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Abstract: The three-point linkage of Bulgarian middle power wheeled tractors "Bolgar" is equipped with a control system that allows only 
draft or positional control of mounted implement, which limits the effective use of tractors in the agricultural production. 
The article presents results of a study on optimization of the parameters of a control system that provides mixed adjustment. Different 
variants of new develop lever mechanism which sums the control signals for draft and positional adjustment were analyzed and the most 
appropriate for practical realization was chosen. Experimental verification was carried out in field conditions, which confirmed the 
improved functional properties of the optimized design solution and appropriateness for implementation in agricultural practice 
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1. Въведение 
При земеделските трактори се използват три основни метода за 
регулиране положението на агрегатираната навесна работна 
машина - височинно, силово и позиционно. Прилагането на 
всеки един от тях зависи от вида на изпълняваната от 
машинно-тракторния агрегат (МТА) технологична операция и 
конкретните условия на експлоатация. За разширяване 
възможностите за ефективно използване на тракторите на 
нееднородни по състав и с променлив профил терени през 
годините се разработват системи за смесено регулиране, 
комбиниращи  действието на два от основните методи [3, 4 и 
др.].  
Българските колесни трактори със средна мощност от фамилия 
„Болгар” са значителна част от използваните у нас трактори с 
универсално предназначение. Навесните (окачните) им 
механизми са съоръжени със система, която позволява само 
или силово, или позиционно регулиране на положението на 
агрегатираната работна машина, което ограничава 

възможностите за ефективно използване на тракторите в 
производствения процес.  
В направление „механизация и мелиорации” на ИПАЗР 
„Н.Пушкаров” (бившия Института по мелиорации и 
механизация - София) са проведени изследвания за 
усъвършенстване на регулиращата система на навесния 
механизъм при тракторите „Болгар”, чрез съчетаване 
предимствата на двата съществуващи метода за регулиране [1]. 
В съответствие с идейния проект наличните лостови 
механизми за предаване на управляващите сигнали за силово и 
позиционно регулиране са заменени с един механизъм 
(щангите lm1, lm2, lm3 и lm4 от фиг.1), който сумира сигналите, 
идващи от надлъжните и централната щанги на навесния 
механизъм на трактора, а получения резултантен сигнал 
предава към хидравличния регулатор на системата за 
регулиране положението на работната машина. 
 

 
 

Фиг. 1. Схема на усъвършенстваната система за регулиране положението на работните машини, агрегатирани към тракторите 
със средна мощност от фамилия „Болгар” 

1 - силов (позиционен) хидравличен регулатор; 2 - лост за управление на регулатора; 3 - работна машина; 4 - хидравличен 
цилиндър; 5 - комплект пружини; 6 - лостов механизъм за смесено регулиране. 

Fig. 1. Scheme of the improved implement control system in middle power tractors of family “Bolgar” 
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1 - draft (position) hydraulic regulator;  2 - control lever of the regulator; 3 - fully mounted implement; 4 - double-acting hydraulic cylinder;   
5 - spring set; 6 - mixed control lever mechanism 
 
Целта на изследването, резултатите от което са представени в 
настоящата публикация, е да се оптимизира работата на 
усъвършенстваната регулираща система на навесния 
механизъм на трактора чрез уточняване на конструктивните 
размери и конфигурацията на въведените в нея нови елементи. 

 
2. Методи и средства 
Първоначално дължините на щанги lm1, lm2, lm3 и lm4 от 
новоразработения лостов механизъм за предаване на сумарния 
управляващ сигнал са определени съобразно възможността за 
пространствено разположение на механизма върху трактора. 
По тези размери е изработен опитен образец на механизма и са 
проведени полски изпитвания, които доказаха способността на 
усъвършенстваната система да осъществява смесено 
регулиране на положението на агрегатираната работна машина 
[1].  
За оптимизиране работата на усъвършенстваната регулираща 
система са разгледани няколко варианта на новоразработения 
предавателен механизъм, различието между които се състои в 
разположението на мястото за присъединяване на надлъжната 
щанга lm2 към сумиращия елемент lm3. Посочената 
конструктивна разлика е причина регулиращата система да има 
различни предавателни отношения с всеки от вариантите на 
механизма.  
Предавателните отношения на регулиращата система с 
различните варианти на новоразработения предавателен 
механизъм са определяни с прилагането на  метода на 
триъгълниците [2]. За целта механизмите на регулиращата 
система, участващи във формирането и предаването на 
управляващия сигнал за смесено регулиране, са разгледани 
като съвкупност от свързани по-прости механизми: EZQYG, 
GLR, GPHK и NMR (фиг.1). Поради факта, че дължината на 
елемента NM е различна в зависимост от извършените 
настройки, предавателното отношение на обединяващия двата 
вида регулиране механизъм не е константа, а е променлива 
величина, стойността на която във всеки един момент е 
изчислявана като произведение на предавателните отношения 
на свързаните механизми. За нуждите на анализа е определено 
и предавателното отношение на съществуващия при 
тракторите “Болгар” предавателен механизъм, позволяващ 
реализацията на “чисто” силово регулиране. 
За да се определят оптималните конструктивни размери и 
конфигурацията на новите елементи на усъвършенстваната 
регулираща система е изследвана връзката между 
управляващия сигнал на входа и изхода на новосъздадения 
лостов механизъм. С помощта на предавателните отношения за 
разглежданите варианти на присъединяване на надлъжната 
щанга към сумиращия елемент са изчислени стойността на 
силата на изхода на лостовия предавателен механизъм при 
различни стойности на силата, действаща в централната щанга 
на навесния механизъм на трактора. По получените данни са 
построени графики (вкл. за варианта при „чисто” силово 
регулиране). С цел избор на оптималния за практическа 
реализация вариант е извършен анализ на графиките, като 
критериите за оценка са големината на действащите сили в 
лостовия предавателен механизъм и характера на изменение на 
графичните криви в зависимост от теглителното 
съпротивление.  

 
3. Резултати и обсъждане 
Разгледани са шест допустими за реализация от конструктивна 
гледна точка варианти на сумиращия елемент lm3, като мястото 
за  присъединяване на надлъжната щанга lm2 към него отстои от 
долния му край на разстояние (∆) в интервала от 20 до 100 mm. 
Резултатите от  изследването на връзката между стойностите на 
управляващия сигнал на входа (Fin) и изхода (Fout) за всеки от 
шестте варианта на новоразработения предавателен механизъм 

са представени на фиг.2. На фигурата с позиция 7 е означен 
вариантът при силово регулиране със съществуващия при 
колесните трактори със средна мощност от фамилия „Болгар” 
предавателен механизъм.  
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Фиг. 2. Зависимост между силите на входа и изхода на 
предавателния механизъм в усъвършенстваната регулираща 

система при различни места на присъединяване на 
надлъжната щанга lm2 към сумиращия елемент lm3 

Fig. 2 Relationship between input and output forces of lever 
mechanism of improved implement control system in cases of 

different points of joining of levers lm2 and lm3 
1 - ∆ = 20 mm; 2 - ∆ = 30 mm;  3 - ∆ = 40 mm; 4 - ∆ = 50 mm; 5 - 
∆ = 75 mm; 6 - ∆ = 100 mm; 7 – в съществуващата регулираща 
система при силов режим на регулиране / in existing control 
system in draft control regime 
 
Разположението на графичните криви от фиг. 2 показва, че с 
отдалечаване на мястото за присъединяване на надлъжната 
щанга на предавателния механизъм от долния край на 
сумиращия елемент нараства ролята, която играе механизмът, 
предаващ управляващ сигнал за позиционно регулиране, при 
формирането на сумарния управляващ  сигнал.  
За анализиране на характера на изменение на кривите на 
смесеното регулиране от фиг.2 са разграничени в зависимост 
от големина на силата, действащата в централната щанга на 
навесния механизъм, три зони: до 3000 N; от 3000 до 4000 N; 
над 4000 N.   
Параболичният характер на изменение на кривите във всяка от 
първите две зони говори за по-висока чувствителност на 
усъвършенстваната система по сравнение с наличната при 
тракторите „Болгар“ при  силово регулиране. Под действието 
на механизма, предаващ управляващия сигнал за реализиране 
на позиционно регулиране, на терени с променлив профил и 
нееднороден състав на обработваемия почвен слой 
усъвършенстваната регулираща система ще откликва по-
активно на измененията на теглителното съпротивление на 
работната машина, в резултат на което устойчивостта на работа 
на МТА може да бъде нарушена, а равномерността на 
почвообработката влошена. Разлика ще се наблюдава само в 
резултата от действието на регулиращата система в пределите 
на двете зони – увеличаването на теглителното  съпротивление 
в зоната до 3000 N ще предизвика повдигане на работната 
машина, докато в границите между 3000 – 4000 N задълбаване. 
В действителност, не съвсем приемливото за земеделската 
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практика поведение на регулиращата система в тези зони не е 
фатално, т.к. такива стойности на силата в централната щанга 
(независимо дали са на опън или на натиск) възникват при 
неголеми дълбочини на обработка на почви с ниско 
специфично съпротивление [3], при които използването на 
регулиране от какъвто и да е тип не е наложително. При работа 
на терени с равен профил и еднаква плътност на почвата  
характерът на изменение на тази част от графиките няма да е 
причина да се наруши ефективната работа на МТА, работещ в 
режим на смесено регулиране. 
Почти хоризонталният характер на графиките от фиг.2 в зоната 
след 4000 N говори за влиянието, което оказва механизмът, 
предаващ управляващия сигнал за реализиране на позиционно 
регулиране на положението на работната машина, при 
формиране на сумарния управляващ сигнал в 
усъвършенстваната система за смесено регулиране. 
Регулиращата система в едни случаи ограничава 
задълбаването, а в други повдигането на работните органи, 
независимо от изменението на усилието в централната щанга 
на навесния механизъм. Този тип поведение е особено 
подходящ при реализирането на енергоемки почвообработващи 
операции върху терени с неравен профил и почви със силно 
вариращо специфично съпротивление, тъй като осигурява 
поддържането на зададената дълбочина на обработка в 
допустимите от агротехнологична гледна точка граници. 
Полученият резултат може да бъде приет като потвърждение 
(вече и в теоретичен план) за способността на 
усъвършенстваната система да осъществява смесено 
регулиране на положението на работната машина. 
Определянето на най-подходящия за практическа 
реализация вариант на новоразработения предавателен  
механизъм се извършва на базата на големината на 
предаваната чрез него сила.  За сравнение се използва вариант 
7, отразяващ изменението на предаваната от съществуващия 
при тракторите „Болгар“ механизъм сила в зависимост от 
усилието в централната щанга на навесния механизъм при 
силов режим на регулиране. 
Абсолютно неприемливи за реализация са вариантите, 
означени на фиг. 2 с позиции 5 и 6. В определени моменти 
стойностите на силата в механизма на усъвършенстваната 
регулираща система са над три пъти по-големи от съответната 
за вариант 7, което може да доведе до повреда в регулиращата 
система. В други,  стойностите й се доближават до нула, което 
прави невъзможен регулиращия процес.  

Не е подходящ за практическа реализация и вариантът, означен 
на фиг. 2 с позиция 1. Въпреки че една значителна част от 
графиката му е почти хоризонтална, останалата част е 
разположена съвсем близко до тази на “чистото” силово 
регулиране (поз. 7), което предполага, че ролята на механизма 
за позиционно регулиране ще е минимална и реализирането на 
ефективно смесено регулиране малко възможно.  
От оставащите три варианта за практическа реализация е 
избран вариантът 2. При другите два (вариантите 3 и 4) силите 
в механизма при ниски натоварвания са двойно по-големи, а 
при високи натоварвания са със стойности, които могат да не 
позволят да бъде преодоляна нечувствителността на системата, 
чийто долен праг в резултат на износването на елементите й 
постепенно нараства в процеса на експлоатация.  
За експериментална проверка на избрания като най-подходящ 
за практическа реализация вариант 2 (∆ = 30 mm) е използван 
машинно-тракторен агрегат, състоящ се от колесен трактор 
“Болгар” ТК-82 и навесен плуг ПН-4-25М. Измервани са 
силата, действаща в надлъжната щанга lm2 от 
новоконструирания лостов предавателен механизъм (фиг.3.а), и 
силата в централната щанга на навесния механизъм на трактора  
(фиг.3.б). Данните са отчитани с тензометричен комплекс UPH-
60 на фирмата HOTTINGER BALDWIN MESSECHIK CMBH, 
предоставен от ТУ - София, катедра “Трактори и кари”. В 
процеса на полските изпитания са извършвани и контролни 
замервания на дълбочината на обработка. 
Методиката на експеримента предвиждаше да се изследва 
поведението на усъвършенстваната регулираща система в 
участъка до 4000 N, който е със силно отличаващ се от 
останалата част от графичната крива характер на изменение. 
Експерименталните изследвания са проведени в опитното поле 
на института в с. Челопечене. Опитите са извършени на 
стърнище и на поле след култивация, като работните режими 
са избирани с цел постигане на натоварвания, характерни за 
колесните трактори със средна мощност „Болгар” при 
изпълнение на леки и средно тежки технологични операции. 
Всеки опит е реализиран с трикратна повторяемост. 
Получените по теоретичен път и по време на полските 
изпитвания резултати са представени на фиг. 4. Резултатите, 
получени по теоретичен път, са представени на фигурата във 
вид на графична крива, а измерените в полски условия като 
точки с координати, представляващи осреднените стойности на 
измерените при опитите величини.  

 

 
A 

 
б 

Фиг. 3. Разположение на измервателните елементи 
a) за измерване на силата, действаща в надлъжната щангата от предавателния механизъм на усъвършенстваната система за 
регулиране Fout; б) за измерване на силата в централната щанга на навесния механизъм на трактора Fin 

Fig. 3 Positioning of sensors 
a) for measuring the force acting in the longitudinal lever of  newly developed mechanism of improved control system - Fout; 
б) for measuring the force acting in upper lever of 3-point linkage - Fin . 
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От фиг. 4 се вижда, че експериментално определените 
стойности за силата, постъпваща към хидравличния регулатор,  
копират характера на изменение на теоретично определената 
графична зависимост. Резултатите от експерименталното 
изпитване са по-ниски от теоретично определените с 3 до 8%, 
което е в допустимите граници за условията на земеделската 
практика.  
Отклоненията на измерените в процеса на експериментите 
дълбочини на обработка от предварително установените при 
подготовката на работните машини са в границите или 
незначително превишават агротехническите изисквания. 
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Фиг. 4. Резултати от теоретични и експериментални 

изследвания на силите, предавани чрез новоконструирания 
лостов механизъм 

1 - от теоретични изследвания; 2 - при оран на стърнище с 
влажност 36,9 % и дълбочина на обработка 22 cm; 3 - при оран 
на поле след култивация с влажност 30,5 % и дълбочина на 
обработка 18 cm; 4 - при оран на стърнище с влажност 32,3 % и 
дълбочина на обработка 18 cm. 
Fig. 4. Results of experiments of the forces transmitted through the 
newly developed lever mechanism, obtained theoretically and in the 

field conditions 
1 - obtained theoretically; 2 - ploughing in the stubble with 
humidity 36,9 % and working depth  22 cm; 3 - ploughing in 
cultivated field with humidity 30,5 % and working depth 18 cm; 4 - 
ploughing in the stubble with humidity 32,3 % and working depth  
18 cm. 
 
 

 
4. Заключение  
Проведено е теоретично изследване за оптимизиране 
параметрите на система за смесено (силово-позиционно) 
регулиране положението на работната машина, агрегатирана 
към тракторите със средна мощност от фамилия „Болгар“. 
Уточнени са конструктивни размери и конфигурацията на 
лостовия механизъм, който обединява управляващите сигнали 
от механизмите за силово и позиционно регулиране, и предава 
сумарния управляващ сигнал към хидравличния регулатор на 
регулиращата система. 
Най-значимо за практиката е използването на 
усъвършенстваната система при извършване на енергоемки 
почвообработващи операции върху терени с неравен профил и 
променлива почвена плътност в отделни техни участъци. 
Регулиращата система стабилизира работата на МТА, като в 
едни случаи ограничава задълбаването, а в други повдигането 
на работните органи, с което осигурява равномерност на 
дълбочината на обработка в границите на агротехническите 
изисквания.  
В диапазона на ниските теглителни съпротивления 
усъвършенстваната система ще работи безпроблемно при 
реализация на почвообработващи операции върху равни терени 
със сравнително еднородни по състав почви. Поради 
повишилата се чувствителност на регулиращата система, на 
терени с неравен профил и с участъци със силно отличаващо се 
специфично съпротивление на почвата е възможно да се 
наблюдава влошаване на равномерността на дълбочината на 
обработка. 
Извършената експериментална проверка в полски условия на 
варианта, избран като най-подходящ за практическа 
реализация, потвърди подобрените функционални качества на 
оптимизираното конструктивно решение и целесъобразността 
за внедряването му в земеделската практика. 
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