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Abstract: Evaluation of the performance of soil tillage machines is carried out in one or more indicators making a quantitative 
comparison between them or their criteria or generalized ones. These methods can provide an independent evaluation of one or another 
machine. They can not determine the degree of perfection of the machine. Proposed a comprehensive evaluation criterion the degree of 
perfection of the machines. It is used to estimate the plow, created by us and a standard one. It is proved that the new plow has a degree of 
perfection - a complex criterion D = 0,727. In this case D - criteria is 1.35 times higher than the standard plow, i.e. the new plow is more 
sophisticated than the standard, but not ideal. 
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1. Увод 
Оценката на качеството на работа на почвообработващите 

машини в масовата практика се извършва по един или повече 
показателя, като се прави количествена съпоставка между тях. 

Други изследователи [1] правят съпоставка чрез критерии 
получени от произведение на отношението на съпоставими 
стойности на показателите. Получените критерии се сравняват 
количествено. 

И двата начина могат да дадат само относителното 
превъзходство на дадена машина по отделни показатели. Те, 
обаче, не дават представа за степента на съвършенство на 
машината, особено ако е необходимо да се направи 
самостоятелна оценка. 

Интерес представлява един друг начин за оценка, чрез 
който се определя обобщен критерий. За неговото съставяне се 
възприема, че процесът на обработка на почвата се 
характеризира с много отклици, всеки от които има свой 
физически смисъл и свое измерение [6]. Предимството на този 
обобщен критерий е в това, че може да се отчете степента на 
съвършенство на дадена машина. Той, обаче, е труден за 
използване. Освен това при този принцип на оценка, ниското 
ниво на една от функциите на желателност [6] обезсмисля 
високия ефект на останалите показатели. Общата оценка ще 
бъде ниска. 

Всичко това наложи създаването на комплексен критерий 
[3], който дава определена тежест на всеки показател. Освен 
това за съпоставимост при оценка на две и повече машини 
стойностите му са между 0 и 1. Долната стойност показва, че 
машината не е пригодна, а горната – че е идеална. 

Комплексният критерий е 
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където iuJieJikJ ′′′ ,,  са размерностите съответно на 
качествените, експлоатационните и икономическите 
показатели; jiujiеjik ,,  - тежестите на съответните 
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броят на показателите. 

Целта на настоящата работа е на базата на комплексния 
критерий да се оцени степента на съвършенство на създаден от 
нас плуг за пълно обръщане на почвения пласст [2,4]. Освен 

това да се сравни неговата работа със стандартен плуг и се 
отчете степентта на неговото превъзходство. 

2. Резултати и дискусия 
Новосъздаденият плуг за пълно обръщане на почвения 

пласт [5] е с повишена работна ширина на последното плужно 
тяло. Изследванията са проведени при различна работна 
скорост [5] променяща се в граници  Vм = 2-7,2 km/h. За двата 
плуга – новосъздаден и стандартен са измерени 5 броя 
показатели, характеризиращи качеството на работа: ъгъл на 
наклона на обърнатия почвен пласт, ширина на дъното на 
браздата, височина на грапавините по повърхността на полето, 
заораване на растителните остатъци и плевели и степента на 
обръщане на почвения пласт. На базата на стойностите на 
показателите са определени технологичния резултат, 
коефициента на оценка и комплексния критерий (табл. 1). 

За определяне степента на изпълнение по даден показател 
са дадени неговите минимална и максимална теоретично 
възможни стойности. Когато стойността по даден показател се 
доближава до неговата желана (минимална или максимална) 
стойност то машината се доближава до идеалния вид по този 
показател. Така например ъгъла на наклона на обърнатия 
почвен пласт спрямо хоризонта се движи в граници от 0 до 900. 
Ширината на дъното на браздата трябва да бъде равна на 
работната ширина на съответните плужни тела – респективно 
35 cm за стандартния и 55 cm – за новосъздадения плуг. 

Максималната височина на грапавините [3] е определена по 
зависимостта  

aabhгр −−= 22 ,    cm                               (2) 

където b е ширината на плужното тяло (почвения пласт), 
cm; a - дълбочината на работа (дебелината на почвения пласт), 
cm 

Степента на заораване на растителните остатъци и плевели 
и на обръщането на почвения пласт се движи в граници от 0 до 
100%. Технологичният резултат за три от показателите – 
ширина на дъното на браздата, заораване на растителните 
остатъци и плевели и степента на обръщане на пласта е 
определен по трите относителни стойности. На другите два 
показателя – ъгъл на наклона на обърнатия пласт и височина на 
грапавините той е определен по остатъчните им стойности. 
Това е така защото при първите три показателя оценката е по-
добра когато се доближава до максималната теоретична 
стойност, а при останалите два – обратно, до минималната 
такава. 

Комплексният критерий D е определен при 
предположението, че всички показатели отчитащи качеството 
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на работа са равносилни. Резултатите от табл. 1 са онагледени 
на фиг. 1. От табл. 1 се вижда, че  

Dнов плуг = 0,727> 0,536 = Dстанд.плуг                                   (3) 

От това следва, че новия плуг превъзхожда стандартния 
1,35 пъти т.е., той е по-добър от стандартния. В същото време 
D критерия показва, че новия плуг не е съвършен, тъй като 
неговия комплексен критерий е  

Dнов плуг = 0,727< 1 = Dидеална машина                                (4) 

т.е. е по-малък от комплексния критерий на идеалната 
машина 

Табл. 1. Стойности на показателите, технологичен резултат и 
коефициент на оценка 

 
 

 

 
Фиг. 1. Графика на коефициента на съвършенство на 

плуговете при различните технологични критерии 

3. Заключение 
На базата на комплексния критерий е оценена степента на 

съвършенство на плуг за пълно обръщане на почвения пласт. 
Той е с комплексен критерий D = 0,727. 

Оценена е степента на съвършенство на стандартния плуг. 
Той е с комплексен критерий D = 0,536. 

Сравнителната оценка показва, че новия плуг е 1,35 пъти 
по-добър от стандартния. 

Въпреки по-високата степен на съвършенство новия плуг е 
с по-ниски показатели от идеалната машина.  
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