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Резюме:Производствените процеси в растениевъдството се осъществяват при взаимодействието между организационно 
свързани съвкупности от мобилни, стационарни и обслужващи единици. Ефективното използуване на скъпоструващата и 
високопроизводителна прибираща техника е пряко свързано със синхронизацията на работата им . 

В разработката е предложен математически модел за оптимизиране на взаимодействието между производсвените и 
обслужващите машини в съвместната им работа при прибиране на зърнено-житни култури.  

За оптимизация на съотношението между основните и обслужващи машини е използван критерият минимум на 
загубите от престои. 
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Увод 
Производствените процеси в растениевъдството се 

осъществяват при взаимодействието между организационно 
свързани съвкупности от мобилни, стационарни и обслужващи 
единици. Ефективното използуване на скъпоструващата и 
високопроизводителна прибираща техника е пряко свързано 
със синхронизацията на работата им. Липсата на такава е 
предпоставка за престои или работа при гранични 
натоварвания. Както при единия, така и при другия случай са 
налице загуби поради престои, както и на количествени и 
качествени загуби при удължаване на сроковете за прибиране 
на реколтата. 

Цел и задачи 
Целта на изследването е да се предложи 

математически модел за оптимизиране на взаимодействието 
между производсвените и обслуждащи  машини в съвместната 
им работа при прибиране на зърненожитни култури.  

Наличието на две  или повече взаимосвързани 
системи, които си взаимодействуват непрекъснато или 
дискретно при основните технологични операции в 
земеделието,  ни дава право да ги разглеждаме като система за 
масово обслужване. Известни са редица разработки  [1,2,3] в 
които е изследвана работата  на основни и обслужващи 
машини в земеделието  с използването на апарата на 
случайните числа, теорията на вероятностите и марковите 
случайни процеси. 

Дискретното взаимодействие е характерно за  
самостоятелно работещи агрегати, осъществяващи контакт в 
строго определени моменти, каквито са  зърнокомбайнитe и 
транспортните средства, сеитбените агрегати и зареждащите ги 
агрегати, машините за балиране на сламата,   транспортните 
средства и др. 

 Изследването се извършва за една от най-отговорните 
и скъпи технологични операции  в земеделието, а именно  
прибиране на реколтата от зърнено-житните култури. 
Прибиращата техника  са различни зърнокомбайни, а 
транспортирането на продукцията се осъществява с 
транспортни средства (товарни автомобили или трактори с 
ремаркета).  
    В реални условия моментът на напълване на бункера на 
зърнокомбйна със зърно и пристигането на транспортното 
средство не съвпадат. В процеса на изследването се отчитат 
следните основни фактори: релеф, добив, влажност и др. а в 
рамките на един курс на транспортното средство – скорост на 
движение, пътни условия,  време за разтоварване и др. 
Определят  се престоите на зърнокомбайните и на 
транпортните средства. 

         
 
 За изчисляване на основните характеристики на 

системата и оптимизиране на организацията на работните 
процеси „прибиране-транспортиране” на зърно работния 
процес се проследява в следната последователност. 

Прибирането на зърнените култури се извършва със 
зърнокомбайни. След запълването на бункера на комбайна, 

транспортното средство подхожда, приема зърното и го 
транспортира до мястото за съхраняване или за допълнителна 
обработка. Приема се, че обслужващата система е съставена от 
краен брой обслужващи апарати (транспортни средства),  като 
всяко от тях може да обслужва едновременно само една заявка. 
Транспортното средство, като по-маневрено,  се придвижва до 
комбайна и ако в момента на напълване на бункера на 
зърнокомбайна има свободни транспортни средства, 
обслужването започва веднага. В случай, че  всички постове 
(транспортни средства) са заети, то заявката чака докато се 
освободи пост. Следователно, ако броят на заявките за 
обслужване не превишава броя на обслужващите постове, то се 
образува опашка на обслужваните апарати (комбайни), т.е. има 
машини, които чакат да бъдат обслужени. 

С това реалният технологичен процес се привежда до 
математически модел  на система за масово обслужване с 
чакане,  в която  постъпва  ограничен поток от заявки. В 
системата не може да се намират едновременно повече от m 
заявки, където m е броят на зърнокомбайните и е крайно число. 
          Математически модел на процеса 

Ако в системата постъпва прост поток заявки с 
параметър  λ , и потокът заявки постъпва от ограничен брой 
източници, тъй като в системата не може да има повече от m 
заявки, а интервалът от време, през което зърнокомбайните не 
се нуждаят от обслужване, е случайна величина и е 
разпределена по експоненциален закон. Това означава, че 
средното време за напълване на бункера на зърнокомбайна или 
постъпване на заявка е    λ/1   . 

Времето за обслужване на една заявка / времето за 
изпразване на бункера в транспортно средство/ е също 
случайна величина,  която е разпределена по експоненциален 
закон.  

При такава постановка възможните състояния на 
системата се описват със системата диференциални уравнения 
[4]: 
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При стационарни условия системата диференциални 

уравнения е решима  е се получават изчислителни зависимости 
за основните характеристики на системата: 

а) вероятността, че в системата се намират „k“ заявки и се 
обслужват  е: 
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където:  α    е коефициентът характеризиращ 

използуването на системата    
µ
λα = ; 

n - броят на транспортните средства, бр.; 
k - броят на зърнокомбайните с пълни бункери, бр. 

б) вероятността, че всичките обслужващи апарати са 
свободни ( 0P ),  т.е. всички автомобили или трактори с 
ремаркета чакат да бъдат напълнени със зърно, се получава 
условието: 
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в) вероятността, че всички обслужващи апарати са заети,  

т.е. всички автомобили или трактори с ремаркета да бъдат 
пълни със зърно nPnk ),( ≥ е: 
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г) средното време на чакане на заявките за започване на 

обслужването им rt   е 
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д) средният брой на заявките, които чакат да бъдат 
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е) средният брой на заявките, които се намират в 
системата  (тези които чакат да бъдат обслужени, както и тези 
чието обслужване е започнало)    M   е 
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ж) средният брой на незаетите с обслужване обслужващи 
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з) коефициентът на престой на обслужващите машини  

nk    е: 

n
Nkn

0= . 

и) коефициентът на натоварване на обслужващите апарати   

HK  е: 

nNnKH )( 0−= . 
Целева функция 
Икономическата ефективност  се определя при 

съотношение между броя на зърнокомбайните и обслужващите 
ги транспортни средства, което да осигури минимум на 
целевата функция 

min,., →+= nkctcC nnarnkλ  

където:  nkc  са загубите поради престои на 
зърнокомбайните в лв/h; 

nac   - загубите поради престой на транспортните средства, 

лв/ h; 
λ  - интензивността на потока на заявките за обслужване, 

т.е.   средният брой напълвания на бункерите за единица време, 
1−h ; 

rt  - средното време за чакане за всяка заявка, h ; 

n  - броят на транспортните средства, бр.; 

nk   -  коефициентът на престой на транспортните средства. 
Интензивността на заявките или времето за напълване 

на бункера се определя от зависимостта: 

Btt +
=

δ

λ 1
,   1−h q 

където:  bt    е времето за разтоварване на бункера, 1−h ; 

δt    е времето за пълнене на бункера, 1−h . 

Времето за напълване на бункера   δt  на 
зърнокомбайн се определя по зависимостта: 
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където:  Q   е обемът на бункера,  3m ; 

γ  - средната плътност на зърното,  3/ mt ; 

β  - коефициентът на запълване на обема на бункера; 

y  - добивът на зърно,  dakg / ; 

PB - работна широчина на жътварката, m ; 

 kV  - средната работна скорост, m/s . 
 
Времето за един курс на транспортното средство Tp е: 

TPpHTP tttT ++=  , min, 

 
където Ht  е времето за напълване на транспортното 

средство със зърно, min ;       

Pt   - времето за претегляне и разтоварване на транспортното 

средство, min ;   

cp
TR V

St
.6,3

602=  - времето за транспорт до базата за 

съхранение и обратно в min,  където  S  е транспортно 
разстояние, km, а TPV - средната скорост на движение на 
транспортно средство, m/s .     
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В случаите, когато вместимостта на транспортното 
средство  е различна от обема на бункера на зърнокомбайна, 
пропускателната способност или интензивността на 
обслужване на заявките на един обслужващ апарат /машина/ 
ще бъде   

pT
g 60

=µ , 1−h , 

където: g  е коефициентът отчитащ вместимостта на 
транспортното средство, спрямо тази на бункера на 
зърнокомбайна.       

 
Резултати от изследването 
 
За определяне на оптималното съотношение между 

броя на зърнокомбайните и обслужващите ги транспортни 
средства е необходимо да се определят стойностите на 
случайните величини: добивът на зърно, времето за пълнене на 
бункера на комбайна (зависещо от работната скорост на 

комбайна, състоянието на посева, влажността и чистотата на 
зърното, големината и наклоните на полето  и т.н.), времето за 
разтоварване на бункера  в транспортното средство, времето за 
теглене и разтоварване в базата за зърно и времето, необходимо 
за транспорт до базата и обратно.  

Определянето на интервалите на изменение на 
посочените случайни величини е възможно да се направи на 
базата на извършени наблюдения, експертни оценки и с 
методите на математическата статистика.  

Основните характеристики на възможните състояния, 
описани със системата диференциални уравнения, в зависимост 
от броя на обслужващите транспортни средства, са дадени на 
фиг.1 и фиг. 2. 

Икономически целесъобразният брой транспортни 
средства (n) за обслужване на група от три комбайна (m=3) при 
среден добив 450 кг, транспортно разстояние 10 км  и 
средностатистически стойности на останалите характеристики 
на процеса e даден на фиг.3 

 

 
 
Фиг.1.Изменение на характеристиките на възможните състояния на  процеса в зависимост от броя на транспортните 

средства ( n), където:Nr - среден брой заявки,които чакат да бъдат обслужвани, No - среден брой на незаетите транспортни 
средства 

 

 
Фиг.2. Изменение на коефициента на престой (Кп) и коефициента на натоварване (Кн) на транспортните средства в 

зависимост от броя им (n) 
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Фиг.3. Изменение на целевата функция  (С) в зависимост от броя на транспортните средства  (n): 
 където: Can  са  загуби поради престой на транспортните средства; Cnk - загуби поради престой на зърнокомбайните 

 
Изводи 
         1. Потвърдена е приложимостта на методите на теорията 
на масовото обслужване  при  моделиране на  технологични 
операции  в земеделското производство и е предложен 
математически модел за оптимизиране на взаимодействието 
между производсвените и обслужващите  машини в 
съвместната им работа при прибиране на зърненожитни 
култури.  
         2. Предложен е критерий за оценка на ефективността и 
оптимизация на 
 количестото на основните и обслужващи машини в 
съвместната им работа при прибиране на зърненожитни 
култури. 
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