства (n). 

 

Приложни приноси 

 

1. Установено е, че по показателите ремонтопригодност: време за 

техническо обслужване и време за отстраняване на неизправности (повреда, 

откази) по-добър е зърнокомбайна CLAAS Lexion 600 от CLAAS Lexion 570 и е 

доказано, че най-съществено влияние върху вероятността машината да бъде в 

работоспособно състояние е времето за изправно състояние, а времето за 

търсене и отстраняване на неизправност води до намаляване на вероятността 

машината да бъде в работоспособно състояние. 

2. Установено е, че времето за технологично обслужване оказва 

съществено влияние върху намаляването на вероятността машината да бъде в 

работоспособно състояние, което означава, че организацията, която използва 

изследваните зърнокомбайни трябва да работи за подобряване на организацията 

за отстраняване на технологичните неизправности, т.е. да повишава 

квалификацията на обслужващия персонал, да осигури средства за бързо и 

точно провеждане на възникналите технологични неизправности разрушаване 

на механизми на зърнокомбайните. 

3. Доказано е, че съвместното влияние на времето за отстраняване на 

технологични неизправности и времето за технологично обслужване при 

малките стойности на тези два параметъра на зърнокомбайните имат много 

силно влияние върху вероятността машината да бъде в работоспособно 

състояние. Това поставя сериозни изисквания към организацията и средствата 

за откриване и отстраняване на техническите и технологични неизправности. 

4. Въз основа на формализирания вероятностен модел на работа на 

зърнокомбайните по време на прибиране на пшеницата и изследваните 

параметри при създадената организация на работа прогнозният икономически 

ефект възлиза на стойността на четири комбайна. 

 

8. Място на провеждане на изследването. Изследването е проведено в 

земеделска фирма в Ямболска област, която притежава зърнокомбайни CLAAS, 
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модели Lexion 570, Lexion 470 и CLAAS, модели Lexion 600, Lexion 470, 

собственост на друга фирма. 

 

9. Апробация. Основната част на дисертационния труд е докладвана и 

обсъждана в катедра „Машинно инженерство” на Факултет „Техника и 

технологии” - Ямбол и на специализирани научни форуми у нас и в чужбина. 

 

10. Обем и структура на дисертацията. Дисертационната работа 

съдържа145страници, включително 92 фигури, 19 таблици, 9 схеми, оформени 

в 7 глави, общи изводи и списък на използваната литература: 86 заглавия, от 

които 58 на славянска азбука и 28 на латинска азбука. 

 
 

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Глава 1. Анализ на технологиите за отглеждане на пшеница. Задачи 

на изследването 

 

Въз основа на проведения анализ на състоянието на проблема са 

формулирани следните основни изводи: 

1. Установено е, че поради изменението на климата, водните ресурси, 

биологичното разнообразие се налага ревизия на съществуващите технологии в 

растениевъдството, свързани с набор от подобрения в етапите от технологичния 

процес за прибиране на пшеницата. 

2. Установени е, че при отглеждане на растения в съвременното 

състояние на природните ресурси, залегнали в европейските нормативни 

документи и текущите изследвания в тази област, са застъпени и в 

националните приоритети, свързани с технологиите за отглеждане и прибиране 

на пшеница, тъй като тя е основна зърнено-житна култура в България. 

3. Доказано е, че чрез новите технологии се цели на базата на нови 

технологични схеми, принципи и нова техника да се повиши рентабилността на 

земеделското производство при запазване на плодородието и екологичното 

равновесие на почвата. 

4. Установено е, че тези тенденции засягат както отделните етапи, 

свързани с отглеждането на пшеницата, така и с начините за прилагане на 

земеделските машини, тяхното ефективно използване при съвременните 

изисквания за отглеждане на този растителен вид. 

От направените изводи и поставената цел на комплексното научно 

изследване формулираме следните задачи за изследване: 

1. Да се разработи методика за експериментално изследване на основните 

параметри на технология за отглеждане на пшеница. 

2. Да се разработят и изследват математически модели за определяне на 

вероятност машини да се намират в определено състояние.  
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3. Да се разработят и изследват модели за определяне на броя на 

машините в изследвани състояния. 

4. Да се оптимизира броя на обслужващи транспортни средства в процеса 

на прибиране на пшеница. 

5. Да се определи ефекта от проведено комплексно научно изследване на 

технология за прибиране на пшеница. 

 

Глава 2.Теоретични основи на проектирането на технологичните 

процеси в растениевъдството 

 

2.1. Вероятностна оценка на състоянието на агрегатите за отглеждане 

на пшеница 

 За математическо описание на всяка машина /зърнокомбайн/ за 

прибиране на пшеница представен във вид на физическа система, състоянието 

на която се променя дискретно, непрекъснато във времето по случаен начин. 

Процесът на изменение на състоянието на зърнокомбайна, може да се 

представи като последователност от състояния. На фиг. 2.1 е изобразен граф на 

състоянията на зърнокомбайна, а възможните преходи от състояние в състояние 

са показани със стрелки. 

S1

S2

S5 S4

S3

l12 l21

l41

l31l13

l51

l15 l14

 
Фиг. 2.1 Граф на състоянията на технологията за производство на пшеница 

 

 Предполагаме, че машината /зърнокомбайна/ преминава от едно 

състояние в друго под въздействието на последователни случайни събития. В 

общия случай агрегатът може да се намира в следните състояния: 
   - изправен, работи; S2- неработи, откриват се и се отстраняват неизправности; S3-

извършва завой; S4- извършва се технологично обслужване (зареждане с материали или 

разтоварване на бункера на зърнокомбайна и др.); S5- отстраняват се технологични 

неизправности(регулиране на агрегати и възли на зърнокомбайн). 

 Броят на състоянията зависи от типа на агрегата, вида на технологичния 

процес, условията на експлоатация и др., а отделните времена на 

зърнокомбайна във всяко едно състояние са:   -време за изправна работа на агрегата 

без прекъсване;   -време за търсене и отстраняване на неизправности;   - време за 

извършване на завой;   -време за технологично обслужване;   - време за отстраняване на 

технологичните неизправности. 
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Ако се знае средното време за пребиваване на агрегата във всяко едно от 

състоянията, може да се определят вероятностите на тези състояния с 

използването на теорията на марковските случайни процеси. 

 При това вероятността за спиране на агрегат за отстраняване на 

неизправности е   , за завой-   , за техническо обслужване-   , а с 

вероятността 1-(  +  +  ) ще се отразяват интензивности на преминаване от 

отделните състояния.  

Тогава, съставените интензивности са:     
  (        )

  
- интензивност на 

преминаване от състояние S1 в S5;     
  

  
 ; -интензивност на преминаване от 

състояние S1 в S2;     
 

  
;-интензивност на преминаване от състояние S2 в S1; 

    
  

  
; - интензивност на преминаване от състояние S1 в S4;     

 

  
-

интензивност на преминаване от състояние S4 в S1;     
  

  
 -интензивност на 

преминаване от състояние S1 в S3;      
 

  
-интензивност на преминаване от 

състояние S3 в S1;     
 

  
 -интензивност на преминаване от състояние S5 в S1. 

От графа на състоянията, може да определим вероятностните състояния 

като функции на времето. Тези вероятностни състояния удовлетворяват 

диференциалното уравнение на Колмогоров – Чепмен. 

 Тогава системата диференциални уравнения на състоянията ще има 

следния вид: 
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При t системата се намира в стационарен режим на работа. Тогава: 
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154321  PPPPP ; 

където 

5432

2
1

tttt

t


 ,

5432

3
2

tttt

t


 , 

5432

4
3

tttt

t


 ; 

Решаваме системата уравнения и се намира вероятността Р1 

(вероятностното състояние машината, изправна, работи) по следната формула:  

 

  53214332211

1
1

1 ttttt

t
P

 
 ;

 
 

а след това и останалите вероятности Р2, Р3, Р4 и Р5,  

 

(2.3) 

където: Р2 е вероятностното състояние машината, не работи, откриват се и се отстраняват 

неизправности; P3 е вероятностното състояние, машината да извършва завой;    е 

вероятностното състояние, машината да извършва технологично обслужване;    е 

вероятностно състояние на машината, да се отстраняват технологични неизправности. 

 

   
    

  
  ;    

    

  
  ;    

    

  
   

 

                ; 

 

 

(2.4) 

 

2.2. Вероятностна оценка на броя зърнокомбайните в технологичния 

комплекс машини 

 

Разглеждаме технологичния комплекс машини за прибиране на пшеница 

като сложна система, съставен от голям брой елементи (М). Всеки 

зърнокомбайн по случаен начин може да преминава от едно състояние в друго 

под действието на случайни потоци с определена интензивност, съвършено 

произволно зависещи от времето. Такъв процес се нарича марковски процес. 

Тогава, ако разгледаме технологичния комплекс машини, който се състои 

от М еднородни агрегати, съгласно графа на състоянията (фиг. 2.1) може да се 

определи вероятностния брой елементи във всяко едно от състоянията (Pi).  

Тогава, ако знаем интензивността на преходите от едно състояние в 

друго, ще напишем система диференциални уравнения на Колмогоров–Чепмен, 

но приемаме, че: 

 

11 mMP 
; 22 mMP 

; 33 mMP 
; , 55 mMP 

;

;54321 Mmmmmm 
 

(2.5) 

За опростяване на изразите въвеждаме интензивността на преходите във 

вида:
 

;/ ijij t
ij

l 
 

(2.6) 

44 mMP 
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Съвместното решаване на системата уравнения, получаваме броят 

машини, който има вероятност постоянно да се намират в различни състояния: 
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(2.7) 

 

2.3. Математически модел за обосноваване на резерва 

производителност на технологичния комплекс машини 

 

В различните почвено-климатични условия готовността на 

агробиологичната среда за извършване на жътвата се колебае в широки 

граници. Интензивността на провеждане на жътвата може да се характеризира с 

дневния темп, който се определя от израза: 

 

  
 

    
     
  
   

                               

 

(2.8) 

където   е площта, на която се провежда дадения технологичен процес, hа;  – 

агротехническият срок,дни;   –коефициентът, характеризиращ благоприятните годишни 

условия в този период. 

 

След редица приемания и преобразувания вероятността за това, че 

времето на работа    не превишава допустимото по агротехника условно време 

t и след логаритмуване, получаваме: 

   
     (

 

 {    }
)

  
              

  

   
  

 

(2.9) 

където: ∆w – големината, с която е необходима да се повиши производителността на 

технологичния комплекс за осигуряване на дадените условия за изпълнение на процеса. 

 

Анализът на получената зависимост показва, че на резервната дневна 

производителност значително влияе обемът F на извършената работа и темпът 

Р на настъпване на готовността на полето за работа. Най-строги изисквания се 

предявяват към средствата за механизация, предназначени за изпълнение на 

сравнително не големи обеми работа. 

 

2.4. Оптимизиране на броя на прибиращо-транспортния комплекс 

при отглеждане на пшеница 

 

Ефективната работа на прибиращо-транспортния комплекс 

(зърнокомбайн - транспортен агрегат) зависи от организацията на 
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транспортното обслужване, а определянето на необходимите транспортни 

средства е вероятностна задача. 

Икономически целесъобразното съотношение брой комбайни, 

обслужващи автомобили, при които да се минимизира целевата функция, може 

да определим по технико-икономически модел: 

           min                              (2.10) 

където: С1 са загубите за един час престой на зърнокомбайните в състояние на чакане за 

обслужване,лв;   – часовите загуби за поддържане на един автомобил (сума от междинната 

оценка, стойността на отчисления за ремонтиране и работна заплата на шофьора), лв/h;   - 

средния брой зърнокомбайни, които чакат да бъдат обслужени от транспортните средства; 

   – броят на автомобилите в прибиращо – транспортния комплекс. 

 

Разглеждаме прибиращо – транспортен комплекс като система за масово 

обслужване. 

При работа на комплекса в група постоянно възникват заявки за 

обслужване при напълнен бункер за зърно, след разтоварване на бункера 

(удовлетворяване на заявката за обслужване) зърнокомбайнът отново започва 

работа и е потенциален източник на нови заявки. 

По такъв начин, системата „зърнокомбайн – автомобил” се разглежда 

като система за масово обслужване, в която средно възниква λ заявка за 

обслужване за единица време. 

В същото време всеки автомобил (канал за обслужване) е способен да 

удовлетвори μ заявки за единица време. 

Приемаме, че потокът заявки е прост (пуасонов) поток, който е 

ординарен, стационарен и без последствия и тогава при затворена система на 

масово обслужване при ограничен източник на заявки определяме ms. Тогава 

решаваме модела и намираме оптималният брой транспортни средства за 

обслужване на зърнокомбайните при прибиране на пшеница. 

 

 

ИЗВОДИ: 

 

1. Формализирано е състоянието на работа на зърнокомбайните и е описан 

преходът в различните състояния с апарата на марковските случайни 

процеси. 

2. Предложен е математически модел за определяне на вероятностния брой 

машини в различни състояния, съгласно технологията на прибиране на 

пшеница. 

3. Обоснован е математически модел за определяне на резервната 

производителност на технологичния комплекс машини. 

4. Предложен е математически модел за оптимизиране броя на 

транспортните средства, обслужващи комплекса зърнокомбайни при 
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прибиране на пшеницата, базиран на апарата на теорията на масовото 

обслужване. 

 

Глава 3. Структура и елементи на общата методика и на методиката 

на експерименталното изследване 

 

В общата методиката за изследване на показатели на зърнокомбайните и 

транспортно-обслужващите машини са използвани комплексният, 

сравнителният и формалният метод, както и системният, кибернетичният и 

статистическият подход. 

Структурата и елементите на общата методика на дисертационното 

изследване е представена на фиг.3.1., а на методиката за експериментално 

изследване на фиг.3.2. 

 
Фиг.3.1 Структура на общата методика на комплексно дисертационно 

изследване 
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Фиг.3.2 Структура и взаимовръзка на елементите на методиката за 

експериментално изследване и обработка на статистическата информация 

 
 

Глава 4. Изследване на основни параметри на зърнокомбайн 

 

Изследването е проведено в фирма Никеятреид ООД със собственик 

Николай Попов притежател на три зърнокомбайна CLAAS,изследван е 

зърнокомбайн CLAAS Lexion 570, и CLAAS Lexion 600 . 

В процеса на експлоатация на зърнокомбайните CLAAS Lexion570са 

изследвани параметрите, които са в таблица 4.1. В таблицата са дадени и 

основните числени характеристики на параметрите, а именно: Средна 

стойност:   ̅   ; Средно квадратично отклонение s; Коефициент на вариация ν: 

и видът на закона на разпределение на величините, параметъра N-нормално 

разпределение W- Вейбул, Е – експоненциално.  

От анализа на резултатите в таблица 4.1. е установено, че около 50% от 

параметрите са разпределени по нормалния закон и 50% с вейбулов закон на 

разпределение. 
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В таблица 4.1 са представени основните числени характеристики при 

експеримента на зърнокомбайн CLAAS Lexion570. 

 
Таблица 4.1. Основни числени характеристики средна стойност/t/;средно квадратично 

отклонение /S/ и коефициент на вариация/v/, на изследваните параметрите на 

зърнокомбайн CLAAS Lexion570 

Параметри 

Основни числови 

характеристики, min 
Закон на 

разпределение 
 ̅ s   

Време за техническо 

обслужване, t 
61,71 5,39 0,09 

Нормално 

разпределение 

Време за изправна работа без 

прекъсване,  t1 
382,89 111,69 0,29 

Нормално 

разпределение 

Време за търсене и отстраняване 

на неизправност, t2 
75,05 118,02 1,57 

Експоненциално 

разпределение 

Време за извършване на завои, t3 10,77 5,26 0,49 
Разпределение 

на Вейбул 

Време за запълване на бункера, 

t41 
319,88 91,58 0,29 

Нормално 

разпределение 

Време за разтоварване на един 

бункер,t42 
35,88 11,88 0,33 

Нормално 

разпределение 

Време за предвижване на 

транспорт до зърнокомбайн, t43 
12,22 4,59 0,37 

Нормално 

разпределение 

Време за предвижване на 

зърнокомбайн до мястото за 

разтоварване и обратно, t44 

13,09 7,89 0,60 
Разпределение 

на Вейбул 

Време за актуализиране на 

технологични настройки, t45 
4,13 0,68 0,16 

Нормално 

разпределение 

Време за откачване и закачане на 

жътварката, t46 
17,68 7,75 0,44 

Нормално 

разпределение 

Време за престой на 

зърнокомбайн за разтоварване, 

t51 

10,61 5,51 0,52 
Разпределение 

на Вейбул 

Време за престой на транспортно 

средство,t52 
188,24 78,86 0,42 

Разпределение 

на Вейбул 

Време за транспорт на 

зърнокомбайн до масива, t61 
77,47 37,44 0,48 

Разпределение 

на Вейбул 

Време за транспорт на 

зърнокомбайн в масива, t62 
11,10 2,74 0,25 

Нормално 

разпределение 
 

В таблица 4.2. са представени основните числени характеристики при 

експеримента на зърнокомбайн CLAAS Lexion 600. 
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Таблицa 4.2. Основни числени характеристики средна стойност /t/;средно квадратично 

отклонение /S/ и коефициент на вариация/v/, на изследваните параметрите на 

зърнокомбайн CLAAS Lexion 600 

Параметри 

Основни числови 

характеристики, min 
Закон на 

разпределение 
 

s 
 

Време за техническо обслужване, 

t 
70,83 2,82 0,04 

Нормално 

разпределение 

Време за изправна  работа без 

прекъсване, t1 
467,65 90,38 0,19 

Нормално 

разпределение 

Време за търсене и отстраняване 

на неизправност, t2 
24,00 11,24 0,47 

Разпределение 

на Вейбул 

Време за извършване на завои, t3 16,64 4,11 0,25 
Нормално 

разпределение 

Време за запълване  на бункера, 

t41 
382,36 71,74 0,19 

Нормално 

разпределение 

Време за разтоварване на един 

бункер, t42 
56,77 13,50 0,24 

Нормално 

разпределение 

Време за предвижване на 

транспорт до зърнокомбайн, t43 
26,40 6,38 0,24 

Нормално 

разпределение 

Време за предвижване на 

зърнокомбайн до мястото за 

разтоварване и обратно, t44 

16,37 7,09 0,43 
Разпределение 

на Вейбул 

Време за актуализиране на 

технологични настройки, t45 
4,00 0,69 0,17 

Нормално 

разпределение 

Време за откачване и закачане на 

жътварката, t46 
15,44 2,56 0,17 

Нормално 

разпределение 

Време за престой на 

зърнокомбайн за разтоварване, t51 
11,82 3,53 0,30 

Нормално 

разпределение 

Време за престой на транспортно 

средство, t52 
198,88 78,61 0,40 

Разпределение 

на Вейбул 

Време за транспорт на 

зърнокомбайн до масива, t61 
48,27 30,53 0,63 

Разпределение 

на Вейбул 

Време за транспорт на комбайн в 

масива, t62 
11,52 2,64 0,23 

Нормално 

разпределение 

 

Представеният сравнителен анализ на времената за техническо 

обслужване t1, и времето за отстраняване на неизправности t2 /фиг. 4.1/. По този 

критерий се установява, че зърнокомбайнът CLAAS Lexion 600 има по-добри 

времена за изправна работа и търсене на неизправности, но времето за 

техническо обслужване е по-дълго спрямо това на другия зърнокомбайн. 
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Фиг.4.1. Сравнение на време за техническо обслужване t, време за изправна работа без 

прекъсване t1 и време за търсене и отстраняване на неизправности t2 

 

 На фиг.4.2. е представен сравнителен анализ на времената за запълване на 

бункера t4.1 на двата зърнокомбайна. По този показател зърнокомбайнът 

CLAAS Lexion570 e с по-кратко време за запълване на бункера в сравнение с 

първия. 
 

 
Фиг.4.2 Сравнителен анализ на времената за запълване на бункера t 4.1 

 

 На фиг.4.3. е представен сравнителен анализ на времената за престой на 

транспортното средство t5.2 и времето за закачане и откачане на жътварката t4.6. 

Анализът показва, че при двете изследвани машини тези времена са 

равностойни. 

На фиг.4.4. са представени времената за транспорт на зърнокомбайна до 

масива t6.1 и времето за транспорт в масива t6.2. Времето за транспорт до масива 

е значително по-голямо при зърнокомбайн CLAAS Lexion 570, докато времето 

за транспорт в масива е равностойно за двата зърнокомбайна. 
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Фиг.4.3. Сравнителен анализ на времената, за откачане и закачане на жътварка t 4.6, 

време за престой на комбайна за разтоварване t 5.1, време за престой на транспортно 

средство t 5.2. 

 
 

 
Фиг.4.4. Сравнителен анализ на времената за транспорт на зърнокомбайна до масива t 6.1, 

време за транспорт на зърнокомбайна в масива t 6.2 

 

 

ИЗВОДИ: 

 

1. Установено е, че по показателите ремонтопригодност: време за 

техническо обслужване и време за отстраняване на неизправности 

(повреда, откази) по-добър е зърнокомбайна CLAAS Lexion 600 от 

CLAAS Lexion 570. 

2. Доказано е, че най-съществено влияние върху вероятността машината да 

бъде в работоспособно състояние е времето за изправно състояние, а 

времето за търсене и отстраняване на неизправност води до намаляване 

на вероятността машината да бъде в работоспособно състояние. 
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Глава 5. Изследване и определяне вероятността и броя на 

зърнокомбайните да се намират в отделните състояния 

 

5.1. Изследване на вероятността зърнокомбайните да се намират в 

отделни състояния 
 

 Вероятностното състояние на зърнокомбайните Р1, представено във 

функция от времената t и вероятностите, означени с α може да бъде 

представено като функция от следния вид: 

 

    (                       ), 
където: 

  е вероятностното състояние на машината, изправна, работи; 

  -времето за изправна работа на машината без прекъсване; 

  - времето за търсене и отстраняване на неизправности; 

  - времето за извършване на завой; 

  - времето за технологично обслужване; 

  - времето за отстраняване на технологичните неизправности. 

  -вероятността за спиране на машината за отстраняване на неизправности; 

  -вероятността на машината да е в завой; 

  -вероятността на машината да е в техническо обслужване. 

Определянето на вероятността Р1 може да се представи по: 

 

   
 

  
    

  
 

  

    
 

  

    
 

  

  [  (        )]

 (   ) 

 

На фиг.5.1. е представена графиката на функцията за вероятностно 

състояние на машината Р1 при изменение на времето за изправна работа без 

прекъсване t1 и времето за търсене и отстраняване на неизправности t2.  
 

 
Фиг. 5.1.Характер на изменение на вероятността за изправна работа на машината 

Р1 в зависимост от времето за изправна работа /t1/ и времето за откриване и 

отстраняване на неизправности /t2 /:    (     )   
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    (     )    , (   ) 
 

където Р1-вероятността за изправна работа на машината, t1- времето за изправна работа, t2- 

времето за откриване и отстраняване на неизправности. 

 

От анализа на графичната зависимост на фиг.5.1. следва, че най-

съществено влияние върху вероятността машината да бъде в работоспособно 

състояние е на средното време за изправно състояние,а времето за търсене и 

отстраняване на неизправностите води до намаляване на вероятността 

машината да бъде в работоспособно състояние. Това несъществено влияние на 

времето за търсене и отстраняване на причините за възникналите 

неизправности показва,че равнището на надеждността на зърнокомбайните е на 

много добро . При това възникналите неизправности се откриват лесно и също 

толкова лесно се отстраняват, т.е. зърнокомбайните имат високо равнище на 

показателя ремонтопригодност. 

На фиг.5.2. е представена графиката на функцията за вероятностно 

състояние на машината Р1 при изменение на времето за изправна работа без 

прекъсване t1 и времето за извършване на завой t3.  
 

 
Фиг.5.2. Характер на изменение на вероятността  за изправна работа на машината Р1 в 

зависимост от времето за изправна работа /t1/ и времето за извършване на завои 

/t3/:     (     ) 
 
 

    (     ) , (   ) 
 

където: Р1 е вероятността за изправна работа на машината, t1- времето за изправна работа, t3-

времето за извършване на завои. 

Резултатите на фиг. 5.2. показват, че времето за подаване на заявка за 

възникнали неизправности е много малко, т.е. организацията на работа във 
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фирмата е на много добро равнище и не влияе съществено на вероятността 

машината да бъде в работоспособно състояние. 

 

На фиг.5.3. е представена графиката на функцията за вероятностно 

състояние на машината Р1 при изменение на времето за изправна работа без 

прекъсване t1 и времето за запълване на бункера t4. 
 

 
Фиг. 5.3.Характер на изменение на вероятността за изправна работа на машината Р1 в 

зависимост от времето за изправна работа /t1/ и времето за технологично обслужване  

/t4 /:    (     ) 
 
 

    (     )     (5.4) 

 
където: Р1евероятността за изправна работа на машината, t1- времето за изправна работа, t4- 

времето за технологично обслужване. 

 

От анализа на графичните зависимости на фиг.5.3. следва,че времето за 

технологично обслужване оказва съществено влияние върху намаляването на 

вероятността машината да бъде в работоспособно състояние. Това означава,че 

организацията която използва тези зърнокомбайни трябва да повишава 

организацията на отстраняване на технологичните неизправности,т.е. да 

подобри квалификацията на обслужващия персонал, да осигури средства за 

бързо и точно провеждане на възникналите неизправности поради 

разрегулиране на механизмите на зърнокомбайна, които оказват влияние върху 

качеството на извършваната технологична операция-прибиране на зърнените 

култури. 

На фиг.5.4. е представена графиката на функцията за вероятностно 

състояние на машината Р1 при изменение на времето за изправна работа без 

прекъсване t1 и времето за отстраняване на технологични неизправности t5. 
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Фиг.5.4. Характер на изменение на вероятността  за изправна работа на машината Р1 в 

зависимост от времето за изправна работа /t1/ и времето за отстраняване на 

технологични неизправности /t5/     (     )   
 

    (     )    (5.5) 

 
където: Р1 е вероятността за изправна работа на машината, t1- времето за изправна работа, t5- 

времето за отстраняване на технологични неизправности. 

 

От анализа на графичните зависимости на фиг. 5.4. следва, че времето за 

отстраняване на технологичните неизправности води до намаляване на 

вероятността за работоспособност на зърнокомбайна. Това означава,че 

организацията, която използват тези зърнокомбайни трябва да подобри 

организацията на провеждане на технологичното обслужване на машините при 

възникване на технологични неизправности, т.е. да подобри показателите на 

технологичната ремонтопригодност на зърнокомбайните. Това може да се 

постигне със съвременно оборудване, провеждане на технологичното 

обслужване на полето със съвременно подвижно сервизно оборудване, с 

повишаване на квалификацията на обслужващия персонал. 

Аналогични изследвания са проведени и за характера на изменение на 

вероятностите на останалите състояния, в които може да се намира 

зърнокомбайна по време на жътва на пшеница. 

 

 

5.2. Анализ на влиянието на основните параметри на зърнокомбайна 

върху вероятността определен брой да се намират в отделни състояния 

 

Зависимостта между технологичните нарушения и броят машини в 

изправно състояние е определен по следната математическа зависимост: 
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(   ) 

 

където M= 50. 

 

 
Фиг. 5.5. Влияние на интензивността за преминаване от състояние λ1.2 в състояние 

λ2.1, върху m1 брой на машините, които се намират в състояние изправна.. 

 

    (         ), (5.7) 

 
където: m1 е брой на машините, които се намират в състояние изправена, работи; λ1.2-

интензивносттаза преминаване в състояние   - неработоспособна, откриване и отстраняване 

на неизправност, λ2.1- интензивността за преминаване в състояние   -изправна, работи. 

 

Интензивността на параметрите λij на графичните зависимости са 

представени като цели числа за по-добра нагледност. За да се получат реалните 

стойности е необходимо да се умножат, както следва: 

        
  - интензивност на преминаване от състояниеS1 в S2; 

 

         -    интензивност на преминаване от състояниеS2 в S1; 

       
   - интензивност на преминаване от състояниеS1 в S4; 

       
   - интензивност на преминаване от състояниеS4 в S1; 

       
   - интензивност на преминаване от състояниеS1 в S3;

 

       
   - интензивност на преминаване от състояниеS3 в S1; 

       
   - интензивност на преминаване от състояниеS5 в S1; 

      
  

 -  интензивност на преминаване от състояниеS1 в S5. 

 

Изменението на броя на машините в работоспособно състояние има 

сложна взаимовръзка /фиг.5.5/, а именно под влияние на интензивността за 
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преминаване от работоспособно в състояние на търсене и отстраняване на 

неизправности се изменя по експоненциална зависимост, т.е. с намаляване на 

стойностите на тази интензивност много бързо се променя броят на машините в 

работоспособно състояние. Обратно с намаляване на интензивността на 

преминаване на машините от състояние на търсене и отстраняване на 

неизправностите в състояние на изправна работа, нараства броят на машините в 

работоспособно състояние. 

Изследвано е влиянието на интензивността λ1.2 за преминаване в 

състояние    - неработи, откриване и отстраняване на неизправности и λ1.3 за 

преминаване в състояние,   -извършва завой, върху броя на машини, които се 

намират в състояние изправни, работещи (m1). Представените в графичен вид 

като функция на две променливи, зависимости са изобразени на фиг.5.6. 
 

 
Фиг. 5.6. Влияние на интензивността за преминаване от състояние λ1.2 в 

състояние λ1.3, върхуm1брой на еднородните агрегати, които се намират в 

състояние изправен, работи. 

 

    (         )         (   ) 
 

където: m1 е брой на еднородните агрегати, които се намират в състояние изправен, работи; 

λ1.2- интензивността за преминаване в състояние,   - неработи, открива се и се отстранява 

неизправност, λ1.3- интензивността за преминаване в състояние,   -извършва завой. 

 

От анализа на графичната зависимост на фиг .5.6. следва, че с намаляване 

на интензивността за преминаване от работоспособно състояние в състояние на 

завой води до намаляване на броят на машините в работоспособно състояние, 

докато влиянието на интензивността за преминаване в състояние на търсене и 

отстраняване на неизправностите има незначително влияние. 
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Аналогични изследвания са проведени и за вероятността зърнокомбайнът 

да се намира в различни състояния под влиянието на интензивностите на 

преминаване от състояние в състояние. 

 

5.3. Математически модел за определяне на резерва 

производителност на технологичния комплекс машини 

 

В точка 2.3. е обоснован и предложен математически модел за определяне 

на резервна производителност на технологичния комплекс машини, който е 

изследван със следните входни фактори: изчисленията са извършени за обща 

площ 1000 ha; средна площ на едно поле 54 ha; агротехнически срок за 

операцията жътва 18 дни, време за смяната се приема 8h, коефициент на 

сменност 1,5. 

На фигура 5.7 е представена получената нелинейна зависимост между 

вероятността за безотказна работа, допустимата точност върху часовата 

производителност на машината. Вижда се, че при намаляване на двете 

независими променливи, часовата производителност на агрегата нараства. Това 

се дължи на факта, че използването на машините от машинно тракторния парк 

зависи до голяма степен от вероятността за безотказна работа и допустимата 

точност. Изследваните параметри оказват съществено значение за 

прогнозирането на използването на земеделските машини и тяхната 

производителност. 

 
Фиг. 5.7. Влияние на вероятността за безотказна работа и допустимата 

точност върху часовата производителност на машината 
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ИЗВОДИ 

 

1. Установено е, че по показателите ремонтопригодност: време за 

техническо обслужване и време за отстраняване  на неизправности 

(повреда, откази) по-добър е зърнокомбайна CLAAS Lexion 600 от 

CLAAS Lexion 570. 

2. Доказано е, че най-съществено влияние върху вероятността машината да 

бъде в работоспособно състояние е времето за изправно състояние, а 

времето за търсене и отстраняване на неизправност води до намаляване 

на вероятността машината да бъде в работоспособно състояние. 

3. Установено е, че времето за технологично обслужване оказва съществено 

влияние върху намаляването на вероятността машината да бъде в 

работоспособно състояние, което означава, че организацията, която 

използва изследваните зърнокомбайни трябва да работи за подобряване 

на организацията за отстраняване на технологичните неизправности, т. е. 

да повишава квалификацията на обслужващия персонал, да осигури 

средства за бързо и точно провеждане на възникналите технологични 

неизправности (разрушаване на механизми на зърнокомбайните). 

4.  Доказано е, че съвместното влияние на времето отстраняване на 

технологични неизправности и времето за технологично обслужване при 

малките стойности на тези два параметъра на зърнокомбайните имат 

много силно влияние върху вероятността машината да бъде в 

работоспособно състояние. Това поставя сериозни изисквания към 

организацията и средствата за откриване и отстраняване на техническите 

и технологични неизправности. 

5. Установено е, че времето за технологично обслужване и за отстраняване 

на технологични неизправности имат явно изразено отрицателно влияние, 

с голяма интензивност, върху вероятността машината да се намира в 

работоспособно състояние, а да се намали тяхното влияние до възможния 

минимум е необходимо организацията да осигури необходимите 

съвременни средства за диагностика и сервиз. 

6. Доказано е, че вероятността за безотказна работа на зърнокомбайните, 

т.е. с повишаване на равнището на надеждност нараства резервната 

производителност (Δw), а с увеличаване на допустимата точност – 

намалява. Тези резултати се използват при изработване на управленчески 

решения при прогнозирана производителност на зърнокомбайните и 

тяхното ефективно използване. 
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Глава 6. Оптимизиране броя на транспортните средства при 

прибиране на пшеница 

 

6.1. Анализ на математическия модел за оптимизиране броя 

транспортни средства 

 

Математическият модел за оптимизиране на броя на транспортните 

средства за обслужване на група зърнокомбайни е: 

 

              , (   ) 

където: С1 е стойността на престоя на зърнокомбайните ~ ( 200 лв.); С2 – стойността на 

престоя на превозно средство ~ (25 лв.);   – средният брой транспортни средства, свободни 

(престояващи) в чакане да бъдат заредени от зърнокомбайн; ms- средния брой 

зърнокомбайни,които чакат да бъдат обслужени от транспортните средства. 

 

В таблица 6.1. са представени параметрите на математическия модел за 

оптимизиране на броя на транспортните средства за обслужване на 

зърнокомбайните при прибиране на пшеницата. 

 
Таблица 6.1. Изходна информация за оптимизиране броя на прибиращия транспортен 

комплекс при отглеждане на пшеница  

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mS 12,889 0,866 0,448 0,302 0,228 0,183 0,153 0,131 0,115 0,102 

nz 0,072 1,072 2,072 3,072 4,072 5,072 6,072 7,072 8,072 9,072 

S 2579,578 199,934 141,375 137,217 147,380 163,393 182,367 203,044 224,793 247,259 

 

 
Фиг. 6.1. Първа производна на функцията S=f(n) 
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От фиг. 6.1. следва, че екстремната точка се намира в областта на 

пресичане на нулевата ос от първата производна на функцията S=f(n) в 

интервала n=[2,3]. 

 

 

 

Фиг. 6.2. Характер на зависимостта, описваща сумарните разходи (S) в зависимост от 

броя на транспортните средства (n). 

 

 На фиг. 6.2. е представена графика на функцията, описваща зависимостта 

S=f(n), където S са общите разходи, а n е броя на транспортните средства 

(автомобили), обслужващи зърнокомбайни. Определена е екстремната точка на 

получената крива, описваща зависимостта S=f(n) чрез първа производна. 
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6.2. Изследване на влиянието на чакащите за обслужване 

зърнокомбайни и транспортни средства, престояващи за зареждане 

 

 
Фиг. 6.3. Графика на зависимостта на S, като функция на ms и nz, 

S=f(ms , nz,), при С1=20 и С2=120 

 

От анализа на графичната зависимост /фиг.6.3/ следва, че двата основни 

параметъра среден брой зърнокомбайни, които чакат да бъдат обслужени и 

сред брой транспортни средства, които чакат да бъдат обслужени /натоварени/ 

водят до увеличаване на общите разходи, като увеличаването на средния брой 

чакащи зърнокомбайни влияе по-несъществено върху общите разходи. 

 

 
Фиг. 6.4. Графика на функцията на разходите S=f(c1), при различни стойности на брой 

зърнокомбайни, чакащи да бъдат обслужени от транспортни средства nz.  

По-стръмните прави съответстват на по-големи стойности на ms 

 

От анализа на графичните зависимости /фиг.6.4/ установяваме, че с 

увеличаване на стойността на престоите на зърнокомбайните разходите S 

нарастват по линейна зависимост и с увеличаване на средния брой 



31 

 

зърнокомбайни, чакащи да бъдат обслужени от транспортни средства nz 

сумарните разходи S нарастват с по-голяма интензивност. От тук следва извода, 

че за да намалим общите разходи на зърнокомбайните трябва да търсим начини 

да намалим средното време на чакане на зърнокомбайните за обслужване, т.е. 

да увеличим броя на транспортните средства. 

 

 
Фиг. 6.5 Графика на функцията на разходите S=f(c2), при различни стойности на средния 

брой транспортни средства, свободни (престояващи) в чакане да бъдат заредени от 

зърнокомбайн – ms. По- стръмните прави съответстват на по-големи стойности на nz. 

 

На фиг. 6.5 е показано изменението на общите разходи в зависимост от 

стойността на престоя на превозно средство и средният брой транспортни 

средства, свободни (престояващи) в чакане да бъдат заредени от 

зърнокомбайни, което се изразява с линейна функция, която силно се влияе от 

средния брой на чакащите за зареждане със зърно транспортни средства. 

Следователно, за да намалим общите разходи е необходимо така да 

организираме работата на зърнокомбайните, че да намалим до възможния 

минимум технологичните престои и престоите за отстраняване на възникналите 

неизправности по време на работа. 

В заключение, за теоретичния анализ на влиянието на параметрите на 

математическия модел за оптимизиране на броя на транспортните средства за 

обслужване на зърнокомбайните, ще намерим частните производни и ще 

сравним техните стойности. 
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От направения анализ на графичната и теоретична зависимост, можем да 

заключим, че най-силно влияние оказва ms, следвано от nz, и C2, като най-силно 

е влиянието на ms т.е. от средния брой зърнокомбайни, чакащи да бъдат 

обслужени от транспортни средства. Следователно, за да намалим до 

възможния минимум общите разходи трябва да създадем такава организация, с 

която ще осигурим необходимия брой транспортни средства, бързото 

обслужване на зърнокомбайните при пристигане на транспортните средства. 

 

6.3. Изследване на влиянието на стойността на престоите на 

зърнокомбайните и транспортните средства върху оптималния брой 

транспортни средства 

 

За да може ръководителят /мениджърът/ на стопанската организация да 

изработи и вземе ефективно управленческо решение, е необходимо 

математическият модел за оптимизиране броя на транспортните средства (n) да 

се изследват и в зависимост от разходите поради престой на зърнокомбайните и 

транспортните средства. Затова изследваме влиянието на разходите за престой 

на зърнокомбайните (C1) върху сумарните разходи (S) и оптималния брой на 

транспортни средства (n) (таблица 6.2. и фиг.6.6). 

 

 

Фиг.6.6. Характер на изменение на общите разходи /S/ във функция на броя на 

транспортните средства и стойността на престоите на зърнокомбайните /С1/ 
 

 

От анализа на графичните зависимости на фиг. 6.6. установяваме, с 

увеличаване на стойността на престоите на зърнокомбайните общите разходи 

нарастват, но се увеличава и оптималния брой транспортни средства за 

обслужване на зърнокомбайните. Това означава, че трябва да търсим средства, 

начини и подходи да намаляваме времето на престой на зърнокомбайните по 

технически и технологически причини. Това може да се постигне със 

снабдяване на земеделската организация със съвременни средства за откриване 
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и отстраняване на техническите неизправности, повишаване на квалификацията 

на обслужващия персонал, добра логистична система за снабдяване с резервни 

части и т.н. 

 

Таблица 6.2. Изменение на общите разходи (S) в зависимост от броя на 

транспортните средства (n) и разходите за престой на зърнокомбайните (C1). 

 

  a b c d e 

1 1915,54 2154,76 2393,98 2633,2 2872,41 

2 47,1689 49,715 52,2612 54,8073 57,3534 

3 53,6055 53,8312 54,0569 54,2825 54,5082 

4 76,992 77,016 77,04 77,064 77,088 

5 101,82 101,823 101,825 101,828 101,83 

6 126,802 126,802 126,803 126,803 126,803 

7 151,8 151,8 151,8 151,8 151,8 

8 176,8 176,8 176,8 176,8 176,8 

9 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 

10 226,8 226,8 226,8 226,8 226,8 

c1 160 180 200 220 240 

 

Аналогично изследване извършено и по отношение на влиянието на 

разходите за престой на транспортните средства (C2) и оптималния брой 

транспортни средства (n) за обслужване на зърнокомбайните (таблица 6.3. и 

фиг. 6.7). 

 

Фиг.6.7. Характер на изменение на общите разходи /S/ във функция на броя на 

транспортните средства и стойността на престоите на транспортните средства /С2/ 
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С увеличаване на разходите за престой на транспортните средства 

оптималният брой транспортни средства намалява /n/, а с намаляване на 

разходите за престой на транспортните средства общите разходи намаляват, а 

оптималният им брой нараства /фиг.6.7; таблица 6.2/. Следователно по-изгодно 

за организацията е да използва по-голям оптимален брой транспортни средства, 

при по-ниски общи разходи. От тук трябва да се създаде такава организация, 

при която да се сведе до възможния минимум време за престой на 

транспортните средства. 

 

Таблица 6.3. Изследване на общите разходи (S) в зависимост от броя на 

транспортните средства (n) и разхода на престой на същите (C2).  

 
  a b c d e 

1 2393,69 2393,83 2393,98 2394,12 2394,27 

2 47,9732 50,1172 52,2612 54,4052 56,5492 

3 45,7689 49,9129 54,0569 58,2009 62,3449 

4 64,752 70,896 77,04 83,184 89,328 

5 85,5374 93,6814 101,825 109,969 118,113 

6 106,515 116,659 126,803 136,947 147,091 

 7 127,512 139,656 151,8 163,944 176,088 

8 148,512 162,656 176,8 190,944 205,088 

9 169,512 185,656 201,8 217,944 234,088 

10 190,512 208,656 226,8 244,944 263,088 

c2 21 23 25 27 29 

 

Изследвано е влиянието на престоите на зърнокомбайните и 

транспортните средства върху сумарните разходи (S) и оптималния брой 

транспортни средства (n) проведени при едновременно изменение на n и C1 

(фиг.6.8) и n и C2 (фиг.6.9). 

От анализа на графичните зависимости на фиг. 6.8. и фиг. 6.9. се вижда 

ясно изразения минимум на функцията на общите разходи (S) на 

математическия модел за оптимизиране на броя на транспортните средства. 

  



35 

 

 
Фиг.6.8. Характеристика на изменение на общите разходи (S) във функция на бр. на 

транспортните средства (n) и стойността на разходите за престой на 

зърнокомбайните C1 

 

 

 
Фиг.6.9. Характеристика на изменение на общите разходи (S) в зависимост от бр. на 

транспортните средства (n) и стойността на престой на транспортните средства C2 
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ИЗВОДИ: 

 

1. Доказано е, че двата основни параметъра на математическия модел за 

оптимизиране броя на транспортите за обслужване на технологичната 

операция прибиране на пшеница имат различно по интензивност влияние, 

като по съществено е влиянието на броя транспортни средства, свободни 

(престояващи) в състояние на чакане да бъдат заредени от 

зърнокомбайните. 

2. Установено е, че разходите поради престой на превозни средства имат 

по-силно изразено влияние върху общите разходи (S). 

3. От анализа на графичните и теоретичните зависимости установяваме, че 

най-силно влияние върху сумарните разходи оказва средния брой 

зърнокомбайни, чакащи да бъдат обслужени от транспортните средства 

(nz), което показва, че трябва да създадем такава организация, с която ще 

осигурим необходимия брой транспортни средства и бързо обслужване на 

зърнокомбайните при пристигане на транспортните средства. 

4. Доказано е че, по-големите стойности на разходите за престой на 

зърнокомбайните (C1) водят до по-голям оптимален брой транспортни 

средства (n), а по-големият разход за престой на транспортни средства 

(C2) до по-малък оптимален брой на транспортни средства (n). 

 

Глава 7. Определяне на икономическия ефект от повишаване 

коефициента на готовност на зърнокомбайните при новата организация на 

работа 

 

 Известно е, че натуралният експеримент със сложни системи, каквито са 

зърнокомбайните за работа при експлоатация е трудно осъществим, затова 

изследването на динамичните им свойства трябва да се проведе с помощта на 

математически модел на процеса на работа на машините, т.е. преминаване на 

зърнокомбайните от състояние в състояние. 

От предположенията направени в Глава 2 и формализираният граф на 

изменение на състоянията на зърнокомбайните при жътва съставяме системата 

линейни уравнения при t : 
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Решаваме системата уравнения и се намира вероятността Р1 по следната 

формула: 

  53214332211

1
1

1 ttttt

t
P

 
 .

 

 

(7.2) 

 

 От проведеното наблюдение и нормативите за техническото обслужване 

на зърнокомбайните в земеделието преди внедряване на резултатите от 

изследването установихме, че l12=0,017; l13=0,004; l14=0,001; l15=0,0008; 

l21=0,18; l22=0,15; l23=0,08; l24=0,012; l25=0,008,h
-1

. 

 Тогава, решавайки системата линейни уравнения получаваме, че P1=0,63, 

а след включване на резултатите от проведеното изследване, установихме, че 

 P1=0,67. 

 Следователно, вероятността паркът от зърнокомбайните да бъде в 

работоспособно състояние се повишава от 0,63 на 0,67, а това означава, че за 

парк от 100 зърнокомбайна осигуряваме допълнителен обем натоварване за 

четири зърнокомбайна или все едно изпълняваме предвиденият обем работа в 

земеделската организация с четири зърнокомбайна по-малко в резултат на 

подобряване на параметрите на технологията за прибиране на пшеницата. 

 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТЕОРИЯТА И 

ПРАКТИКАТА 

 

1. Въз основа на проведения анализ на състоянието на проблема е 

установено, че основните параметри на технологията за прибиране на 

пшеницата се изменят в широки граници и това затруднява изработването и 

вземането на управленски решения за повишаване на ефективността на 

прибиране на пшеницата. 

2. Формализирано е състоянието на работа на зърнокомбайните и е 

описан преходът в различните състояния с апарата на марковските случайни 

процеси и е предложен математически модел за определяне на вероятностния 

брой машини в различни състояния, съгласно технологията на прибиране на 

пшеница. 

3. Разработен и предложен е математически модел за оптимизиране броя 

на транспортните средства, обслужващи комплекса зърнокомбайни при 

прибиране на пшеницата, базиран на апарата на теорията на масовото 

обслужване. 

4. Обоснован е математически модел за определяне на резервната 

производителност на технологичния комплекс машини. 



38 

 

5. Установено е, че по показателите ремонтопригодност: време за 

техническо обслужване и време за отстраняване на неизправности (повреда,  

откази) по-добър е зърнокомбайна CLAAS Lexion 600 от CLAAS  Lexion 570 и е 

доказано, че най-съществено влияние върху вероятността машината да бъде в 

работоспособно състояние е времето за изправно състояние, а времето за 

търсене и отстраняване на неизправност води до намаляване на вероятността 

машината да бъде в работоспособно състояние. 

6. Установено е, че времето за технологично обслужване оказва 

съществено влияние върху намаляването на вероятността машината да бъде в 

работоспособно състояние, което означава, че организацията, която използва 

изследваните зърнокомбайни трябва да работи за подобряване на организацията 

за отстраняване на технологичните неизправности, т.е. да повишава 

квалификацията на обслужващия персонал, да осигури средства за бързо и 

точно провеждане на възникналите технологични неизправности (разрушаване 

на механизми на зърнокомбайните). 

7. Доказано е, че съвместното влияние на времето отстраняване на 

технологични неизправности и времето за технологично обслужване при 

малките стойности на тези два параметъра на зърнокомбайните имат много 

силно влияние върху вероятността машината да бъде в работоспособно 

състояние. Това поставя сериозни изисквания към организацията и средствата 

за откриване и отстраняване на техническите и технологични неизправности. 

8. Установено е, че времето за технологично обслужване и за 

отстраняване на технологични неизправности имат явно изразено отрицателно 

влияние, с голяма интензивност, върху вероятността машината да се намира в 

работоспособно състояние. За да се намали тяхното влияние до възможния 

минимум е необходимо организацията да осигури необходимите съвременни 

средства за диагностика и сервиз. 

9. Доказано е, че вероятността за безотказна работа на зърнокомбайните, 

т.е. с повишаване на равнището на надеждност нараства резервната 

производителност (Δw), а с увеличаване на допустимата точност – 

намалява.Тези резултати се използват при изработване на управленчески 

решения при прогнозирана производителност на зърнокомбайните и тяхното 

ефективно използване. 

10. Доказано е, че двата основни параметъра на математическия модел за 

оптимизиране броя на транспортите за обслужване на технологичната операция  

прибиране на пшеница имат различно по интензивност влияние, като по 

съществено е влиянието на броя транспортни средства, свободни (престояващи) 

в състояние на чакане да бъдат заредени от зърнокомбайните. 

11. Установено е, че разходите поради престой на превозни средства имат 

по-силно изразено влияние върху общите разходи (S). 

12. От анализа на графичните и теоретичните зависимости установяваме, 

че най-силно влияние върху сумарните разходи оказва средния брой 

зърнокомбайни, чакащи да бъдат обслужени от транспортните средства (nz), 

което показва, че трябва да създадем такава организация, с която ще осигурим 
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необходимия брой транспортни средства и бързо обслужване на 

зърнокомбайните при пристигане на транспортните средства. 

13. Доказано е че, по-големите стойности на разходите за престой на 

зърнокомбайните (C1) водят до по-голям оптимален брой транспортни средства 

(n), а по-големият разход за престой на транспортни средства (C2) до по-малък 

оптимален брой на транспортни средства (n). 

14. Въз основа на формализирания вероятностен модел на работа на 

зърнокомбайните по време на прибиране на пшеницата и изследваните 

параметри при създадената организация на работа прогнозният икономически 

ефект възлиза на стойността на четири комбайна. 
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Analysis and Design of technological processes for harvesting wheat in plant breeding  

 

With the existing wheat harvesting technologies, the use of wheat harvesting machines is 

complex: grain harvesters and conveyors, which has a significant effect on the efficiency of 

the harvesting of wheat. In this regard, issues related to the optimization of the number of 

vehicles serving grain harvesters in cereal harvesting, taking into account the probability of 

working capacity, forecasting their productivity and their effective use for obtaining the 

estimated economic effect, become more and more relevant. 

Object of research is the organization of harvesting wheat in technology for wheat 

growing. 

Subject of research are the main parameters of the technology for harvesting wheat. 

The aim of the study is to optimize the parameters of organization of work in the 

implementation of wheat harvesting technology, allowing to increase the capacity of grain 

and transport vehicles and the efficiency of their use. 

Methods of research used are mathematical statistics, theory of random Markov processes; 

theory of mass service, complex and system approaches. 

Place of conducting the research. The study was conducted in an agricultural company in 

Yambol District, which owns three CLAAS grain harvesters, Lexion 570, Lexion 470 and 

CLAAS models Lexion 600, Lexion 470, owned by another company. 

The condition of the grain harvesters is commemorated and the transition in the different 

states of the Markov random processes is described and a mathematical model is proposed 

for determining the probability number of machines in different conditions according to the 

wheat harvesting technology. 

A mathematical model for the optimization of the number of transport vehicles serving the 

wheat harvesting complex, based on the apparatus of the mass service theory, was 

developed and proposed. 

A mathematical model for determining the back-up performance of the machine technology 

complex is justified. 

Technological service and troubleshooting times have been found to have a pronounced 

negative impact, with a high intensity, on the likelihood of the machine being in a workable 

state. In order to reduce their impact to the minimum possible, the organization needs to 

provide the necessary modern diagnostic and service facilities. 

It has been proved that the two main parameters of the mathematical model for optimizing 

the number of vehicles for servicing the wheat harvesting operation have a different 

intensity of influence, with the effect of the number of vehicles in the waiting state being be 

loaded by the grain harvesters. 

From the analysis of the graphical and theoretical dependencies, It is found that the average 

number of grain combines waiting to be served by the means of transport (ms) is the most 

significant impact on the aggregate cost, indicating that we must create such an organization 

that we will provide the necessary number of transport means and quick service of the grain 

harvesters upon arrival of the means of transport. 

It has been proven that the higher cost of staying costs of grain-harvesters (C1) results in a 

higher optimal number of means of transport (n), and the higher cost of staying of vehicles 

(C2) to a less optimal number of means of transport (n). 

  


