


I . А КТУАЛНОСТ  НА  ПРОБЛЕМА  

 Поливната техника се финансира по „Програма за 
развитие на селските региони 2014-2020“ 

 Липсват ХМС инженери във фирмите предлагащи 
техниката и в разплащателните агенция към МЗХ 

 В резултат неиздържани в технико икономическо 
отношение проекти  

Пример: Лентови дъждовални машини с дълги тръбопроводи (Lм) 
и малки диаметри (DNм) 

⁺ По-малък разход на труд 

⁻ Нисък напор на дъждовалния апарат (Hда) 

- некачествен едър дъжд (наранява растенията, ерозия) 

⁻ Висок напор на хидранта/помпената станция 

- Тръби за номинaлно налягане > 10 atm 

- Твърде мощни помпи (голям разход на енергия) 
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I I . Ц ЕЛ  НА  ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Целта на изследването е да се получат оптималните 
работни параметри за различни модели лентови 
дъждовални машини и техните модификации.  

 

Всички разглеждани варианти са за машини с дъждовален 
апарат без ферма 

 

За определянето на оптималното решение ще се използва 
критерий (целева функция) приведени годишни разходи на 
хектар [лв/ha] 
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I I I . Ц ЕЛЕВА  ФУНКЦИЯ  

Разходи включени в критерия: 

1. Инвестиции за: 

1.1.  Лентова дъждовална машина 

1.2. Тръбната мрежа в имота 

1.3.  Водоизточник и/или помпена станция/помпен агрегат 

2. Годишни разходи за поддръжка: 

2.1. Лентова дъждовална машина 

2.2. Тръбна мрежа 

2.3. Водоизточник и/или ПС/ПА 

3. Експлоатационни разходи: 

3.1. Вода 

3.2. Създаване на напор (ел.енергия/гориво) 

3.3. Заплати за работници 

3.4. ГСМ за трактор (преместване на машините) 
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 Инвестициите се привеждат в годишни разходи чрез 
отчитане на лихвения процент по заемите.  

  Полученият резултат ще има смисъл на „разход за 
възстановяване на инвестицията“ или „разход за изплащане 
на заем за инвестицията“ 

 Разходите за електроенергия/гориво, заплати се 
актуализират с отчитане на лихвения процент по заемите, 
годишното поскъпване на електроенергията или на дизеловото 
гориво и икономическия живот на помпата и машината 

 Всички разходи се привеждат към единица площ (ha) 
чрез разделяне на площта на водооборотния участък 

 Водооборотен участък- площта, която се полива от една 
машина за междуполивния период 
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I I I . Ц ЕЛЕВА  ФУНКЦИЯ  



IV . П АРАМЕТРИ  ВЛИЯЕЩИ  НА  ЦФ  

1. Лентова дъждовална машина: 

1.1.  Инвестиции за лентова машина 

Зависят от модификацията  

Диаметър на тръбопровода (DNм ) 

Дължина на тръбопровода (Lм ) 

1.2.  Годишни разходи за поддръжка – процент от инвестицията 
или по наблюдения от практиката 
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2. Тръбна мрежа: 
2.1. Инвестиции за тръбна мрежа 

 Диаметър на тръбите (DNт )– зависи от  водното количество (Qм) 

 Дължина на тръбите (Lт) – зависи от големината на 
водооборотния участък и формата му 

𝑄𝑀 = 𝑓 𝑑ДА, 𝐻ДА  

𝑑ДА - диаметъра на дюзата  

𝐻ДА- напора на дъждовалния апарат 

𝐹ВУ = 𝑓 𝑄М, 𝑚, 𝑡, ψ = 𝑓(𝑑ДА, 𝐻ДА, 𝑚, 𝑡, ψ ) 

m- поливна норма [𝑚3/ha] 

t- времето за работа на ден [h] 

Ψ- коефициент на полезно използване на времето  

 Факторите (параметрите) са: 

 dда, Hда 

 m,t и Ψ 

2.2. Годишни разходи за поддръжка – по нормативи/на място 
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IV . П АРАМЕТРИ  ВЛИЯЕЩИ  НА  ЦФ  



3. Водоизточник и/или помпена станция/помпен агрегат: 

3.1.  Инвестиции за водоизточника 

     Зависят от начина на доставка  

- При доставка от Напоителни системи/СН, разходите за 
доставката са калкулирани в цената на водата  

 При водовземане от собствен водоизточник : 

Сондаж/друг водоизточник 

Помпа и оборудване към нея 

 При водовземане от НС/СН –гравитачно (Канал) 

Помпа и оборудване  

 При водовземане от НС/СН - помпено (ДПС) 

Ако Hх<4 atm – помпа и оборудване  

Ако Hх=5-6 atm – няма необходимост от инвестиция 
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IV . П АРАМЕТРИ  ВЛИЯЕЩИ  НА  ЦФ  



3.2. Инвестицията за помпата и оборудването към нея зависят 
от мощността на помпения агрегат: 

 Дебита на машината (Qм) 

     𝑄м = 𝑓 𝑑да, Hда - μ за изтичане през отвори и наставки 

 Напор на помпената станция (Hпс) 

 𝐻па = 𝐻да + ℎмаш + ℎмр + ℎпс    
- hмаш зависят от Lм и DNм 

- hпс и hмр зависят също от Qм 

- hмр зависи и от Lмр, т.е от формата на ВУ и големината му (Fву)  

𝐻па = 𝑓 𝑑да, Hда, Lм, DNм, Lт, 𝐷𝑁т  

 Инвестициите за водоизточник и/или ПС/ПА зависят от: 

𝑑да, Hда 

Lм, DNм 

Начина на доставка на водата 

Големината и формата на ВУ 

3.3. Годишни разходи за поддръжка –по нормативи/на място 
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IV . П АРАМЕТРИ  ВЛИЯЕЩИ  НА  ЦФ  



4. Разходи за вода като ресурс (AEw): 
 При доставка от НС/СН цената на ресурса е включена в цената на 

водата.  

 При собствен водоизточник- сондаж или река, цената на ресурса е 
определена от държавата. 

АЕ𝒘 = 𝑾. 𝑪𝒘 
 Цената (Cw) зависи от начина на доставка 

 Oбема (W) зависи от напоителната норма (M) и от площта на 
водооборотния участък (Fву) 

- M, Fву 
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IV . П АРАМЕТРИ  ВЛИЯЕЩИ  НА  ЦФ  



5. Разходи за създаване на напор  

 Зависят от консумираната енергия (eотн) и цената и (Cе) 

еотн =
𝐸

𝐹ВУ
=

0,002725. 𝑊. 𝐻ПА

𝐹ВУ. ηплηпаηдв
, [𝑘𝑊ℎ/ℎ𝑎] 

     Cе=[лв/kWh ]зависи от начина на захранване на ПА 

  - с електричество от мрежа 

  - с електричество от дизел-генератор 

  - с моторопомпен агрегат 

W=M.Fву => eотн = f(M, Hда, dда, Lм, DNм, Lт, DNт) 

dда, Hда 

Lм,DNм 

M 

Начина на доставка 

Формата и размерите на ВУ 
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IV . П АРАМЕТРИ  ВЛИЯЕЩИ  НА  ЦФ  



6. Заплати за поливачи и ГСМ за трактор 

 Могат да се приемат константни за всички варианти 

 Разходите ще се вземат от наблюдения на място при 
земеделските производители 

 

Заключение  

 Параметри влияещи на целевата функция: 

 Модификации на машината – Lм, DNм 

 Работни параметри – dда, Hда 

 Oтглеждани култури- М и m 

 Начин на доставка на водата 

 Други фактори- t, ψ, Lт, Dт, поливачи и начин на 
преместване 
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IV . П АРАМЕТРИ  ВЛИЯЕЩИ  НА  ЦФ  



Ще се разгледат 16-броя модификации лентови машини, като за всеки от тях ще се 

определи стойността на целевата функция  при следните варианти и подварианти: 

1. При три начина на доставка на водата 

 От собствен ВИ и ВВ съоръжение 

 От НС/СН –гравитачно от канал 

 От НС/СН – под напор  

2. При три нива на нетната напоителна норма  

 M=1200 𝑚3/ha 

 M=2400 𝑚3/ha 

 M=3600  𝑚3/ha 

3. При три диаметъра на дюзите (dда) за четири нива на напор на 

дъждовалния апарат (Hда) 

Изискване съотношението да осигурява качествен дъжд 
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V. М ЕТОД  НА  ИЗСЛЕДВАНЕ  



Пример: За получаване на модел IDROFOGLIA 110 IG1  

Начин на доставка на вода: напоителни системи 

Напоителна норма M=1200 𝑚3/ha 

H [m] 

d [mm] 26 28 30 24 32 

40 

80 

Оптимална зона 

dopt 

Hopt 

Oпределя се min на ЦФ и съответстващите и Hмopt и dмopt 

ЦФ=±10 15 %ЦФ𝑚𝑖𝑛 
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V. М ЕТОД  НА  ИЗСЛЕВАНЕ  



Пример: За всички машини 

Начин на доставка на вода: напоителни системи 

Напоителна норма M=1200 𝑚3/ha 

С резултатите от локалните минимуми се построява графиката 
DN 

[mm] 

L [m] 200 300 400 600 

75 

140 

От тази графика се вижда най-подходящия модел. За дадена дължина на 
тръбопровода- оптималния диаметър и обратно. 
За примера: Lм=300 m – Dм opt=110 mm минимум на целевата функция 

90 

110 

125 

500 
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V. М ЕТОД  НА  ИЗСЛЕВАНЕ  



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО  
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