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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

РБ – Република България; 

БА - Българска армия; 

НАТО - Организацията на Северноатлантическия договор; 

МО – Министерство на отбраната; 

ЩО – Щаба на отбраната на Българската армия; 

ВС -  Въоръжени сили; 

МВЗ- минновзривни заграждения; 

ИЗ- инженерни заграждения; 

МП -  минно поле; 

МИВ -  машини на инженерно въоръжение; 

МУМЗ - машини за устройване на минновзривни заграждения; 

ПТМ - противотанкови мини;   

ППМ - противопехотни мини;  

GA –генетичен алгоритъм; 

СУК -  система за управление на качеството; 

К.П.Д - коефициент на полезно действие; 

БК- боекомплект; 
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УВОД 

 

Главната цел в сферата на отбраната е гарантиране на 

независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната от 

заплахи с военен и въоръжен характер [1]. За реализиране на 

отбранителната мисия на Българската Армия в контекста на съюзната 

система за колективна отбрана на НАТО е необходимо да се обърне 

внимание на възможностите на Въоръжените сили да устройват 

противотанкови минновзривни заграждения. Инженерните 

подразделения на Сухопътните войски участват в изпълнението на 

голяма част от Целите на Въоръжените сили и са пряко отговорни за 

изпълнението на L1000 AFG "Инженерната мобилност, 

контрамобилност и оцеляване". Това означава, че подразделенията 

трябва бързо да поставят минновзривни заграждения, да разминират и 

да преодоляват препятствия с високи темпове и скорости.  

Актуалността на изследването се определя от това, че 

машините за устройване на минновзривни заграждения отговарят на 

държавното търсене и практическа потребност Българската армия да 

придобие определени оперативни способности и да изпълни тази цел в 

частта и за контрамобилност. Поради тази необходимост в плановете за 

модернизация на БА е заложено в близко бъдеще да се приемат на 

въоръжение нови машини за минновзривни заграждения, които 

намалят ръчното устройване на минни полета и повишават 

възможностите за устройването им с малко сили  

Практиката показва, че превъоръжаването с нова техника и 

въоръжение изисква огромни финансови средства, което определя 
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необходимостта от разкриване на зависимостите за повишаване 

ефективността на машините за механизирано миниране в условия на 

финансова криза [2]. При тези условия за нуждите на БА е необходимо 

да се разработи комплексен метод за оценка на качеството и 

ефективността на нови образци техника и от тях да се избере най-

подходящите за превъоръжаване или да се модернизират старите 

образци техника. 



8 

 

 

ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА 

ЗАДАЧА 

 

 

1.1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО 

ПРОБЛЕМА 

 

Българската военна наука разглежда минновзривните 

заграждения като основни елементи на системата от инженерни 

заграждения [3]. Поради голямата маневреност и динамичност на 

съвременния бой инженерните подразделения трябва да имат 

готовност за бързо миниране и преодоляване на МВЗ на широк фронт и 

по цялата дълбочина на отбраната, затова работите по минирането се 

механизират [4].  Основата на МВЗ е минното поле, което е участък от 

местността или акваторията, в границата на който с определена цел и в 

указан ред са поставени мини [5].  

Машините за устройване на минновзривните заграждения са 

технологична група от машините на инженерно въоръжение [6].  Те са 

предназначени за механизирано миниране в съкратени срокове за 

повишаване на ефективността на минните полета с цел да нанесат 

загуби на противника, да се задържи неговото предвижване и маньовър 

и да се принуди да използва средства за разминиране и направа на 

проходи или движение в посока, където той може да бъде унищожен с 

всички видове огън [7]. Те трябва да се използват във всички бойни 

действия , като поставят мините в почвата или на повърхността [8].  
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За да изпълнят предназначението си независимо от 

разнообразното им устройство включват следните компоненти:  

- базова установка; 

- контейнер за съхранение и пренасяне на мините; 

- устройство за подаване на мините към работното съоръжение; 

- съоръжение за доставяне на мините до бойното поле. 

Поради голямото разнообразие на съществуващи конструкции 

МУМЗ се класифицират по различни признаци. Според базовата 

установка, на която са монтирани, системите за механизирано 

миниране могат да бъдат няколко основни типа [9]. Самоходните 

МУМЗ са основно средство за механизация на минирането в хода на боя. 

Могат да бъдат авиационни или сухопътни (верижни или колесни). При 

тях контейнерът е монтиран на самата базова машина [10]. 

Прикачните МУМЗ са предназначени за съкращаване на 

трудопоглъщаемостта и времето за устройване на МП с използване на 

основни типове мини в местности без огнево въздействие на 

противника [11]. Могат да са с контейнер разположен на тях или на 

базовата машина, а на ремаркето остава устройството за поставяне, 

което най-често е улей или резервоар за изхвърляне на мините [6]. 

Преносими средства за миниране са третият вид, който в съвременния 

бой често се използва от маневрените формирования [12]. Те са  леки, 

преносими средства за миниране и самостоятелно създават прикритие 

на отбраняваните позиции. Има едноцевни и многоцевни преносими 

установки. Доста често се използва и цилиндрична минна касета за 

еднократна употреба изстрелвана с помощта на пиропатрон [13]. 
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ФИГ.1. 1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА МУМЗ  
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В зависимост от вида на мините които използват се 

подразделят [14]: 

-  за противотанкови мини (ПТМ) (anti-personnel mine), 

-  за противопехотни мини (ППМ) (anti-tank mine). 

Англоговорящите страни ги подразделят на  [15]: 

- МУМЗ работещи с обикновени (conventional) мини; 

- системи работещи с изхвърляни мини (scatterable mine). 

Тези средства за миниране поради използването на специални 

мини с малък размер и вероятност за приземяване с неправилна 

ориентация  имат по-малка възможност за разрушение на  превозни 

средства отколкото МУМЗ с конвенционални мини [16]. 

Ефикасността  на изхвърляните мини при водните препятствия 

е понижена още повече, тъй като водно покритие от пет сантиметра 

предотвратява образуването на кумулативна струя [17].  

Според начина на подаване от контейнера за съхранение до 

устройството за доставяне биват [18]: 

- с ръчно подаване; 

- с механизирано подаване, чрез ролков или лентов транспортьор. 

Според вида на съоръжението за доставяне на мините до 

бойното поле те могат да бъдат няколко типа. 

МУМЗ с директно доставяне на мините. Те са средства за 

механизирано поставяне на противотанкови или противопехотни мини 

в или на повърхността на почвата. Всички известни марки разчитат на 

поставяне на мините в почвата  или на нейната повърхност [19]. 

Стъпката за миниране (разстоянието между мините в реда) се регулира, 
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с което се получава различна плътност  при еднакво количество минни в 

реда [20]. От този тип е приетия на въоръжение в БА заградител МТЛБ – 

АТ-И “Бариера” с ПМЗ-4 [21], поради което той ще бъде в основата на 

експериментите в настоящото изследване. 

МУМЗ с дистанционно доставяне на мините. Те се появяват 

през седемдесетте години, когато се внедрява нов начин за миниране не 

изискващ присъствие на сапьора [22]. Служат за бързо устройване на 

минни полета в особени условия на бойната обстановка, чрез залпово 

изстрелване на мини и тяхното хаотично попадане на повърхността от 

даден участък на местността, осигуряващо съответното зададено 

равнище на бойния ефект. Този начин се нарича дистанционно 

миниране и се явява елемент на огневото поразяване на противника 

[23], а средствата за него се конструират да доставят мини по 

балистичен или гравитационен начин и затова се подразделят на две 

групи.  

МУМЗ с балистично- дистанционно доставяне. При тях мините 

се доставят с артилерийски и касетъчни снаряди, ракети, хеликоптери 

или специални системи, изстрелващи ги от касетни модули. Те падат на 

повърхността на земята и се превеждат в бойно положение 

автоматично. Това изхвърляне на мините значително повишава темпа 

на миниране [24].  

Новите заградители имат характерна конструкция, за основа на 

която служи цилиндрична минна касета за еднократна употреба. Тя се 

снаражава с мини ( от пет до десет броя) и има пиропатрон за 

изстрелване. Касетите са събрани в пакет или магазин, разположен в 

пускова установка, монтирана на наземно средство или вертолет. Най 

често на базовата машина се монтира въртяща платформа с 
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направляващи цеви и магазин за мините [25]. Цевите се разполагат на 

няколко реда. Според скоростта на движение и регулирането на реда на 

изстрелване се постига желаната плътност на минновзривното 

заграждение [26]. 

МУМЗ с гравитационно- дистанционно доставяне. При тях 

доставянето става предимно чрез самолети и вертолети на далечни 

разстояния и пускани от специални устройства с парашут върху земната 

повърхност или авиобомби, които при достигане на определена 

височина над земята разпръскват мините на повърхността [27]. 

Теорията на машините за устройване на инженерни 

заграждения е резултат на много изследвания, при които се установяват 

известните до момента научни идеи и принципи за работа на 

различните средства за механизирано миниране. На подлежащия за 

изследване в дисертацията проблем има публикации предимно за МУМЗ 

с директна доставка на мините до повърхността. Много от 

литературните източници, особено в САЩ, Англия и Франция  не са 

публикувани поради съхраняването им като фирмени тайни. Оскъдна е 

и информацията в електронните медии и Интернет. 

Относно МУМЗ, които са наречени от руската военна наука с 

наименованието минни заградители е известно, че повишават 

коефициента на недостъпност на местността – кнд [28]. 

Според [14] качеството на минните полета устроени със МУМЗ 

се характеризира от бойния ефект, т.е. вероятността за поразяване на 

противниковите машини [29]. 

(1. 1)                           



cos

2 ав
мппореф

dh
РБ
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където Беф е бойният ефект;  

Рпор. – вероятността за поразяване на бойната машина от 

противниковите машини; 

dа е диаметърът на активната площ на мината, m; 

2hв– широчината на веригите (колелото) на машината, m; 

β - ъгъл между посоката на движение на бойната машина и 

фронта на минното поле, rad. 

ρмп – плътността на минното поле, която е зависимост от 

съотношението n/l 

n- e количеството на мините в минното поле, бр; 

l - дължина на минното поле, m. 

За вероятността за разкриване на мините при визуално 

наблюдение от бойна машина, която преодолява минното поле чрез 

форсиране без предварително устройване на проходи е предложен 

израза [30] 

(1. 2)                             



cos

2
1 ав

мпрмпор

dh
PР


  

където Pрм е вероятността за разкриване на мините чрез визуално 

наблюдение [31]. 

От анализа на тези уравнения се вижда, че обемът на работите 

на МУМЗ зависи от характера на местността и широчината на фронта на 

които действа даденото войсково формирование осигурявано от МУМЗ 

[32] . 

Значителен обем от публикациите разглежда аспекти на 

основните положения от теорията на работните процеси на МУМЗ.  
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Лобов А.Г; Николаев В. Н; Фомичев М. П. и др. разкриват 

принципа на действие на МУМЗ за директна доставка със следните три 

операции [33]: 

- устройване на бразда в почвата или (снега) с определена форма и 

размер. 

- поставяне на мините в определена стъпка. 

- маскиране на поставените мини чрез засипване с помощта на 

обратни отвали. 

Съществуващите конструкции МУМЗ за директно действие 

най- често устройват бразда с помощта на безотвален плуг, той подрязва 

чим под които се поставя мината.  

Има описания на работен орган във вид на двулемежен плуг. 

Първия лемеж снема пласт почва, открива бразда в която се поставя 

мината, втория лемеж срязва пласт за закриване на мината. [33] 

Другия известен метод е направа на отделни ями за всяка мина, 

чрез използване на шнеков работен орган или нож спускан периодично 

за образуване на отделни гнезда [33]. 

Определената стъпка на минирането l, зависи от скоростта на 

минния заградител: 

(1. 3)                                          

м

м

t

l
V   

където V е скоростта на минния заградител, m/s; 

lм – стъпката за поставяне на мините в метри, която според [5] е 

4 или 5,5 м. 

tм-  периодът за поставяне на мините, въз основа на които се 

конструира механизма за подаване на мините в браздата, m/s. 
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За определяне на стъпката е предложен моделът [33]. 

(1. 4)                                            
Dn

l
t m

m
.

60


  

където D е диаметърът на водимото колело на движителя на базовата 

машина, mm; 

n – оборотите на водимото колело, tr/min. 

Установено е, че за да не се наруши системата на минното поле 

или да не попадне под заградителя мината не трябва да се преобръща 

или да застава на ребро [33]. 

За допустимата скорост на плъзгане на мината по почвата се 

използва уравнението [33]. 

(1. 5)                                                 cghV 2  

където [V] - допустимата скорост на плъзгане на мината по почвата, m/s 

hс - височината на повдигане центъра на тежестта при 

преобръщане, m; 

g – земното ускорение. 

За определяне скоростта на мината в края на движението и по 

подаващото устройство е предложена формулата [33] 

(1. 6)                                   2

02..cossin VgfLVm    

където Vм  - скорост на мината при движението и по подаващото 

устройство, m/s 

V0 – началната скорост на мината, m/s 

α-  ъгълът сключен между допирателната на почвата и улея на 

подаващото устройство, grad.  

L- дължината на улея на подаващото устройство, m; 



17 

 

ƒ – коефициент на триене на дъното на мината по подаващото 

устройство. 

В специализираната литература е разгледано минирането чрез 

вертолети снабдени с улеи, по които мините се плъзгат и падат върху 

земната повърхност. Този начин на миниране предполага изпълнение 

на следните условия [33]: 

- стъпката на миниране трябва да е постоянна; 

- мините да падат с дъното надолу; 

- да не се задействат при удар в почвата; 

- вертолета да е устойчив при летене. 

Падналата от улея мина може да се преобърне в следствие на 

отскока при удара в почвата. Това явление се предотвратява чрез 

ограничаване на височината на падане от улея [33] 

(1. 7)                                               
2K

h
h c  

където h e височината на падане на мината от улея, m; 

K- коефициент на възстановяване на удара 

hc  - височината на издигане на центъра на тежестта при 

преобръщане, m. 

( 1. 8)                                            
h

h
K 1  

където h1 е височината на отскока на мината след удара в почвата, m.  

Обикновено височината на падане на мината от улея се приема 

3...5 m. 

Стабилизацията на мините се постига, чрез предаване на 

въртеливо движение на мините относно тяхната вертикална ос с 

честота  300-400 min-1 
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В специализираната литературата има данни за измерването на 

кинематичните параметри както на самоходните и прикачни минни 

заградители така и на вертолетен тип [34]. При излизане от 

транспортьора мината постъпва в кухината на маскиращото устройство. 

Тук за определяне траекторията на движение на центъра и на тежестта 

се използват уравненията [34]: 

(1. 9)                                   
g

z
Vx m

2
  

където x е хоризонталната компонента от траекторията на движение на 

мината, m; 

Vm - скоростта на излизане на мината от транспортьора, m/s. 

z - вертикалната компонента от пътя на мината, m; 

g - земното ускорение, m/s2. 

За определяне на времето за движение на мината се използва 

формулата [34]: 

(1. 10)                                       
g

z
t

2
     

където t е времето за движение на мината, s. 

Установено е, че скоростта на мината се обуславя от 

допустимата скорост на плъзгане по почвата след падане, за да не се 

преобърне или заклини в маскиращото устройство [34] 

(1. 11)                                     ммпл hdgV   

където [Vпл]  е допустимата скорост на плъзгане след падане, m/s. 

g – земното ускорение, m/s2.; 

dм - диаметърът на мината, m; 

hм - височина на мината, m; 
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Съществува модел за определя на скоростта на мината при 

излизане от транспортьора [34]: 

(1. 12)                                   бмммm VhdgV   

където Vm е скоростта на мината, m/s. 

Vбм – постъпателната работна скорост на базовата машина на 

първа предавка, m/s. 

Предложено е така също уравнение за проектиране на 

надлъжния профил на кухината на маскиращото устройство [34]:  

(1. 13)                                 
g

z
Vhdgx бмmm

2
.  

Разстоянието на което мината ще се плъзне по почвата се 

определя от равенството на енергията и работата от силите на триене 

[34]:   

(1. 14)                            
  sin.cos2 1

2




g

V
x пл

 

където Δx е разстоянието на плъзгане, m. 

Положителния знак е за наклон на долу, а отрицателния за на 

горе при което стойностите на Δx са максимални. 

За осъществяване на исканата стъпка на миниране, която се 

определя от предавателно отношение на подаващия механизъм се 

използва модела [34] 

(1. 15)                                    

бм

mm
пм

V

ln
i .

60
  

където iпм – предавателното отношение на подаващия механизъм. 

nm- номиналната честота на въртене на коляновия вал, tr/min 

lm – стъпката на миниране, m;  
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Vбм – скорост на базовата машина, m/s. 

За определяне предавателното отношение към предавката до 

двигателния вал на транспортьора е предложен израза [34] 

(1. 16)                          
  бмmm

м
тр

Vhdg

r
i




.
 

 където iтр е предавателното отношение към предавката до двигателния 

вал на транспортьора; 

ωм – номиналната ъглова скорост на коляновия вал на 

двигателя на базовата машина, s-1; 

r –радиус на двигателното зъбно колело на транспортьора, m. 

В  теорията на селскостопанските машини са известни 

уравненията за рязането на почва от хоризонтален нож и определяне на 

теглителната сила на плуга [35]. 

При условие, че ъгълът на положението в план ε = 60...90 deg 

тогава относителното съпротивление се приема от установените за 

видовете почви стойности. При ε =25 deg се намаля три пъти. 

Относно определянето съпротивлението на плуга се използва  

математическия модел на проф. Горячкин [35]:  

(1. 17)                                 
2

1 hbVkhbGP    

където Р е теглителната сила; 

 μ1G -  съпротивлението от триене в браздата получено от 

коефициента на триене на метал в почва μ1 и силата на 

тежестта на плуга G . 

εhbV2  - съпротивлението от отхвърляне на повдигнатия пласт, 

което зависи от скоростта V,   геометричните параметри на 
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плуга и коефициента ε отчитащ отхвърлянето на пласта почва 

и се приема ε =0,1к.  

khb - съпротивлението от деформиращия се срязван пласт 

почва изследвано от проф. Домбровски, който въвежда 

относително съпротивление при рязане: 

(1. 18)                                                
hb

W
к

.
  

където k е относителното съпротивление при рязане, Pa; 

W е съпротивлението при рязане на почвата, N; 

h – стружката, m;  

b- широчина на плуга, m. 

Според същия източник подкрепен и от други изследователи 

тегловото усилие за обезпечаване работата на машината ще е сбора на 

трите сили на съпротивление [36]: 

(1. 19)                      cos1sin 212 ffGNfWP птрx  ; N 

където P е теглителната сила, N; 

Wx  е силата на съпротивление на рязане на почвата, N; 

f2Nтр - силата на триене между ножа и почвата получена от 

коефициента триене почва в метал и нормалната реакция на 

почвата, N; 

  cos1sin 21 ffGп   - силата на съпротивление от движението на 

почвата пред и под плуга, N; 

Gп  - сила от тежестта на почвата пред плуга, N; 

f1-  коефициент на триене почва в почва; 

f2 - коефициент на триене почва в метал 

δ - ъгъл на положение на плуга, grad. 
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За определяне на мощността потребна за работа се предлага 

формулата [33]: 

(1. 20)                                
 

3600

VWP
N б
  

където P е окончателната теглова сила, N; 

Wб - силата на съпротивление от предвижване на базовата 

машина, N; 

V - скоростта на движение на минния чистач, m/s; 

η - механичното к.п.д. на силовото предаване на машината.  

Уравнения (1.17), (1.18)  и (1.19)  не отговарят на условията за 

работа на плуг с двойно отхвърляне, какъвто се използва обикновено на 

МУМЗ с непосредствено действие. 

В литературен източник [37]е направен анализ на работните 

процеси на МУМЗ при който се определят следните съпротивления 

влияещи на плуга: 

- съпротивление от рязането на чима; 

- съпротивлението от триенето на чима в крилата на плуга; 

- триенето на плуга по срязваната почвена повърхност; 

- повдигането на чима от постоянно положение за което се 

предлага: 

 (1. 21)                             tglhbtgGW п .....6,0.   

където W  е съпротивлението за повдигане на чима, N; 

Gп силата на тежестта на повдигания чим,N; 

b - широчината на захвата на чима, m;  

h - дебелина на стружката, m; 

αср - среден ъгъл на рязане на почвата по целия режещ ръб, deg; 
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l - дължина на плуга, m; 

γ - обемно тегло на срязваната почва, N/m3. 

Според същия литературен източник [37] геометричните 

параметри на плуга са основен фактор за правилното поставяне на 

мини. Те трябва да осигуряват: 

-  установената дебелина на чима; 

- безопасност на работа на машината; 

- минимално съпротивление при рязането. 

Установената дебелина на чима се постига с плаващо 

положение на плуга чрез ограничител. Опорната площ на този 

ограничител е функция от вертикалната компонента на 

съпротивлението и силата на тежестта на маскиращото устройство [37]. 

(1. 22)                                 
 

муz

ог

GW
F


  

където Fог е изчислената опорната площ на ограничителя, m2; 

Wz - вертикалната компонента на съпротивлението, N; 

Gму-  тежестта на маскиращото устройство, N; 

[σ]  - допустимото натисково напрежение на почвата на 

местността, N. 

За най-добро чимообразуване се препоръчва ъгълът на рязане 

α = 20...30 deg. Този ъгъл осигурява най-малко надлъжно съпротивление, 

не позволява обръщане и пречупване на чима за създаване на добри 

условия за маскировка [38]. 

Запазването на целостта на чима се осигурява също и чрез 

двустранно повдигане и приплъзване по стреловидни хоризонтални 

ножове с криволинейно очертание осигуряващо хлабина между тях и 

мината [37]. 
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За определяне ъгъла на положението на крилото ε се използва 

израза [37]: 

(1. 23)                                

1

1


 arctg  

където ε е ъгъла на положението на крилото, deg; 

μ1- коефициент на триене почва в метал. 

Дължината на правия участък на крилата l [37]: 

(1. 24)                                       
sin

5,0 mD
l   

където Dм външен диаметър на мината, m. 

Очертанието на дъгата в края на крилата се извършва с радиус 

ρ [37] 

(1. 25)                                   

2
.sin







tg

  

където ρ е радиусът на очертанието на дъгата в края на крилата, m; 

ε е ъгъла на положението на крилото, deg; 

δ е хлабината образувана от крилата на ножа и мината, m. 

Размерите на кухината на плуга се обуславят от поведението на 

мината след излизане от транспортьора. 

В същия източник широчината на захвата на обратните гребла 

за маскиране на мината се определя с оглед на разпределяне и 

изразяване на излишната почва и трябва да превишава широчината на 

плуга с 30%. [37] 

Според анализа на информационните източници в Интернет  в 

армията на САЩ е избран пътя на развитие на системите за 

дистанционно миниране [39] и  [40]. Използването им е намерило израз 
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в разработената концепция за използване на „Семейство на 

изстрелваните мини” (Family of Scatterable Mines - FASCAM )  в полевите 

устави на САЩ -FM 20-32 [12]и FM 5-102 [11]. Системите от семейство 

FASCAM имат комплексен характер [41]. На далечните подстъпи към 

предния край на отбраната (30...100 km.), противникът среща минни 

полета устроени с помощта на системата Gator, която за носители на 

мините използва авиационни бомби. На далечина от 18...24 km се 

включват артилерийските 155 mm гаубични системи ADAM и RAAM 

(ADATM) [28]. На по-близко  разстояние се употребява системата за 

дистанционно миниране базирана на вертолет Air – Volcano. На самия 

преден край се устройват минни заградители с модулна контейнерна 

система за миниране (Modular Pack Mine System – MOPMS), а ако 

противникът пробие отбраната, се използва мобилната наземна система 

за разхвърляне на мини (Ground Emplaced Mine  Scattering System – 

GEMSS) или  Mine delivery system Volcano- Ground [42].  

Подобна система също така е разработена в Германия (MiWS) и 

включва използване на вертолетна система за миниране, минен 

заградител FFV 5821,  леката система за изхвърляне на мини Scorpion 

или реактивните установки LARS и  MARS [40]. 

От източник [43] се разбира, че при тези системи за миниране е 

разработен специален начин на устройване на минни полета наречен 

модулно миниране, за което са установени параметрите на минното 

поле (размерите и плътността ) необходими според поставената цел. Тя 

се определя според съответния ефект на минното поле за обезпокояване 

на противника (disrupt), насочването му в определена посока (turn); 

спиране (fix) или блокиране (block) [44]. В зависимост от необходимата 

плътност в една точка на прицелване (Aimpoint), МУМЗ доставя 
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необходимия брой снаряди. Кръгът около точката се нарича модул на 

минното поле в които се гарантира зададената плътност [45].  От 5 до 

15% от мините се оказват извън пределите на модула в една зона за 

безопасност (Safety Zone), радиусът и се определя според траекторията 

на полета и далекобойността на оръдието. Има и още една зона на 

опасност за своите войски от разлитащи се осколки (Frag Hazard Zone), 

радиусът и се определя от зоната на безопасност плюс 235 m. Минното 

поле се състои от необходимия брои модули [45]. 

В специализираната литература в САЩ плътността се изразява 

като линейна или площна [46]. За машини използващи конвенционални 

мини се използва линейната плътност. За системи с изхвърляни мини се 

изразява с областната плътност. Поради различните типове МУМЗ и 

променливите размери на модулното минно поле, точната плътност не 

може да се определи [47]. 

Линейната плътност се изразява с числото мини на метър във 

фронталната част на минното поле [11]: 

(1. 26)                                        
L

n
П л   

където Пл е линейната плътност на минното поле, мини/m; 

n - броя на мините; 

L - дължината по фронта на минното поле, m; 

Областната плътност се равнява на броя на мините разделени 

на областта на  минното поле [11]: 

(1. 27)                                    
LВ

n
Поб   

където Поб е областната плътност на минното поле, мини/m2; 

В – дълбочина на минното поле, m; 
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Преобразуването на областната в линейна плътност става от 

умножение на  плътността на  областта по дълбочината на минното 

поле [11]:  

(1. 28)                                   ВПП обл   

От анализа на тези формули се вижда, че машините с 

дистанционно доставяне на мините до минното поле не обуславят 

напълно плътността поради това, че обикновено има разстояния между 

мините. От друга страна тези МП се състоят от хаотично разположени 

мини, които може да паднат в близост до друга мина и често детонират 

под влияние на съседната.  Изхвърляните мини са разположени на 

повърхността и лесно могат да се обезвреждат от противниковите 

войници поради което редица страни все още използват средства за 

механизирано миниране устройващи смесени минни полета. Според 

организацията на обединените нации от противопехотните мини 

загиват около 10000 цивилни граждани годишно поради това република 

България е подписала договора [48] и конвенцията за неупотребата им 

[49]. Поради тази причина това е голям проблем за повишаване на 

ефективността на системите за дистанционно доставяне на мини до 

повърхността. 

В източниците [50] и [51] са описани модели за дистанционно- 

гравитационната доставка на мини с парашут, основаващи се на  

теорията за движение на твърди тела във въздушна среда.  

Тяло движещо се във въздушна среда се характеризира с 

неговия „мидел” – площ с най-голямо напречно сечение, с увеличаването 

на което  расте и съпротивлението на въздуха [50]. Съпротивление по 

посока, противоположна на движението на тялото се нарича челно 
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съпротивление. В източник [50] се предлага следната формула за 

определянето му 

(1. 29)                                      
2

2

1
SVCQ   

където Q е силата на челното съпротивление, N;  

C - Коефициентът зависещ от формата на тялото и от 

състоянието на неговата повърхност. Определя се 

експериментално и за парашут е от 1....1,3. 

ρ - плътността на въздуха, kg/m3; 

S - най-голяма площ на напречното сечение, m2; 

V - скоростта на тялото, m/s. 

В началото на падането когато скоростта на тялото е малка, 

силата на съпротивление на въздуха е незначителна в сравнение със 

силата на тежестта. В зависимост от увеличаване на скоростта се 

увеличава и съпротивлението, намалява ускорението и затова скоростта 

нараства по- бавно, докато настъпи момент когато Q=G. Това състояние 

се нарича равновесно.  

Равновесната скорост на мините можем да определим по израза 

[50] 

(1. 30)                                    
SC

G
V



2
0   

където V0- равновесна скорост на парашута, m/s 

 G – силата на тежестта на падащото тяло, N; 

C – коефициент зависещ от формата на тялото; 

ρ - плътността на въздуха, kg/m2; 

S – най-голяма площ на напречното сечение на тялото, m2 
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Освен продължителността на падане на скоростта на тялото 

голямо влияние оказват и височината, теглото, размерите и 

положението на тялото. 

Посоката на движение на мините спрямо самолета, под 

действие на силата на тежестта е надолу, а под действие на насрещния 

въздух се отнася назад в страна противоположна на самолета [50]. 

Относителната траектория ще се характеризира с ъгъл лежащ върху 

вертикалата и линията на относителната траектория [51] 

(1. 31)                                     
2

0

2

V

V
arctgY   

където Y е  ъгъл лежащ върху вертикалата и линията на относителната 

траектория 

V- скорост на самолета, m/s; 

V0- равновесна скорост на парашута, m/s 

От анализа на уравненията съдим, че устойчиво падане на тяло 

ще има когато то е в равновесие. Центъра на тежестта на тялото да е под 

опората, а опората за парашута е съпротивлението на въздуха.  Основно 

значение за запазване на устойчивостта в първите 2...3 секунди, при 

отделяне от самолета има хоризонталното движение по инерция в 

посока на полета. Това може да се намали с летене на самолет с по- ниска 

скорост и по- малка височина [50]. 

В специализираната литература е предложен математически 

модел за управлението на бойната ефективност на средства за 

механизирано миниране [52].   
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За определяне на оптималните параметри е предложено 

прогнозиране стойностите на критерия на идентифицираност и 

инженерно – технически ефект на МУМЗ. 

Критерия на идентифицираност за разработване на техническа 

спецификация на МУМЗ при определени параметри на мините ( 

диаметър, активна площ, височина, маса на заряда от взривно вещество 

и т.н.) се оценява, чрез отношенията [30]: 

(1. 32)                                
 




4

1

25,0
i i

i
додир

f

f
g   

където gдир е критерии на идентифицираност за МУМЗ с директна 

доставка на мините. 

[Δfi]  е фактическото отклонение на i – тия параметър получен 

от разликата на реалните и минималните стойности и 

характеризиращ качеството на работите по устройване на 

минните полета: 

f1  - разстояния между поставените мини по фронта на минното 

поле, m; 

f2  - вероятността за разкриване на мините чрез наблюдение от 

бойна машина; 

f3  - минимално разстояние между мините против взаимно 

взривяване по детонация, m; 

f4  - оптимална дълбочина на поставяне на мината в почвата, m.  

[Δfi] – допустимите абсолютни отклонения получени от 

разликата между оптималните и минималните необходими 

стойности на същите параметри; 

αдо – логическият параметър на достъпност на обекта за 

действие на МММ ( получава стойности 0 или 1) 
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При използване на МУМЗ с дистанционна доставка на мините 

последният параметър на качеството се анулира и критерия се определя 

от израза [30]: 

(1. 33)                                    
 




3

1

33,0
i i

i
додист

f

f
g   

където gдист.  е критерии на идентифицираност за МУМЗ с дистанционна 

доставка на мините 

За оценяване на инженерно – техническия ефект на МУМЗ за 

директна доставка е предложен израза [30]: 

 

(1. 34)      
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където Sдир e инженерно-техническия ефект на МУМЗ за директна 

доставка; 

θ е времето от периода на бойните действия; 

αпоп – сумарния коефициент на бойните престой, техническо 

обслужване и почивка на операторите; 

m – броят на районите за отбрана за които се устройват минни 

полета; 

КR - коефициент на редуциране на модела за да премине в 

състояние на работоспособност; 

Км  - коефициент на маневреност на МУМЗ; 

μv –коефициент на влияние на условията на местността върху 

МУМЗ; 
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hv –достигане на номинални стойности на експлоатационна 

скорост от оператора на машината, m; 

Vk – конструктивна скорост на базовата машина, m/s; 

Fпо – площ на полосата за отбрана на войсковото 

формирование, кm2 ; 

tорг – средно време за организиране на работата в един район, h; 

Lмз - оптималната дължина на МВЗ в полосата за отбрана, m; 

lмп – дължина на минното пол, устройвано с едно зареждане на 

заградителя, m; 

l – дължината на рамото за една зарядка, m; 

tзр – времето за едно зареждане на контейнера, h; 

hзр – квалификация на оператора при зареждане на контейнера; 

hв – боеспособността на оператора при възстановяване на 

машината; 

Тв – средно време за възстановяване на машината при войскови 

ремонт, h; 

Корг –средно време за организиране на работата в един район, s; 

μот – коефициент на влияние на местността върху отработката 

на отказ; 

hот –боеспособността на оператора при отработката на отказ 

Тот – средна отработка на отказ, h; 

j -  броят на мините редове в минното поле. 

Vм – скоростта на движение на МУМЗ при миниране, m/s; 

С е коефициент, определян от израза : 

(1. 35)                                                    

р

двC



1  

където θдв е времето за движение на МУМЗ между обектите и районите 

за работа, s;  
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θр - фактическият фонд от време за непосредствена работа на 

МУМЗ на обектите за периода θ, s; 

При използване на МУМЗ за дистанционна доставка моделът за 

оценяване на инженерно – техническия ефект има вида [30]: 

(1. 36)     
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където Sдист инженерно-техническия ефект на МУМЗ за дистанционна 

доставка 

lмп – дължината на минното поле което се устройва с един залп, 

m; 

tзп – времето за подготовка на установката и извършване на 

залп, s. 

Анализа на параметърът на инженерно-техническия ефект, 

получен чрез експериментиране за условията на действие на войсково 

формирование в отбрана показва, че увеличението на Sдист се извършва 

чрез нарастване на lмп и снижаване на Тв, tзр до възможни граници и 

незначително увеличение на Тот, Vе.  Анализирането на Sдир показва, че 

този параметър се увеличава при повишаване на скоростта на миниране 

V и промяна на Тот .  
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1.2. ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА  СЪЩЕСТВУВАЩА 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМА 

 

Проведеният обзор на научните идеи и принципи, говори за 

големия напредък и разнообразие в теорията, достигнати благодарение 

на научните изследвания на цитираните автори. Анализът на 

представените модели и теории позволява да се направят следните 

изводи: 

1. В известните източници няма информация за изследвания на 

външната динамика на плужните системи за механизирано миниране с 

цел повишаване на скоростта на движение в работен режим, а от там и 

производителността на същите.  

2. Не е изследвана динамиката на системите за механизирано 

миниране с директно действие с цел определяне на товарните режими 

на плужните системи и повишаването на безопасността на 

конструкциите и надеждността на МУМЗ при работа в почвените 

условия на Република България.  

3. Не е анализирана и разработвана пълна методика за оценка на 

интегралния и комплексен параметър на качеството обхващаща 

различни типове МУМЗ .  
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1.3. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕТОДИ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Въз основа на изводите от проведения анализ на 

съществуващата информация по проблема е поставена целта на 

дисертационния труд. Изследване на възможността  за повишаване 

на ефективността на машините за устройване на минновзривни 

заграждения, чрез увеличаване скоростта на движение в работен 

режим.   

За постигане на формираната цел са поставени за решаване 

следните изследователски задачи: 

1. Да се изследва външната динамика на плужен тип минни 

заградители с оглед повишаване скоростта на движение в работен 

режим. 

2. Да се изследват товарните режими на плужните минни 

заградители и анализират  резултатите с цел повишаване безопасността 

на конструкциите и надеждността на МУМЗ при работа в почвените 

условия на различни терени в Република България. 

3. Анализ на комплексния и интегралния параметър на 

качеството на МУМЗ във връзка с изискванията на стандартите за 

качество и оценката на нови системите за минновзривни заграждения. 
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Обект на изследване в дисертационния труд са машините за 

устройване на минновзривни заграждения. 

Предмет на изследване са влияещите характеристики за 

повишаване на ефективността на машините за устройване на 

минновзривни заграждения.  

Поради голямото разнообразие на машините за устройване на 

минновзривни заграждения в изследването са наложени редица 

ограничения, които ще са обект на следващи работи. Няма да се 

разглеждат машините за устройване на инженерни заграждения на 

водна преграда и процесите за устройване на минни полета от 

средствата за дистанционно миниране или вертолетни системи с улей 

за доставяне на мините до повърхността.  

При разработване на дисертацията са използвани следните 

методи: теория на сложните системи, теория на вероятностите, 

математическо моделиране (генетичен алгоритъм), методи на 

математическата статистика (метод на последователните разлики и 

характеристики на разсейването, експертен анализ), теоретичен 

(дедуктивен) метод и експериментален (индуктивен) метод. 
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 ГЛАВА 2.  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНАТА 

ДИНАМИКА НА ПЛУЖЕН ТИП МУМЗ  

 

 

2.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 

ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ СИЛИ  

 

В специализираната литература има информация за 

динамиката на инженерните машини като общи случай [52] и за силите 

действащи на обикновен плуг [35], но конкретно за МУМЗ те не са 

описани, което затруднява експлоатацията и оптимизирането на 

работния процес на машините, поради това глава втора на 

дисертационния труд е посветена на нейното изследване. 

За повишаване на производителността и ефективно използване 

на МУМЗ се изисква да се оценят показателите на инженерно-

тактическият им ефект S [30], което налага определяне на външните 

сили влияещи на основните му параметри. За  определяне на факторите 

за повишаването му е необходимо съставяне на уравнения за движение 

на МУМЗ в работен режим и провеждане на симулативен експеримент. 

В изследване [30] са посочени приоритетите за повишаване на 

S техническа производителност, организация на работата  и работната 

скорост на минния заградител и е създаден модел за оценяване на 

инженерно-тактическия ефект на МУМЗ с директно доставяне на 

мините. За подразделение в отбрана е намерена стойност на S=1,25 [30], 

което не е валидно за съвременната организационна структура на БА.  
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Синтезът на математическия модел, описващ поведението на 

сложна динамична система изисква първо да се изясни характерът на 

работните процеси и силите влияещи на базовата машина и прикачното 

устройство на МУМЗ. Следващ важен момент е предварително да се 

уточни кои страни на процесите и явленията, възникващи при 

функционирането на системата, представляват цел на изследването и 

въздействието на кои параметри от реалната система ще се разглеждат. 

Поради това взаимодействието на базовата машина, работното 

оборудване и почвата се разглеждат в тяхната цялост. Този подход 

позволява да се използва принципът на поетапното задълбочаване на 

анализа и да се спести време и усилия при синтеза на динамичната 

система.  

Поради спецификата от конструктивни, експлоатационни и 

тактически изисквания работните процеси на МУМЗ се характеризират с 

праволинейно и равномерно движение, което определя величината и 

характера на външните и вътрешни сили.  

Онагледяването на силите, които действат на базовата машина 

и прикачно устройство с плужен работен орган в работен режим е 

показано на фиг. 2. 1, където се разглежда общ случай на праволинейно 

движение на МУМЗ под наклон α със скорост v. 
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ФИГ. 2. 1 СХЕМА НА ВЪНШНИТЕ СИЛИ  

 

2.2. СИЛИ ДЕЙСТВАЩИ НА БАЗОВАТА МАШИНА НА МУМЗ 

 

Tеглителната сила Т на базовата машина може да се изрази 

чрез сумарната периферна сила на задвижващите колела, която при 

равномерно движение с постоянно натоварване се определя по 

известния модел [53]: 

(2. 1)                                    
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където T е пределната теглителната сила на базовата машина зависеща 

от типа на нейния движител и сцеплението му с почвата, N; 

Mв , Mk са съответно максималният въртящ моментът създаван 

от двигателя и задвижващите колела, Nm; 

iсп -  предавателното число на силовото предаване,  

   

Pпу 



40 

 

ηсп  - общият коефициент на полезно действие на силовото 

предаване на машината; 

rк радиусът на задвижващото колело, m. 

Потребната теглителна сила Тп необходима за преодоляване на 

всички съпротивителни сили в системата се обуславя от създаваната от 

двигателя теглителна сила Тд при наличие на необходимата сила на 

сцепление C [33].  При което характера на движението се описва от 

следните три възможни условия за работа на МУМЗ  [54]:   

- условие за движение 

(2. 2)                                          
пд TTC   

- условие за буксуване  

(2. 3)                                            CTТ пд   

- условие за приплъзване 

(2. 4)                                           
дп ТTC   

където Тп e потребната теглителна сила равна на сумата от  

съпротивленията.   

Тд  е силата създадена от двигателя при пълно подаване на 

гориво.  

C е силата на сцепление получена от произведението на 

нормалната реакция на почвата R по оста z и коефициентът на 

сцепление на почвата с движителя φ. 

При съвременните машини притежаващи двигатели с голяма 

мощност опитът показва, че работната скорост съществено се различава 

от рационалните си значения, в резултат на което се намаля 

производителността. По време на работните операции на ниски 

предавки при инженерните машини теглителната сила Т достига 
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големи значения и работата в ходовата част се съпровожда с значително 

буксуване влияещо на скоростта на МУМЗ. Това съпротивление може да 

се нарече сила на загубите от буксуването В [55]:  

(2. 5)                                    

б

б

К

K
TB




1
 

където Кб – безразмерен коефициент на буксуване,  който в практиката 

се изразява с формулата: 

 (2. 6)                                

n

б
R

T
Б

R

T
АК 








 100 % 

където А, Б и n са експериментално доказани коефициенти, 

Т - теглителната сила изчислена по уравнение ((2. 1) при 

различни обороти на двигателя на к-та предавка, 

R -  нормалната реакция на почвата равна на силата на тежестта 

на базовата машина и прикачното устройство. 

Силата на тежестта на базовата машина Gбм се определя от 

конструктивната и маса заедно с разчета, запасните инструменти и 

принадлежности и средните стойности на контейнерите с мини и 

горивни резервоари.  

Хоризонталната съставляваща sinбмG  и съпротивлението при 

търкаляне обусловено от вертикалната деформация на почвата R и 

силите на триене в движителя образуват  пътното съпротивление при 

движение на базовата машина Pбм :  

(2. 7)                                   sincos бмбмвбм GGfP   

където Gбм е силата на тежестта на базовата машина, N; 

α ъгълът на надлъжния наклон на терена, rad; 
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fв  коефициентът на съпротивление при движение отчитащ 

загубите за нормална деформация на почвата и триенето във 

верижния механизъм на базовата машина. 

При неголеми надлъжни наклони на движение в пределите α = 

2…6 deg при каквито работят МУМЗ, то  cosα 1;  sin α tgα = i 

относителния  подем на движение,  а  f+ i =   коефициента на сумарно 

съпротивление от движение на базовата машина.  

Въз основа на тези зависимости се стига до следна опростена 

формула за пътно съпротивление на базовата машина: 

(2. 8)                                            
бмбмбм GP   

При буксирането на прикачното устройство при теглича на 

базовата машина възниква силата на куката Q. За базовата машина тя се 

явява съпротивителна, тъй като към нея се предават всички 

съпротивления от работата на прикачното устройство. В общи случай тя 

действа под ъгъл спрямо повърхността на движение, при което се 

получава система от сили и моменти, но изхождайки от спецификата на 

МУМЗ за съставянето на уравнение за движение се използва проекцията 

и по  x. 

Силата на съпротивлението от въздуха при движение с 

прикачно устройство може да се приеме за равна на нула поради 

ниската скорост на движение на МУМЗ. 
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2.3. СИЛИ ДЕЙСТВАЩИ НА ПРИКАЧНОТО УСТРОЙСТВО  

 

Силата на тежестта на прикачното устройство Gпу определена 

от тежестта на конструкцията заедно с оператора и движещите се по 

транспортьора мини.  

Пътните съпротивления при движение на прикачното 

устройство Pпу, по аналогия на уравнение (2. 8) се изразява чрез 

зависимостта:  

( 2. 9)                                 
пупуkпупу GifGP  )(  

където Gпу е силата на тежестта на прикачното устройство, N; 

α ъгълът на надлъжния наклон на терена, rad; 

fк  коефициентът на съпротивление при движение отчитащ 

загубите в колелата на прикачното устройство в зависимост от 

пътните условия и скоростта на движение; 

i - коефициент на съпротивление от наклона, който често се 

задава като отношението  %100.
L

H
i   между изменението във 

височина Н към хоризонталната проекция на плоскостта на 

движение L;   

При привеждане на прикачното устройство в работен режим се 

включват звездичките на ходовите колела с което се отнема мощност за 

задвижване на предавателния механизъм. Тази приведена към колелата 

съпротивителна сила на подаващия механизъм Fпм  се определя така: 

(2. 10)                                       

пм

pmпмпм

пм
r

iM
F

.
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където Fпм  е приведено към колелото съпротивление на подаващия 

механизъм, N; 

ηпм коефициентът на полезно действие на подаващия 

механизъм; 

rпм радиусът на колелото на подаващия механизъм, m; 

iпм - предавателното отношение на предавателния механизъм; 

Mпм моментът на подаващия механизъм, който се определя от 

следното уравнение, Nm: 

(2. 11)                           пмmimiпм rGGM .sincos    

където Gmi е теглото на намиращите се на транспортьора мини, N; 

α ъгълът на наклона на терена, rad; 

β ъгълът на наклона на подаващия механизъм, rad. 

rпм радиусът на колелото на подаващия механизъм, m; 

Тъй като трябва да се върти без приплъзване, за описване на 

силите,  които му действат се използва формула: 

(2. 12)                                    
kпупм GF .cos.  

където Fпм  е приведеното към колелата съпротивление на прикачния 

механизъм, N; 

Gпу силата на тежестта на прикачното устройство, N; 

α ъгълът на наклона на машината, rad; 

φк коефициентът на сцепление на колелата с почвата. 

Така за съпротивлението на подаващия механизъм се получава: 

(2. 13)                          пмпмmiпм iGF  .sin)cos(   

Съпротивлението от плуга на МУМЗ в работен режим W  се 

определя от съпротивленията на рязане W1, триенето на чима в крилата 
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W2, триене на плуга по срязваната повърхност W3 и повдигането на чима 

W4: [12]   

 Съпротивление от рязането на чима W1 се определя по  

формулата на проф. Домбровски [56]; 

(2. 14)                                     bhkW ряз1
 

Съпротивлението от триенето на чима в крилата на плуга W2 е 

равно на проекцията на силата на триене почва в стомана Fn по оста x 

(фиг. 2.2). 

(2. 15)                                       cos.2 nFW   

където ε е ъгъл на режещия ръб в план, rad; 

Fn е съпротивлението от силата на триене, което е функция на 

нормалната реакция на почвата N и кинетичния коефициент на триене 

на почва в стомана μ1. 

 

ФИГ. 2. 2 ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ  НА СИЛИТЕ ДЕЙСТВАЩИ НА РЕЖЕЩИЯ РЪБ  

След преобразуване за съпротивлението на триене на почвата в 

крилата на плуга се получава: 

(2. 16)                                    cos..sin. 12 bhkW ряз  

x 

Fn 

W2 

sin1WN   

ε       ε 

                           1W  
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Силата на триене на плуга по срязваната почвена повърхност 

W3 зависи от силата на тежестта на маскировъчното съоръжение на 

МУМЗ и коефициента на триене почва в стомана [33] 

Повдигането на чима от постоянно положение се определя от 

следния израз [37]. 

(2. 17)                                   tglhbtgGW п .....6,0.4   

След събиране на горните съпротивления се получава израза: 

(2. 18)                срмсряз tgbhlGbhkW  .6,0cos.sin1 11   

където W  е съпротивлението от плуга, N; 

kряз - относителното съпротивление при рязане, Pa; 

b - широчината на захвата на чима, m;  

h - дебелината на стружката, m; 

μ1 - коефициентът на триене почва в метал; 

ε - ъгълът на режещия ръб в план, rad; 

Gмс - силата на тежестта на маскировъчното съоръжение, N; 

αср - среден ъгъл на рязане на почвата по целия режещ ръб, rad; 

l - дължината на плуга, m; 

β ъгълът на наклона на подаващия механизъм, rad. 

ηпм коефициентът на полезно действие на подаващия 

механизъм; 

iпм - предавателното отношение на предавателния механизъм; 

γ - обемно тегло на срязваната почва, N/m3. 
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Силата на куката Q за прикачното устройство се явява 

потребната теглителна сила и е равна на сумата на действащите му 

съпротивления: 

(2. 19)                                   WFPQ пмпу   

 

 

2.4. ВЪТРЕШНИ СИЛИ ДЕЙСТВАЩИ НА МУМЗ 

 

В случай на неравномерно движение възниква инерционната 

сила Fj  от сумарното действие на всички вътрешни и външни 

инерционни сили, затова тя може да се разглежда както към 

вътрешните така и към външните сили действащи на МУМЗ. 

Инерционната сила се описва най-общо чрез следните зависимости: 

(2. 20)                                    
dt

dv

g

G
F j   

където G е сбора на силите на тежестта на базовата машина и 

прикачното устройство, а g e земното притегляне;  

δ - коефициент отчитащ влиянието на въртящите се маси на 

системата. В практиката за числовото им изразяване се 

използва израза [53]:  

(2. 21 )                                        
2

2

11   спi  

където σ1 и σ2 са стойности отчитащи влиянието на въртящите се 

детайли според вида на машината и броя на тези детайли, 

които се приемат в граници  от 0,03…0,05 [57]. 
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iсп е предавателното отношение между въртящите се детайли и 

водещото колело. 

Към вътрешните сили действащи на МУМЗ се отнася и 

въртящия момент на коляновия вал на двигателя Мв. Той оказва 

влияние на теглителната сила и се влияе от мощността на машината. За 

съставяне на уравнението за движение на МУМЗ се ползва свободния 

момент на двигателя необходим за преодоляване на общото работно 

съпротивление [33]: 

(2. 22)                                      


д
в

N
M   

където ω е ъглова скорост на коляновия вал на двигателя, rad/s. 

Nд е свободната мощност на двигателя, W; 

Мощността на двигателя се получава от разликата на 

ефективната мощност и загубите в моторната установка. В източник 

[53] е предложена методика с която се представя като функция Nд = f (ω) 

от ъгловата скорост на въртене на коляновия вал:  

 (2. 23)         














3

max

3

32

max

2

2

max

1max











cccNNд  

където Nmax – максимална мощност на двигателя, N;  

Nд –ефективната мощност при определени обороти, N; 

c1, c2, c3, са константи зависещи от вида на двигателя за ЯМЗ-

238 са съответно c1,=0,53; c2,=1,56; c3,=1,09 [57];  

 ω – текущите обороти на коляновия вал, rad/s; 

ωmax – обороти при максимална мощност на двигателя rad/s; 

Предаването на мощността до задвижващите колела е 

съпроводено и от загуби в силовото предаване изразни с уравнението: 

(2. 24)                               )1( спдсп NN           



49 

 

където Nсп е загубата на мощност от работата в силовото предаване; 

Nд е мощността постъпила от двигателя в силовото предаване; 

ηсп  е к.п.д на трансмисията което характеризира силата на 

триене в силовото предаване определено по израза: 

(2. 25)                                    
21 z

ц

z

kсп            

 ηк  и ηц  са к.п.д. на конични и цилиндрични зацепени двойки 

колела  приемани в стойности от 0,96…0,98 [58]; 

z1 и z2 са  броя на двойките зацепени колела и цилиндри. 

Общото к.п.д на МУМЗ се определя от коефициентите на 

полезно действие съответно на моторната установка, силовото 

предаване, движителите и на предавателния механизъм на прикачното 

устройство.  

 

 

2.5. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛА НА 

ДИНАМИЧНАТА СИСТЕМА НА МУМЗ 

 

За улесняване на анализа и като се имат предвид развитието на 

теорията за движението на инженерно базовите машини, сложността на 

разглежданата система и представляващите интерес работни процеси, 

при синтеза на математически модел в настоящата глава се налагат 

следните ограничения. 

Разглежда се праволинейно движение на МУМЗ по надлъжно 

наклонен участък с ъгъл на наклона α. Движение на машината по 

маршрут с напречен наклон не се разглежда защото минните 
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заградители обикновено се използват на равни участъци от 

танкодостъпния фронт на местността и минните полета се устройват на 

колена с прави редове, поради което работния процес на МУМЗ е в 

хоризонталната равнина. 

Поради естеството на работните процеси се разглежда 

равномерно движение на машината при която ускорението 0
dt

dv . 

Пренебрегната е силата на съпротивление от въздуха, която за 

ниски скорости на движение,  каквито са при работа на МУМЗ е 

незначителна. 

Не се разглеждат преходните процеси от термодинамиката на 

двигателя и механизма за завиване.  

Съпротивленията предизвикани от работната среда ще имат 

случаен характер, поради което изследването се извършва за различни 

стойности на почвата приети като постоянни величини.   

От анализа на горепосочените модели се вижда, че 

съпротивленията предизвикани от взаимодействието на почвата с 

работния орган се предават чрез възлите на окачването и теглителното 

устройство към  корпуса на базовата машина, което налага 

разглеждането им в тяхната цялост. Затова МУМЗ се приема за 

неизменяема система от тела с приложен център на масите - с, движещ 

се като материална точка в която се прилагат всички външни сили 

действащи на системата. 

При различните типове съществуващи конструкции на МУМЗ 

работното оборудване може да бъде закрепено на корпуса чрез 
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хидравлична система за управление или да e свързано шарнирно в 

“плаващо” положение. 

В първия случай МУМЗ се разглежда като движение на твърдо 

тяло и тогава  работното съпротивление  се пренася в центъра на 

тежестта.  

Във втория случай движението на МУМЗ се разглежда като 

механична система от две твърди тела (на базовата машина и 

прикачното устройство).  За да се създаде модел на такава система е 

необходимо кинетичната енергия и мощностите на силите на двете тела 

да се приравнят на еквивалентната енергия и мощност на модела [59].  

 

 

2.6. СЪЗДАВАНЕ НА ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА МУМЗ   

 

Движението на реалната система се разглежда в неподвижна 

координатна система OXoYo, в която се отчита преместването на 

масовия център с на МУМЗ. С него е свързана подвижна координатна 

система cxy върху която се отчитат проекциите на скоростта − x
 

и  y и 

ускорението – x
 

и  y . Като оста x е с направление по посоката на 

движение, y е перпендикулярна на x в хоризонталната равнина, а z е 

перпендикулярна на x във вертикалната равнина. 

На кинематичната схема фиг. 2. 3 са изобразени графично тяло 

(символизиращо базовата машина) с маса m1 и сила на тежестта – Gбм , на 

разстояние L  от нея е  свързано, тяло с маса m2 и сила на тежестта  – Gпу 

(символизиращо прикачното устройство) .  
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Според теорията на Вариньон  координатите x и y на масовия 

център с  в разглеждания случай ще се определят чрез следните изрази 

[60] : 

(2. 26)                

21

2211

mm

xmxm
x




                   

21

2211

mm

ymym
y




             

където m1 е масата на базовата машина; 

m2 – масата на прикачното устройство; 

x1; y1 – координатните точки на центъра на тежестта на 

базовата машина съответно по оста x и y; 

x2; y2– координатните точки на центъра на тежестта на 

прикачното устройство съответно по оста x и y; 

От кинематичната схема на фиг. 2.3 се виждат зависимостите: 

(2. 27)           cos21 Lxx        И              sin21 lyy   

 

У 

m1 

m2 

c 

L 

l
2 

α Gпу Gбм 

 y2 

y1 

 О x1 x2 X 

ФИГ. 2. 3. КИНЕМАТИЧНА СХЕМА НА МАСОВИЯ  ЦЕНТЪР 
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След заместване в (2. 26) координатите на масовия център ще 

придобият вида: 

(2. 28)   

 

21

1211 cos

mm

Lxmxm
x







          

 

21

1211 sin

mm

lymym
y







 

където x; y са координатните точки на центъра на тежестта на MУМЗ 

m1 е масата на базовата машина; 

m2 – масата на прикачното устройство; 

L;  l  – разстоянията между масовите центрове в двете равнини; 

x1; y1 – координатните точки на центъра на тежестта на 

базовата машина съответно по оста x и y; 

x2; y2– координатните точки на центъра на тежестта на 

прикачното устройство съответно по оста x и y. 

За създаване на еквивалентен на реалната система динамичен 

модел в получената точка c се прилагат всички сили действащи на двете 

тела при спазване на условията за равенство на кинетичните енергии и 

мощностите между тях [58].  

Условието за енергийната еквивалентност се изразява с 

равенство на кинетичната енергия на модела Е и тази на реалната 

система Ерс:  

(2. 29)                                  
пубмрс ЕEЕE   

където Ебм,  Епу са кинетичните енергия от движение на базовата 

машина и прикачното устройство.  

( 2. 30)             
222

222
v

g

GG

g

vG

g

vG
E

пупубмбмпупубмбм










 



           

където Gбм  и Gпу са силите на тежестта на базовата машина и прикачното 

устройство, а g e земното притегляне; N; 
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δбм и  δпу са  коефициенти отчитащи влиянието на въртящите се 

маси на базовата машина и прикачното устройство 

Второто условие е сумата от мощностите на всички сили и 

моменти от реалната система Nрс да са равни на сумата на мощностите 

от приведената сила на динамичния модел.  Като мощността на 

реалната система се изразява чрез разликата на вътрешните мощности 

Nвътр на базовата машина и прикачното устройство и външните 

мощности Nвън отново на двете тела в реалната система. Така получения 

динамичен модел на МУМЗ е представен  графично на фиг. 2. 4. 

 

 

 

X 

T 

 У 

 О 

α 

Рбм 

z y 

Gбм 

х 

Pпу +F+W 

с 

ФИГ. 2. 4.  ГРАФИЧНА СХЕМА НА  МОДЕЛА  
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2.7. УРАВНЕНИЯ НА СИЛОВИЯ  БАЛАНС И СКОРОСТНО-

ТЕГЛИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МУМЗ 

 

В така  представената разчетна схема показана на фиг. 2. 4 за 

обобщена координата на механичната система се приема транслацията 

на масовия център по оста х. При приемане на направление сх за 

положително се получава уравнението за силовия баланс. 

 (2. 31)                             QBPFT бмj   

където Pбм пътното съпротивление при движение на базовата машина, 

N; 

Т – теглителната сила на базовата машина, N; 

B – съпротивление от буксуването на базовата машина; 

Q – сила на куката, N; 

Fj е инерционната сила. 

При изразяване на теглителната сила с уравнение ((2. 1) и 

прехвърляне от дясната страна на уравнението на всички членове с от-

рицателен знак се получава уравнение на равновесието между перифер-

ната сила и сумарната съпротивителна сила: 

(2. 32)            
dt

dv

g

G
FWPBP

r

iM
пмпубм

k

спспв 
  

Уравнение (2. 32)  изразява разпределението на теглителната 

сила за преодоляване на съпротивленията при работа на МУМЗ.   

Последната дроб от уравнението ще има нулева стойност, 

защото в изследването е прието равномерно движение без ускорение. За 

определяне на зависимостта от скоростта е необходимо  да се използва 
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въртящия момент като функция на външната скоростна характеристика 

на ДВГ и да се замести ъгловата скорост на двигателя с нейното 
равенство 

k

сп

r

iv
 ,  в (2. 1) при което се получава:   

   (2. 33)           23

33

max

3

2

22
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2
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1 vi
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N
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 . 

 Дробните изрази в уравнението са константни величини за 

базовата машина, които се полагат съответно на a, b и c. По този начин 

уравнението добива вида: 

(2. 34)             23

3

2

21 -+= viccvibciacТ спспсп
 

 Полученият израз съдържа величината v и може да се 

използва като уравнение на скоростно-теглителната характеристика на 

МУМЗ. 

 

2.8. МОЩНОСТЕН БАЛАНС НА МУМЗ 

 

С уравнението на силовия баланс  може да се намери 

теглителна сила на дадена машина при различни скорости на движение, 

но тя не е достатъчна за уточняване на спецификата на МУМЗ в работен 

режим при сравнение на разнородни машини, поради което е 

необходимо да се състави уравнението на  мощностния баланс.  

То изразява разпределението на произведената от двигателя 

мощност за преодоляване на съпротивленията и се получава от 

разликата на мощностите на вътрешните сили (изразени чрез 

свободната мощност на двигателя Nд и мощността за преодоляване на 
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загубите в силовото предаване изразена чрез (К.П.Д) ηсп  и  външните 

мощности: 

(2. 35)                
jFwпубмбспд NNNNNNN  .  

където Nψбм, Nψпу са мощностите за преодоляване на съпротивление 

при движение на базовата машина vPN бмбм . и прикачното 

устройство 
vPN пупу .

;  

Nw и NF са мощността за преодоляване на работното 

съпротивление от плуга WvNw   и  мощността необходима за 

задвижване на подаващия механизъм vFN пмF ;  

Nб е мощността необходима за преодоляване на буксуването 

получена от уравнение (2. 5) умножено по скоростта и като се 

има в предвид, че участващата в него теглителна сила е равна 

на сбора на всички съпротивления действащи на машината се 

получава: 

(2. 36)                            

b

b

бмб
K

K
vQPN




1
.).(  

Рбм е съпротивлението при движение на базовата машина, N; 

Q силата на куката, N; 

Кб – безразмерен коефициент на буксуване . 

Като заместим мощностите в уравнение (2. 35) се получава 

мощностния баланс на МУМЗ: 

( 2. 37)          

b

b

бмjпмпубмспд
K

K
vQPvFWvvFvPvPN




1
)(.  

Необходимо е преобразуване на уравнението в подходящ за 

нуждите на подобно изследване вид:  

(2. 38)                 vFWFPPКN jпмпубмбспд )()1(.   
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За получаване на максималната постоянна скоростта е 

необходимо да се изравни мощността на теглителната сила и  

съпротивителната мощност на външната среда имайки в предвид,  че 

инерционната сила Fj=0 се изолира израза относно скоростта : 

(2. 39)                            
WFPP

КN
v

пмпубм

бспд






)1(.
 

С това уравнение може да се извърши сравнителен анализ 

между различни базови машини за определяне на максималната 

работна скорост и теглителна характеристиките на МУМЗ. 

 

 

2.9. ДИФЕРНЦИАЛНО УРАВНЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА 

МУМЗ 

 

Уравненията на мощностния и силовия баланс са 

непосредствен израз на диференциалното уравнение за движение тъй 

като съдържат независимата променлива скорост  и нейната 

производна dtdv . То е основано на закона за изменение на кинетичната 

енергия, която е равна на всички външни и вътрешни мощности [59]. 

Ако Т бъде изразена с уравнението на скоростно теглителната 

характеристика и се замести в (2. 32)  се получава: 

( 2. 40)           
dt

dv

g

G
QBPvcicvbicaic бмспспсп


 23

3

2

21
 

С оглед спецификата на работа на МУМЗ, която се осъществява 

с постоянна скорост поради това, че промяната на якостта на почвата по 
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дължина на пътя не оказва влияние на промяната на скоростта (виж 3 

глава), освен при труднопреодолими препятствия ускорението 
dt

dv =0  

След решаването на квадратното уравнение спрямо v, се 

определят възможните скорости за равномерно движение на МУМЗ в 

работен режим при различни предавки:  

(2. 41)       
2

3

313

2222

22

2

)(4.4

сп

пупубмспспспсп

cic

WFBPPcciaccciibcbic
v


  

където Pбм , Pпу са сумарните съпротивления от пътя при движение на 

базовата машина и прикачното устройство,  N; 

Gпуψпу съпротивленията при движение на прикачното 

устройство, N; 

W – съпротивлението действащо на плуга, N; 

Fпм приведената към колелото сила за задвижване на 

подаващия механизъм,  N; 

B- силата на загубите от буксуване; 

c1, c2, c3  са константи зависещи от вида на двигателя; 

a,b,c са конструктивни константи на базовата машина; 

iсп предавателно число на силовото предаване на съответната 

предавка.  

След решението на тази задача се разкрива възможност за 

аналитично определяне на съдържащите се в нея параметри.  

При анализа на полученото уравнение се вижда, че при 

намаляване на стойността на теглителната сила  намалява и скоростта, 

при което се променя съотношението на силите.  

Съпротивленията се формират под непосредственото 

въздействие на външната среда с оглед на което механик-водача следва 



60 

 

да избира подходяща текуща скорост, като изменя позицията на педала 

за газ изменя стойността на периферната сила, следователно мени 

баланса на силите  и в резултат  - текущата скорост.   

Мощността и въртящият момент на двигателя като основни 

характеристики зависещи от вида на базовата машина ще оказват 

значително влияние на работната скорост на МУМЗ.  

Силите на съпротивление от пътя и силата на тежестта почти 

не зависят от скоростта на движение. Пътното съпротивление се 

определя от коефициентите на съпротивление при движение, които  

варират според вида на движителя  и условията на работа на МУМЗ 

изпълняващи операции предимно по ливади и равни полета.  Ъгълът на 

надлъжния наклон също зависи предимно от местността и всяка 

стойност на α ≠ 0 ще оказва обратно пропорционално влияние върху 

скоростта на машината.  

Силовият баланс при неустановено движение се допълва от 

инерционната сила, която е монотонно намаляваща функция и при 

изравняване на останалите сили МУМЗ преминава към стационарен 

работен режим и тя приема нулева стойност. В този момент скоростта 

на движение е максимална =max , а движение със скорост <max е 

възможно при изкуствено създаване на равенство между силите чрез 

преминаване към режим на частично подаване на гориво. 

Най-голямо влияние на работната скорост ще оказва общото 

работното съпротивление по оста х, което е сума от съпротивлението от 

рязането на чима, триене на почвата в крилата, триенето на плуга по 

срязваната повърхност, повдигането на чима и съпротивителната сила 

на подаващия механизъм. 
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Следователно скорост на МУМЗ в работен режим ще е функция 

от работното съпротивление: 

(2. 42)                      ;;;;; сррязx hbКfWФV   

 При разглеждане модела на работното съпротивление при 

работа на МУМЗ се вижда, че то от своя страна е  функция от свойствата 

на почвата и геометричните параметри на плуга.  

Изхождайки от условията за работа на МУМЗ, които работят 

при зададен почвен фон и установена дебелина на чима,  работното 

съпротивление ще зависи от геометричните параметри на плуга. 

Най-голямо влияние ще оказва относителното съпротивление 

на рязане кряз изразено чрез дебелината на чима  h в съотношение с 

широчината на плуга b.    Според изискванията за работа при поставяне 

на мините дебелината на чима  h трябва да е в установените граници от 

0,15…0,20 m; което се постига чрез ограничители за плаващо положение 

на плуга. Относителното съпротивление на рязане се влияе и от ъгълът 

на положението в план ε.  При условие, че ε = 60 … 90 deg; тогава 

коефициента на относително съпротивление при рязане kряз  се приема 

от установените за видовете почви, но при ε = 25 deg; се намаля 3 пъти 

[37]. За най-добро чимообразуване, при най-малко надлъжно 

съпротивление се препоръчва  средния ъгъл на рязане αср = 20…30, deg;. 

От параметрите  на почвата влияние върху скоростта ще 

оказват коефициент на триене почва в стомана μ1 , които зависи от 

гладкостта на стоманената повърхност на плуга и вида и влажността на 

почвата и γ – обемно тегло на срязваната почва, което се влияе от 

влажността на работната среда.  
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Следователно за увеличаване на работната скорост на МУМЗ 

следва да се намали относителното съпротивление на рязане кряз, чрез 

промяна на отношението на дебелината на чима  h до възможни 

граници и широчината на плуга b.   

В съществуващата литература за минните заградители няма 

информация за начините на конструирането им и определянето на 

работното им съпротивление. Най-вероятно е използвана формулата на 

професор Горячкин [35], която обаче не отговаря на изискванията за 

МУМЗ. Поради което симулативния експеримент е насочен към 

показване на влиянието на относителното съпротивление на рязане кряз 

върху работното съпротивление по оста x, а от там на работната скорост 

и намиране на оптималните параметри на плуга при различни 

стойности на кряз . На основата на този експеримент се формира 

множеството на параметрите характеризиращи качествената работа на 

МУМЗ. 

 

 

2.10. СИМУЛАТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛА  

 

Използвайки системния подход МУМЗ се представя като обект 

за оптимизация с работен процес определен от  подсистемите “базовата 

машина”, “работен орган” и “работната среда”, които се разглеждат в 

тяхното единство и постоянно взаимодействие. 

Към параметрите на базовата машина определящи 

ефективността на МУМЗ се отнасят силата на тежестта и параметри 
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характеризиращи тягово-мощностните свойства като: теглителната 

сила Т, скоростта v, мощността на двигателя N и динамичния фактор D.   

Към параметрите на  работния орган определящи 

ефективността на МУМЗ спадат ъгълът на рязане αср;  на режещия ръб в 

план ε; дебелината на снемания чим  h;  широчината и дължината на 

плуга b; l; ъгълът на наклон на транспортьора  β . 

Параметрите на работната среда в реална бойна обстановка не 

могат да се избират и ще имат случаен характер.  

Затова оптималния работен процес на МУМЗ ще се определя от 

свойствата на силовия и мощностния баланс, закономерността на 

рязане на почвата от работния орган и характеристиката на силовата 

установка на базовата машина. 

За пълното изследване външната динамика на МУМЗ е 

необходимо да се определят променливите величини в математическия 

модел. 

С оглед целта за повишаване на ефективността на МУМЗ е 

определена целевата функция на изследването -  скоростта v на 

заградител в работен режим. Критерия на моделирането е 

максималната работна скорост. За извършване на избора на факторите 

управляващи работната скорост е съставена блок схема на обекта фиг. 2. 

5. Обекта се разглежда във фиксиран момент при равномерно 

праволинейно движение без буксуване по статичен модел при които 

действат следните параметри: 

Входни контролирани фактори Хк  ,  са ъгълът на надлъжен 

наклон α, мощността и к.п.д. на машината N; ηм;  параметъра s и силата 
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на тежестта G; коефициентите на пътно съпротивление  fk; fв; 

коефициентът на относително рязане Kряз.; коефициента на триене на 

почвата в стомана  μ1 . Входни управлявани фактори Ху ,  каквито са 

ъгълът на рязане αср;  и на режещия ръб в план ε; дебелината на 

снемания чим  h широчината и дължината на плуга b; l; ъгълът на 

наклон на транспортьора  β;  

 

 

 

 

 

При така определеното фактурно пространство изследването 

се осъществява чрез числен експеримент и решаване на 

оптимизационна задача за намиране на максималната работна скорост 

по метода  “Генетичен алгоритъм” GA.  Този метод е избран поради 

наличието на много параметри, защото е възможно функцията да има 

няколко екстремума, при което всички градиентни методи, като метода 

на “отпускането” например имат недостатък, че спират в първия 

локален екстремум в които попаднат. 

GA представлява метод за решаване на нелинейни 

оптимизационни задачи, чрез който се търсят най-добрите от 

възможните решения. [61]. 

Алгоритъма стартира с множество потенциални решения 

събрани в една “популация”, жизнеспособността на които се проверява 

със специално изработена оценяваща функция [61]. Слабите решения 

ФИГ. 2. 5. БЛОКОВА СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТА МУМЗ 

Ху 

Хк 

V 
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получават ниска оценка, а тези които се доближават до търсеното 

решение - висока. Следва процес на естествен подбор, при който на 

решенията с висока жизнеспособност се дава възможност да имат 

“наследници” [61].  Породеното поколение еволюира и се образува ново 

множество потенциални решения, а старото поколение се унищожава. 

Този процес (генерация на поколение) се повтаря многократно при 

което решенията стават все по добри до намиране на търсения 

екстремум [61]. 

При настоящото изследване GA е програмиран в средата на 

MATLAB със стартова популация от 100 решения на представения модел. 

С оценяващата функция (най-висока скорост V ) се селектират петте 

най-добри решения, за създаване на следващото поколение. Чрез 

вероятностно “кръстосване” и “мутация” между тях, като не се 

изключват и възможни добри резултати от по-слабите решения, се 

създава нова популация. Създадената програма (кода на която е в 

приложение 1) повтаря този цикъл 1000 пъти, като всяка нова 

популация все повече доближава стойностите на получените решенията 

и се доближава максимално до търсения екстремум.  
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Оценяване на жизнеспособността 

на индивидите    f (V) 

Създаване на нова популация, 

чрез селекция, кръстосване, 

мутация и инверсия.  

Проверка 
f (Vmax) ≥ f (V) 

 

 

Генериране на 
поколение N от 
решения n=100 

N+1 

Край 

  Да 

 Не 

ФИГ. 2. 6 АЛГОРИТЪМ НА ПРОГРАМАТА  "МАКСИМАЛНА СКОРОСТ" 
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За получаването на резултати при моделирането са използвани 

характеристиките на МТЛБ-АТ-И “Бариера” с ПМЗ-4 [62]: 

ТАБЛ.2. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАЗОВАТА МАШИНА И ПРИКАЧНОТО УСТРОЙСТВО  

№ Наименование Означение Дименсия Стойност 
 

1 Максимална мощност на 
двигателя 

NMAX W 176000 

2 Максимален въртящ момент МВ Nм 872 
3 Максимална ъглова скорост на 

коляновия вал 
MAX rad/s 219,8 

4 Радиус на задв.  колело  rk m 0.25 
5 КПД на силовото предаване ηм - 0,81 
6 Сила на тежестта на базовата 

машина 
Gбм N 112000 

7 Сила на тежестта на 
прикачното устройство 

Gпу N 18000 

8 Сила на тежестта на 
маскиращото съоръжение 

Gмс N 8000 

9 Сила на тежестта на мините в 
транспортьора 

Gmi N 300 

10 Обща сила на тежестта  G N 130000 
11 Коефициент на пътно 

съпротивление на базовата 
машина 

fв - 0.10 

12 Коефициент на пътно 
съпротивление на прикачното 
устройство 

fк - 0.20 

13 Предавателни числа на: 
на първа предавка: 
на втора предавка: 
на трета предавка: 
на четвърта предавка: 
на пета предавка: 
на шеста предавка: 

 
i1 

 i2 

 i3 

 i4  
i5 

 i6 

-  
49.40 
16.49 
9.56 
5.80 
4.22 
3.21 

Също така в табличен вид са предоставени изходни данни на 

работния орган и характеристики на почвата [63]: 
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ТАБЛ.2. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТНИЯ ОРГЪН  

№ Наименование Означение Дименсия Стойност 
 

1 Ъгъл на рязане на почвата  αср. deg 20…30 
2 Ъгъл на наклона на 

транспортьора  
β deg 3…28 

3 Широчина на плуга b m 0,9…1 
4 Дължина на плуга l m 1,1…1,6 
5 Ъгъл на положението в план 

на режещите ръбове на 
плуга  

ε deg 20…35 

6 Предавателно число на 
подаващия механизъм 

iпм - 0,98; 
0,725 

7 КПД подаващия механизъм ηпм - 0,89 

ТАБЛ.2. 3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТНАТА СРЕДА  

№ Наименование Означение Дименсия Стойност 
 

1 Дебелина на чима h m 0,15...0,2 
2 Преодоляван надлъжен 

ъгъл на терена от 0 до 25 
deg  

α deg 0…25 

3 Относително съпротивление 
на рязане на почвата 

кряз Pa 30000- 
260000 

4 Коефициентът на триене 
почва в метал 

μ1 - 0,3…0,6 

5 Обемно тегло на почвата γ N/m3 14000-
20000 

 

 При използване на съставения алгоритъм за анализ на 

работния режим на МТЛБ-АТ-И с ПМЗ-4 е необходимо първо да се 

определи зависимостта на въртящият момент от мощността, а от там и 

на периферната сила. Тя се определя от външната скоростна 

характеристика на двигателя ЯМЗ-238В на МТЛБ-АТ-И, показана на фиг. 

2. 7.    [64].   
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ФИГ. 2. 7 ВЪНШНА СКОРОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Силовият баланс на МТЛБ-АТ-И с ПМЗ-4 е представен в 

графична форма на фиг. 2. 8.  В този вид уравнението на силовия баланс 

е изображение на съпротивителните сили и скоростно-теглителната 

характеристика в една и съща координатна система.  

Съпротивителните сили (изобразени като хоризонтални линии 

с черен цвят) почти не зависят от скоростта на движение поради което 

графиката им е права, успоредна на абсцисата ос. За разлика от 

останалите сили, графиката на инерционната сила не се изобразява, тъй 

като е резултативна величина  и допълва баланса на силите, които се 

формират под непосредственото въздействие на външната среда.  

С промяна на скоростта се изменя и баланса на силите. С 

нарастване на скоростта теглителната сила намалява стойността си и се 

пресича с графиките на сумарната съпротивителна сила. Пресечните 
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точки са стойностите на максималната скорост в този момент при 

определени условия на работа за съответната предавка на движение. 
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ФИГ. 2. 8. ТЕГЛИТЕЛЕН БАЛАНС НА МУМЗ  

Получената зависимост от уравнението на мощностния баланс 

има графичен израз, изобразен на  фиг. 2. 9.   
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ФИГ. 2. 9. МОЩНОСТЕН БАЛАНС НА МУМЗ  

Тъй като, скоростта на движението и ъгловата скорост на 

двигателя са линейно свързани помежду си, кривата, характеризираща 

мощността на двигателя, има аналогичен вид на външната скоростна 

характеристика. Графиките на останалите компоненти са построени въз 

основа на аналитичните зависимости, които ги описват. 

Черните прави линии са получените мощности на 

съпротивленията, така например съпротивителната сила действаща при 

движение само на базовата машина – МТЛБ, умножена по теоретичната 

скорост на шеста предавка се пресича с линията на мощността на 

теглителната сила на шеста предавка и се получава максималната 

възможна скорост само на базовата машина. 

 Хоризонталната черна линия пресичаща мощностите на 

различните предавки е максималната теглителна сила на машината. 

Изобразените три съпротивления при различни стойности на Кр  са 
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мощностите им за втора предавка от които се вижда че, при максимална 

стойност Кр=230000 Pa МУМЗ ще работи само на първа предавка. При 

съпротивление със средна стойност на Кр =130000 Pa пресечната точка с 

мощността на периферната сила на втора предавка е при 11 km/h. Която 

ще е максималната скорост за тези работни условия.  

Движението с постоянна скорост v е възможно при работа на 

двигателя на частичен режим, при което стойността на подадената към 

колелата мощност се изравнява със сумарната съпротивителна 

мощност, определена от тази скорост.  

 При движението на машината с определена скорост на 

различни предавателни числа ъгловата скорост на двигателя e 

различна, което означава, че и произвежданата мощност е различна. 

Следователно с промяна на предавателното число запасът от мощност 

също се променя. На фиг. 2. 9  е изобразен мощностният баланс на 

МТЛБ-АТ-И в работен режим с ПМЗ-4 на всички предавки.  

Вижда се, че с увеличаване на предавателното число се 

увеличава и запасът от мощност, които двигателят притежава при 

равномерно движение  с определена скорост v v max . Така например, 

равномерно движение с v=10 km/h може да се осъществи на втора и 

трета предавка, двигателят осигурява максимална мощност на колелата 

при тази скорост 95 kW на трета, 125 kW на втора предавка. 

Данни от изследването на оптималните параметри на плуга в 

работен режим са посочени в табличен и графичен вид по долу: 
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ТАБЛ.2. 4. ЗАВИСИМОСТИ НА ОПТИМАЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПЛУГА И МАКСИМАЛНАТА РАБОТНА 

СКОРОСТ ПРИ РАЗЛИЧНИ  КАТЕГОРИИ ПОЧВИ  

 

 

Предавка ε; 
deg 

b; 
m 

h; 
 m  

μ1; 
 

αsr; 
deg 

β; 
deg 

V; 
km.h 

При песъчлива почва и кр=40 кPa 
1 предавка 25,73 0,93 0,17 0,451 20,5 14,7 4,38 
2  предавка 27,3 0,93 0,17 0,45 21,69 18,16 12,55 
3 предавка 21,17 0,93 0,15 0,45 23,02 26,5 19,5 

Глинест пясък   и кр=70 кPa 
1 предавка 20,3 0,93 0,177 0,454 22,7 11,89 4,38 
2 предавка 20,03 0,93 0,17 0,459 22,4 25,5 11,03 
3 предавка 21,2 0.6 0.15 0.40 21,9 25,7 19,1 

Лека песъчлива глина  и кр=130 кPa 
1 предавка 25,6 0,93 0,16 0,45 20,27 27,01 4,30 
2  предавка 23,8 0.93 0,15 0,45 25,4 21,8 9,8 

Тежка песъчлива глина  и кр=160 кPa 
1 предавка 20,76 0,93 0,151 0,45 22,3 19,2 4,10 
2  предавка 20,79 0,7 0,15 0,45 23,8 24,01 8,4 

Глина  и кр=230 кPa 
1 предавка 20,61 0,94 0,15 0,45 21,17 12,17 3,87 
2 предавка 20,88 0,7 0,15 0,40 22,8 14,9 7,5 
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Графична зависимост на оптималните параметри на плуга и 

максималната работна скорост на първа предавка при kряз = 40 kPa. 
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ФИГ. 2. 10 ε-ъгъла в план на режещия ръб  (deg); h- дебелина на чима (m); µ1 – коефициент на триене 

почва в метал; αСР – ъгъл на рязане (deg); β – ъгъл на наклона на транспортьора (deg); b- широчина на 

плуга (m). 
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Графична зависимост на оптималните параметри на плуга и 

максималната работна скорост на първа предавка при kряз = 70 kPa. 
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ФИГ. 2. 11 ε-ъгъла в план на режещия ръб  (deg); h- дебелина на чима (m); µ1 – коефициент на триене 

почва в метал; αСР – ъгъл на рязане  (deg); β – ъгъл на наклона на транспортьора (deg); b- широчина на 

плуга (m). 
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Графична зависимост на оптималните параметри на плуга и 

максималната работна скорост на първа предавка при kряз = 130 kPa. 
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ФИГ. 2. 12 ε-ъгъла в план на режещия ръб  (deg); h- дебелина на чима (m); µ1 – коефициент на триене 

почва в метал; αСР – ъгъл на рязане  (deg); β – ъгъл на наклона на транспортьора (deg); b- широчина на 

плуга (m). 
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Графична зависимост на оптималните параметри на плуга и 

максималната работна скорост на първа предавка при kряз = 160 kPa. 
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ФИГ. 2. 13 ε-ъгъла в план на режещия ръб  (deg); h- дебелина на чима (m); µ1 – коефициент на триене 

почва в метал; αСР – ъгъл на рязане  (deg); β – ъгъл на наклона на транспортьора (deg); b- широчина на 

плуга (m). 
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Графична зависимост на оптималните параметри на плуга и 

максималната работна скорост на първа предавка при kряз = 230 kPa. 
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ФИГ. 2. 14 ε-ъгъла в план на режещия ръб  (deg); h- дебелина на чима (m); µ1 – коефициент на триене 

почва в метал; αСР – ъгъл на рязане  (deg); β – ъгъл на наклона на транспортьора (deg); b- широчина на 

плуга (m). 
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Графична зависимост на оптималните параметри на плуга и 

максималната работна скорост на втора предавка при kряз = 40 kPa. 
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ФИГ. 2. 15 ε-ъгъла в план на режещия ръб  (deg); h- дебелина на чима (m); µ1 – коефициент на триене 

почва в метал; αСР – ъгъл на рязане  (deg); β – ъгъл на наклона на транспортьора (deg); b- широчина на 

плуга (m). 
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Графична зависимост на оптималните параметри на плуга и 

максималната работна скорост на втора предавка при kряз = 70 kPa. 
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0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 μ1 

22 20 24 26 28 30 αср 

0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 h 

3 8 13 18 23 28 β 

25 27,2 29,4 31,6 33,8 35 ε 

0,93 0,945 0,96 0,975 0,99           1,0 
b  

ФИГ. 2. 16 -ъгъла в план на режещия ръб  (deg); h- дебелина на чима (m); µ1 – коефициент на триене 

почва в метал; αСР – ъгъл на рязане  (deg); β – ъгъл на наклона на транспортьора (deg); b- широчина на 

плуга (m). 
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Графична зависимост на оптималните параметри на плуга и 

максималната работна скорост на втора предавка при kряз = 130 kPa. 
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8.8 
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9.3 

9.4 

9.5 

V 

(km.h) 

β 

αср 

ε 

b 

μ1 

h 

0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 μ1 

22 20 24 26 28 30 αср 

0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 h 

3 8 13 18 23 28 β 

25 27,2 29,4 31,6 33,8 35 ε 

0,93 0,945 0,96 0,975 0,99           1,0 b  

ФИГ. 2. 17 ε-ъгъла в план на режещия ръб (deg); h- дебелина на чима (m); µ1 – коефициент на триене 

почва в метал; αСР – ъгъл на рязане  (deg); β – ъгъл на наклона на транспортьора (deg); b- широчина на 

плуга (m). 
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Графична зависимост на оптималните параметри на плуга и 

максималната работна скорост на втора предавка при kряз = 160 kPa. 
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8.2 

8.4 
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8.8 

V 

(km.h) 

β 

αср 
ε 
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μ1 

0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 μ1 

22 20 24 26 28 30 αср 

0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 h 

3 8 13 18 23 28 β 

25 27,2 29,4 31,6 33,8 35 ε 

0,93 0,945 0,96 0,975 0,99         1,0 b  

ФИГ. 2. 18 ε-ъгъла в план на режещия ръб  (deg); h- дебелина на чима (m); µ1 – коефициент на триене 

почва в метал; αСР – ъгъл на рязане  (deg); β – ъгъл на наклона на транспортьора (deg); b- широчина на 

плуга (m). 
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Графична зависимост на оптималните параметри на плуга и 

максималната работна скорост на втора предавка при kряз = 200 kPa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
4 

4.5 

5 

5.5 
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6.5 
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7.5 

V 

(km.h) 

β 
αср 

ε 

b 

μ1 

h 

0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 μ1 

22 20 24 26 28 30 αср 

0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 h 

3 8 13 18 23 28 β 

25 27,2 29,4 31,6 33,8 35 ε 

0,93 0,945 0,96 0,975 0,99         1,0 b  

ФИГ. 2. 19 ε-ъгъла в план на режещия ръб  (deg); h- дебелина на чима (m); µ1 – коефициент на триене 

почва в метал; αСР – ъгъл на рязане  (deg); β – ъгъл на наклона на транспортьора (deg); b- широчина на 

плуга (m). 



84 

 

 
Графична зависимост на оптималните параметри на плуга и 

максималната работна скорост на трета предавка при kряз = 40 kPa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

V 

(km.h) 

β 

αср 
ε 

b 

0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 μ1 

22 20 24 26 28 30 αср 

0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 h 

3 8 13 18 23 28 β 

25 27,2 29,4 31,6 33,8 35 ε 

0,93 0,945 0,96 0,975 0,99 1,0 
b  

ФИГ. 2. 20 ε-ъгъла в план на режещия ръб  (deg); h- дебелина на чима (m); µ1 – коефициент на триене 

почва в метал; αСР – ъгъл на рязане  (deg); β – ъгъл на наклона на транспортьора (deg); b- широчина на 

плуга (m). 
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2.11. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА  НЯКОИ БАЗОВИ МАШИНИ 

НА ВЪОРЪЖЕНИЕ В БА С  ОГЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МУМЗ  

 

Използвайки полученото уравнение (2.39)  за скоростта с 

отчитане на особеностите при определяне на К.П.Д; коефициента на 

буксуване, различните стойности на константите на Лейдерман и 

радиуса на колелото е направен сравнителен анализ за някои марки 

базови машини на въоръжение в БА подходящи за буксиране на ПМЗ-4. 

Получените резултати са представени в табл.2. 5. 

ТАБЛ.2. 5. РЕЗУЛТАТ ОТ СРАВНИТЕЛНИЯ АНАЛИЗ  

Базова 
машина 

Nд; 
W 

G; 
N 

αср; 
deg 

β; 
deg 

h; 
m 

μ1; 
 

b; 
m 

ε; 
deg 

V; 
кm/h 

ЗИЛ 131 55000 87000 26,3 26,3 0,16 0,40 0,30 59,9 3,28 
ГАЗ 66 42000 50000 40,3 22,7 0,15 0,42 0,30 59,0 3,1 
AT-T 179000 28500 20,6 24,7 0,15 0,41 0,30 59,9 9,1 
Mercedes 
–Benz 
Zetros 

120000 100000 35,0 24,7 0,15 0,41 0,30 56,5 6,65 

МТЛБ с 
двигател 
ЯМЗ-
238H 

185000 130000 35,0 24,7 0,15 0,41 0,30 56,5 14,5 

От приложената таблица и графики може да се направят 

следните изводи: 

Мощността указва значително влияние на работната скорост, 

но поради наличието на голямо буксуване Кб =0,25 и малка номинална  

мощност N=(0,5…0,6)Nд  при колесните машини, те не са подходящи за 

МУМЗ. 
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При симулиране на използване на значително мощна верижна 

машина като АТ-Т, скоростта също не се увеличава повече от 9,5 km/h 

поради наличието на голяма маса на базовата машина. 

Поради липсата на друг подходящ влекач на въоръжение в БА, 

за повишаване на мощността, а от там и работната скорост е 

целесъобразно  МТЛБ-АТ-И да се модернизира с произвеждания в 

България по-мощен двигател ЯМЗ-238H от гаубица 2С1 ‘Гвоздика”, 

която също е на базата на МТЛБ. 
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2.12. ИЗВОДИ ОТ СИМУЛАТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Скоростта в работен режим на МУМЗ при покриване на целия 

диапазон от съпротивления e възможно да достигне стойности от 12,55 

km/h. Евентуалното и увеличаване е целесъобразно да се извършва чрез 

приоритетно изменение на техническите параметри:  

Най-силно влияние върху скоростта имат дебелината на чима h 

и широчината на плуга b. Първата клони към долната си граница и е 

зависима от уменията на оператора, които обикновено я задава като 

константа. Поради тази причина следва широчината b на плуга да се 

намали до възможни граници чрез конструктивни промени в 

устройството на плуга. 

Триенето на почвата в металната повърхност μ на плуга при 

Кряз =40 mPa оказва огромно влияние на скоростта, но постепенно при  

Кряз  =70 mPa  отстъпва след широчината на плуга, а при Кряз  =130 mPa  и 

по-голямо вече минава зад дебелината на снемания чим h. 

Максималната работна скорост се получава при стойности на 

ъгъла в план на режещия ръб ε = 25..27 deg. който от своя страна е 

зависим от съотношението на широчината и дължината на плуга. 

Намаляването на ъгъла на рязане αср и увеличаването на ъгъла 

на наклона на транспортьора β незначително увеличават скоростта. 

При така описаната ситуация възниква необходимост от 

експериментално изследване на товарните режими на МУМЗ в различни 

почвено-климатични зони на територията на Република България, на 

което е посветена следващата глава. 
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ГЛАВА 3.  АНАЛИЗ НА ТОВАРНИТЕ РЕЖИМИ НА 

ПЛУЖНИТЕ МИННИ ЗАГРАДИТЕЛИ С ЦЕЛ 

ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОТКАЗНОСТТА И 

БЕЗОПАСНОСТТА НА КОНСТРУКЦИИТЕ  

 

 

3.1. АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА МЕСТНОСТТА, 

КОИТО ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАБОТНИЯ ПРОЦЕС НА 

МУМЗ 

 

Известно е, че местността заедно с бойното въздействие на 

противника се явява съставна част на работната среда за използване на 

МУМЗ. Най-голямо влияние върху работата на МУМЗ с директно 

доставяне на мините следва да оказват характеристиките на почвения 

фон като якостта на натиск и срязване, заедно с корелационно 

свързаните с тях коефициенти на триене и обемно тегло на почвата [65].  

Установено е, че горния слой на почвите с който работят МУМЗ се влияе 

в различна степен от действието на валежите и температурата на 

атмосферният въздух [56]. По данни на [66] средните месечни валежи 

във Република България варират във границите: максимални от 50 mm 

до 186 mm и минимални от 23 mm до 80 mm, стойностите на месечните 

и годишни температури са в границите: максимални от 9С до 42,5С и 

минимални от-38,9С до 13С.  Всички дисперсни почви при температура 

по-ниска от –15 С си увеличават якостта на натиск 3...3.5 пъти в 

сравнение с незамръзнало състояние [56].  
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Възниква необходимост от експериментално изследване чрез 

определяне на максималните натоварвания за работа в четвърта 

категория почва при различни почвенно-климатични зони за 

територията на република България и определяне товарните режими на 

МУМЗ с плужен работен орган.  

Още повече че, при евентуални отбранителни бойни действия, 

за каквито се подготвя БА, те ще се водят на територията на република  

България и минните полета ще се устройват с заградители от типа на 

приетия на въоръжение ПМЗ-4.  При използването на същия в полеви 

учения и провеждането на многократни занятия с курсанти от НВУ 

“Васил Левски”, както и по данни на военнослужещи в поделенията 

28880 Белене и 34750 Карлово се наблюдават чести повреди при 

работата с учебни мини. Те са породени от различната якост на почвата 

при което се счупват предпазните щифтове на фрикционна, мините се 

заклинват в улея и се нарушава стъпката на миниране, дори се стига до 

механични повреди на конструкцията му или смачкване корпуса на 

мините [19]. А какво ще стане ако мините са бойни? Този въпрос още 

веднъж потвърждава нуждата от подобно изследване и предлагане на 

подходящи конструктивни подобрения. 

Относно инфраструктурата на р. България има събрана и 

частично обработена информация предимно за числените стойности на 

характеристиките на местността отнасящи се до работата на 

земекопните машини [67]. Анализът на данните показва техния 

стохастичен характер, което налага допълнителната обработка на 

същите с оглед специфичните изисквания при работа на МУМЗ.  

Налични са 59 броя картограми с данни топографски карти с мащаб 1: 

200 000 за територията на Република България, които не дават ясна 
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картина относно максималната якост на почва четвърта категория.  

Поради изброените по-горе причини е ясно, че параметърът якост на 

натиск на растителни почви има различни стойности за територията на 

Република България и налага извършването на отделен експеримент с 

оглед специфичната работа на МУМЗ.   

 

 

3.2. ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ  

 

Във връзка с изследване на товарните режими на МУМЗ на 

обработка в настоящия експеримент е подложена цялата съвкупност от 

картограми по методите на математическата статистика. Необходимото 

количество опити в експеримента се определят по съществуваща 

методика чрез процесите на планиране, контрол на качеството и риска 

[68]. Такъв подход ще даде максимална точност без да се усложнява 

процеса на обработването на информацията. При това броят на 

измерванията трябва да има представителен характер, за което е 

определена репрезентативна извадка. За целта е използван известния 

метод на характеристиките на разсейването, който в този случай се 

заключава в следното [69]. 

Извършва се някакво предварително (пилотно) количество 

измервания за броя на ударите „С” на плътномер  ДорНИИ след което се 

изчислява тяхната средностатистическа стойност: 

(3. 1)                                     



0

1

0

0

1 n

i

iо С
n

С


                           , БР. 
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където n0 е пилотното количество измервания; 

i – броячът на количеството на опитите; 

 С0i – стойностите на статистическата величини от i-тия опит. 

След определянето на 0С


 се изчислява емпиричния стандарт Scо 

(неизместената оценка на дисперсията ) от следния израз: 

(3. 2)                            






0
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0

0
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1 n
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n
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Изхождайки от естеството на настоящия експеримент се 

приема допустима относителна грешка ε =0,05 необходима за 

определяне на  така наречения преходен параметър q: 

(3. 3)                                          

0CS
q


  

След задаване на вероятността Р за постигане на исканата 

точност репрезентативния брой опити n даващ гаранция, че се спазва 

точността се определя с помощта на табл.3. 1  посочени в [70] . 

ТАБЛ.3. 1 СТОЙНОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ИЗВАДКА СПОРЕД ВЕРОЯТНОСТТА  

                Р 
q 

Брой на опитите, n 
0.9 0.95 0.98 0.99 0.999 

1 5 7 9 11 17 
0.5 13 18 25 31 50 
0.4 19 27 37 46 74 
0.3 32 46 64 78 127 
0.2 70 99 139 171 277 
0.1 273 387 545 668 1089 

0.05 1084 1540 2168 2659 4338 
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Средностатистическата стойност на броя на ударите C


 на 

плътномера от представителният брой измервания е получена от 

израза: 

(3. 4)                                   



n

i

iС
n

C
1

1
 , БР. 

При провеждане на експеримента са извършени пилотно 

количество измервания n0 = 960 с плътномера  ДорНИИ в сухи 

растителни почви в четири района от територията на страната (София, 

Пловдив, В. Търново, Карлово). Във всеки от тях в една права линия от 

60 метра, породена от дължината на едно коляно на минното поле, бяха 

направени по 240 измервания през 25 сантиметра за да не се разруши 

структура на почвата при ударите с плътномера. Данните от 

протоколите на  експеримента са предоставени в (приложение 2- стр. 

144) към дисертационния труд.    

С изчисленията, проведени по модел (3. 1) е получен 

резултатът на средностатистическата стойност на броя на ударите на 

динамичния плътномер ДорНИИ 57,200 C


 от пилотната извадка.  С 

помощта на модели (3. 2), (3. 3) и фиг.3. 1, съставена на база табл.3. 1, 

при преходен параметър q = 0,01 получен за допустима грешка ε = 0,05 и 

доверителна вероятност  Р = 0.9 е изчислена представителна извадка n = 

2000.   
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ФИГ.3. 1. ГРАФИК НА ИНТЕРПОЛАЦИЯ И ЕКСТРАПОЛАЦИЯ  ПРИ Р=0,9 

Това наложи още 1040 допълнителни измервания 

разпределени с по един „минен ред” във всеки от същите географски 

райони.  На тази основа пресметната максимална средностатистическа 

якост на почвата от всички опити определена с уравнение (3. 4)  възлиза 

на 21,018 (C


 = 21,018), което съответства на якост от IV категория. 

Професорите А. Н. Зеленин и В. Б. Горовиц са доказали 

зависимостта на свойствата на почвата от броя на ударите с 

динамичния плътномер, а от там и на относителното съпротивление  

Кряз зависещо от якостта на почвата. Според тях тази зависимост може 

да бъде изразена като, функция на броя на ударите ” C


” с динамичния 

плътномер [34]. 

Товарните режими на МУМЗ следва да се изразяват чрез така 

наречените товарни характеристики, който изобразяват изменението 

на съпротивлението от плуга на МУМЗ в работен режим W, придавани 
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към прикачното устройство, а от там и на базовата машина при 

движението им на дължина  l за определено време. 

Експлоатационните условия зависещи от качествата на почвата 

и параметрите на плуга в тяхното изменение при движение определят 

товарните режими на МУМЗ изразени с  получената осцилограма Wi (l). 

Графиката  за визуализация на резултатите от експеримента е показана 

на фиг.3. 2.  

 

ФИГ.3. 2. ДИАГРАМА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЯКОСТТА НА ПОЧВАТА ПО ДЪЛЖИНА НА ПЪТЯ 

Статистическите данни от експеримента са предоставени в 

табличен вид по-долу. 
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ТАБЛ.3. 2. СТОЙНОСТИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТА  

Товарно 
ниво 

Ci 

Брой  
пресечни 
точки на 
нивото 

Време за  
действие 
на това 

ниво Ti (s) 

Относително 
съпротивление 

на рязане 
Кряз  (Pa) 

Работно 
съпротивление 

за нивото 
W (N) 

11 9 2,02 100000 27599 
12 39 8,77 111111 30152 

13 39 8,77 122220 32704 
14 51 11,47 133300 35249 

15 101 22,72 144400 37799 

16 155 34,87 155600 40372 
17 185 41,62 166700 42922 

18 134 30,15 177800 45472 
19 171 38,47 188900 48022 

20 88 19,80 200000 50572 
21 136 30,60 211100 53122 

22 163 36,67 222220 55677 

23 123 27,67 233300 58222 
24 114 25,65 244400 60772 

25 117 26,32 255600 63345 
26 59 13,27 266700 65895 

27 69 15,52 277800 68445 
28 69 15,52 288900 70995 

29 54 12,15 300000 73545 

30 45 10,12 311000 76072 
31 23 5,17 322200 78645 

32 29 6,52 333300 81195 
33 16 3,60 344400 83744 

34 6 1,30 355600 86317 

35 4 0,9 366700 88867 
36 1 0,22 377780 91413 
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При нужда от преизчисляване на конструкцията и за проверка 

дали работния орган ще понесе натоварванията се намира 

еквивалентното натоварване по формула [71]: 

(3. 5)                             m n

i

i

n

i

i

m

i

екв

Т

TW
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където Wекв e еквивалентното натоварване на работния орган на МУМЗ.   

Wi  - натоварването на i-то ниво;.  

Тi  е времето на действие на съответното налягане, s; 

m е показателят на умора на материала, който за заварени 

прътови конструкции се приема 3…4  [71]; 

n е броя на интервалите. 

При изчисленото на еквивалентното натоварване на работния 

орган  се получава стойност на Wекв  = 56183 N, която отговаря на 

товарно ниво Сi = 22 по табл.3. 2.    

Тази характеристика съдържа в себе си определени 

максимални значения, породени от удара на работния орган в скрити 

камъни, корени и други непреодолими препятствия, който могат да 

доведат до конструктивна неизправност на МУМЗ. За определяне на 

тези динамични натоварвания според теорията на земекопни машини с 

работен орган пасивен тип (какъвто е на ПМЗ-4), следва те да се 

разглеждат като еластична система, състояща се от маса и пружина с 

еквивалентен на конструкцията им коефициент на еластичност, срещащ 

преграда с маса и коефициент на еластичност еквивалентни на земната 

повърхност [34].  При това положение се използва методиката на проф. 

Н. Ф. Федотов за определяне на максималното натоварване върху  

работния орган  [72]. 
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(3. 6)             )sincos.(cos.20max   впупу fGGmrVW  

където Wmax e максималното натоварване на работния орган на МУМЗ.   

V - скоростта на машината;  

φ  - коефициент на сцепление на движителя с почвата; 

Gпу – сила на тежестта на прикачното устройство на МУМЗ, N; 

α - ъгъл на наклона на местността за работа на МУМЗ, rad; 

fв  -коефициент на съпротивление при движение; 

m2  - масата на прикачното устройство на МУМЗ, kg; 

r0  - сумарната еластичност на двете пружини определяна по 

формула предложена в [72]. 

(3. 7)                             

21

21
0

rr

rr
r


  

където r1 e коефициента на еластичност на каменните масиви в 

почвата и се приема за равен на 1,3 . 106 N/sm; 

r2 - коефициента на еластичност на работния орган, който 

според [72] се приема 200000 N/sm. 

При приети коефициенти  φ=0,9; r2 =200000 и съответно  

r0=173333, m2=1800;  fв=0,2   при скорост дванадесет километра в час се 

получава максимално работно съпротивление  70889 N.  

Според данните в табл.3. 2 се вижда, че тази стойност отговаря 

на работното съпротивление при товарно ниво съответстващо на 28 

удара с плътномера ДорНИИ или относително съпротивление на рязане 

Кряз=288900 N. 

По данни на руския изследовател A. H. Зеленин [36] 

земекопните машини в Руската Федерация се произвеждат за почви с 

якост по брой на ударите на плътномера ДорНИИ С=12, такова 
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производство е и приетия на въоръжение в БА прикачен минен 

заградител ПМЗ-4.   

Следователно с настоящия експеримент се потвърждава, че 

якостта на растителните почви в Република България превишава повече 

от два пъти същата в Руската Федерация и предпазните устройства на 

експерименталния образец не са предвидени за такова натоварване. 

Този фактор е един от най-значимите, които затрудняват 

работния процес на МУМЗ с директна доставка на мините в почвата у 

нас. По високото еквивалентното натоварване показва якостта на умора 

на работния орган. Поради тази причина се предлага да се използва 

предпазен палец на ПМЗ-4 изчислен на умора по Wекв , а изчислението на 

якост по Wmax гарантира липса на деформации в плуга и заклинване на 

мини в улея.  

При анализа на модела се вижда, че натоварването на работния 

орган е правопропорционално на скоростта на МУМЗ и 

обратнопропорционално на масата на прикачното устройство. Проблема 

с масата може да се избегне, като работния орган се прикрепи директно 

чрез навесно окачване към базовата машина, без изобщо да се използва 

прикачно устройство.  
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3.3. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

На основата на установените до тук статистически стойности 

на характеристиките на местността и на инфраструктурата на 

Република България се потвърждават следните изводи.   

1.  Намиращите се по цялата територия в страната растителни 

почви, най-често с повишена твърдост и преобладаващите каменисти 

скални строителни почви затрудняват работния процес на МУМЗ. 

Заедно с това се повишава и динамичното натоварване върху работния 

орган, и намалява безотказността на заградителите, което налага 

въвеждане на допълнителни предпазни устройства за предпазване на 

самия работен орган.  

2.  Високата степен на залесеност (30 %) на територията на 

Република България също затруднява работата на МУМЗ, поради 

значителната якост на опън на отделните корени (18 … 26 МРа) [37]. Те 

възпрепятстват рязането на почвата и както показва практиката често 

стават причина за скъсване на предпазните палци на фрикционна или 

нарушаване на стъпката на миниране. 

3.  С настоящия експеримент се потвърждава, че якостта на 

растителните почви в Република България превишава повече от два 

пъти същата в Руската Федерация, която по данни на руския 

изследовател A. H. Зеленин е С=12 удара с плътномера ДорНИИ. ПМЗ-4 е 

руско производство и следователно предпазните му устройства не са 

предвидени за такова натоварване. По високото еквивалентното 

натоварване показва якостта на умора на работния орган. Поради тази 

причина се предлага да се използва предпазен палец на ПМЗ-4 изчислен 
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на умора по Wекв , а изчислението на якост по Wmax гарантира липса на 

деформации в плуга и заклинване на мини в улея. 

В практиката на съвременната селскостопанска индустрия се 

предлага разнообразие от технически решения на описаните по-горе 

проблеми относно защитата на работния орган при максимални 

динамични натоварвания. Подходящи за използване при МУМЗ с 

работен орган от плужен тип може да се разгледат следните такива: 

Класическа защита чрез „болт на срязване”. При среща на 

препятствие под действие на възникналото усилие, болтът се срязва и 

плужното тяло се завърта [73], като болта следва да се изчисли за 

товарно ниво Ci =22.  

Полуавтоматична защита на плужното тяло, чрез цилиндрични 

пружини.   Тази предпазна система при среща на препятствие, завърта 

плужното тяло, възстановяването на работоспособността му става само 

чрез кратковременно реверсиране посоката на движение [74]. Това е 

добро решение за почва с неравномерна твърдост, но се нарушава 

стъпката за миниране. 

Нонстоп защита с плоски пружини.  При тази защитна система 

при среща на препятствие, плужното тяло се повдига и след това 

автоматично възстановява работоспособността си.  Дава гаранция за 

висока производителност и безпроблемна работа при терени с много 

препятствия [57]. 

 Хидравлична нонстоп защита .  Освен известните предимства 

на нонстоп защитата, хидравличното й изпълнение позволява бързо, 

лесно, прецизно и еднакво регулиране на “предпазната сила” за на плуга.  
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Степенно регулиране дълбочината на браздата през 5 см. 

Евтино, елементарно и непретенциозно решение за промяна на 

работната дълбочина на плуга, без да му се променят останалите 

геометрични параметри. Вариант е в зависимост от почвените условия 

да се наглася автоматизирано работната дълбочина на плуга, така че 

МУМЗ да работи с оптималната си теглителна сила, т. е. с малко средства 

- оптимална производителност. 

Използване на скарова отметателна дъска, която е  подходяща 

за лепкави (глинести и преовлажнени) почви и изисква по-малко 

теглително усилие [75].  

Безстепенно ръчно и хидравлично регулиране на параметрите 

на плуга и получената бразда известно като предложената от фирма 

Ovlac система Varilabor,  която в много широки граници може да изменя 

работните параметри на плуга, чрез стяжна муфа или с хидроцилиндър, 

който се управлява чрез хидроразпределител от мястото на водача. За 

целта е възможно да се въведе подходящ софтуер на принципа на 

предложения „Генетичен алгоритъм” за постигане на максимална 

работна скорост. В този случай системата “Varilabor” гарантира 

максимална производителност и отлично качество на извършваната 

работа, което се дължи на следните предимства на това техническо 

решение: 

- промяната на работната дълбочина на плуга извършвана по време 

на движение; 

- бърза адаптация на плуга към теглителните възможности на 

базовата машина в зависимост от почвените условия; 

- снижава се времето за обработка и разхода на гориво за единица 

площ; 
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- поддържа се оптимална работна скорост, с което се гарантира 

качеството и безопасността на поставяне на мините; 

- избягване на пречки на  терена (дървета, корени, камъни и др.) без 

да се променя подреждането на мините редове; 

-  безпроблемна работа в площи с различна дебелина на слоя 

растителни отпадъци върху тях. 

При по скорошно въвеждане на нови образци МУМЗ ще се 

използва по-просто техническо решение, но ако няма финансова 

възможност за закупуването на нови модели този вариант е подходящ 

за използване от Българската армия.  
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ГЛАВА 4.  ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО  НА НОВИ 

СИСТЕМИ ЗА МЕХАНИЗИРАНО МИНИРАНЕ  

 

 

4.1.СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЯТА ЕФЕКТИВНОСТ, 

ЕФИКАСНОСТ И КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТ НА МУМЗ 

 

За да се гарантира постигането на целите чрез оптимално 

използване на наличните ресурси е необходимо да се оцени качеството 

на различните системи за механизирано миниране. Тази оценка е 

свързана с изясняването на понятията ефективност, ефикасност и 

конкурентоспособност специално за МУМЗ  

В БДС EN ISO 9000:2007 понятието ефективност се разглежда 

като „взаимовръзка между получени резултати и използваните  

ресурси” [76]. В частност за разглеждания случай устроените минни 

полета от дадената система за механизирано миниране спрямо 

изразходваните за това ресурси. Ефективността на МУМЗ се описва от 

понятията: количество,  бързина и продуктивност. "Оценката на 

ефективността се основава на някаква представа за разходите" [77]. 

Сравнително ефективен процес изисква с по-малко разходи да се 

произвежда повече за постигане на целите в сравнение с друг подобен 

процес.  Darnton G. и  Darnton M. наричат това -  техническа ефективност 

и предлагат следната формула [78]:  

 (4. 1)                               
С

Q
Е   
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където параметърът Е се нарича още интегрален параметър на 

качеството на дадената система за механизирано миниране; 

Q – комплексен параметър на качеството; 

C – входно количество разходи (енергия, време и пари) за 

самата МУМЗ, съхранение и ремонт, запасни инструменти и 

принадлежности, гориво смазочни материали, обучение и 

заплащане на личния състав, амортизационни отчисления, 

използване и поддържане в целия жизнен цикъл, както по 

време на учения така и в бойна обстановка.  

Различни части на един и същ процес може да се сравняват с 

изчислената ефективност на всяка единица (абсолютна ефективност) и 

сравняване на резултатите [относителната ефективност] [78]. 

Понятието ефикасност се разглежда като „степен до която 

планираните дейности са изпълнени и планираните резултати са 

постигнати” [76]. Планираните дейности са ефикасни ако те са 

реализирани. Например един ефикасен процес на МУМЗ е този при 

които планираните дейности за устройване на минно поле в бойна 

обстановка са постигнати и са получени съответните резултати. 

Ефикасността е много подобна на ефективността, но е свързана с 

някаква цел за устройваните минновзривни заграждения, а не 

техническото качество на производството им. Например, един общ 

показател за ефикасност е удовлетвореността на клиентите. Затова 

критерия за ефикасност на МУМЗ може да бъде ресурса необходим за 

създаване на определено ниво на целите спрямо входното им 

количество [78]. С други думи ефикасността се явява синоним на 

понятията: резултатност и качество . 
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От това следва, че подобряването на ефективността на МУМЗ се 

постига чрез въвеждане на все по-добри резултати с използване на 

същите или по- малко ресурси, т.е управление на тяхното качеството. 

Качеството на МУМЗ Q е измерител на удовлетвореността от 

потребностите на войските при евентуалното им участие в бойни 

действия. Същият стандарт го определя като: “Степен, до която 

съвкупност от присъщи характеристики  удовлетворяват изискванията” 

[76]. 

Характеристиката представлява „отличително свойство на 

обекта, което отразява отделни негови страни” [79]. Следователно 

същата е такава обективна определеност на МУМЗ, която я отличава от 

другите модели на МУМЗ и се проявява в поддръжката или 

използването им.  

Качеството на МУМЗ се формира от множество свойства, 

заложени при тяхното проектиране и постигнати в производството им. 

Те трябва да могат да бъдат измервани и да подлежат на контрол и 

мониторинг [77].  Съгласно приетите военни стандарти това следва да  

се осъществява чрез комплексния параметърът на качеството на 

съответната МУМЗ, който е функция от параметрите на присъщите им 

характеристики Хi [79]. 

(4. 2)                 Q = Ф ( Х1 , Х2, Х3 ....ХI .....ХN ) 

С оглед спецификата на дейността на Българската армия, като 

производител на национална сигурност следва да се избират МУМЗ, 

които да се използват поне 10 …15 години. Поради това не е достатъчно 

качеството просто да удовлетворява за момента, а трябва да превишава 

изискванията. От друга страна стойностите и съотношенията на 
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отделните характеристики Хi  на различни МУМЗ ще удовлетворяват в 

различна степен потребности на войските в различните операции. 

Например потребността за устройване на минно поле на рубежа за 

развръщане в ротни колони има едни изисквания към МУМЗ, а за 

устройване в дълбочина други, поради което те следва да се разглеждат 

отделно. 

Фирмите производители на МУМЗ ще наблягат на различни 

техни свойства при което се получават комбинации на 

характеристиките на МУМЗ с различно качество и цена, което е 

свързано с тяхната конкурентоспособност.  

Конкурентоспособността е „пригодност на продукта за 

превъзходство в качеството и ефективността на съответен обект на 

конкурента” [76].  

Прието е тя да се оценява чрез коефициент на 

конкурентоспособност [76] 

(4. 3)                                          

кЕ

Е
K   

където  Е и Ек са ефективностите за сравнявания МУМЗ приет на 

въоръжение и съответно на избрания конкурент. Когато 

коефициента на конкурентоспособност на нашия МУМЗ К≥1 е 

благоприятен вариант за БА.   

В същия стандарт се описва техническата спецификация на 

съответното изделие, а за техниката и машините в армията се използват 

поредицата военни стандарти ВС 0-1: 2007, AQA 96 и тактико-

техническите характеристики на съответните машини [80]. 
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4.2. ОПЕДЕЛЯНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ И СВОЙСТВАТА 

НА КАЧЕСТВОТО НА МУМЗ 

 

Успешното изпълнение на целите и задачите на МУМЗ може да 

се постигне само чрез удовлетворяване на определени изисквания 

отразени в техните характеристики. Според принципите на 

квалитологията основните характеристики влизащи в състава на 

качеството на МУМЗ следва да се разглеждат като общ модел на 

структурата от следните свойства [68]:  

Военно-технически свойства. 

- функционалност;  

- бойна устойчивост и защитеност; 

- надеждност; 

- подвижност; 

Експлоатационно-технически свойства. 

- производителност ; 

- конструктивни параметри; 

- техническа и горивна икономичност; 

- безопасност ; 

- комплектност; 

Технологични свойства. 

- патентно-правна чистота;  

- ергономичност;  

- естетичност; 

- екологичност; 
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Взаимовръзката им заедно с тези на  икономическите 

свойства,  подготовката на личния състав и съответствието на задачите 

е показана на фиг. 4.1. 

 

Съвкупността от тези свойства очертава способността на МУМЗ 

да изпълнява поставените задачи, но поради тяхното разнообразие се 

затруднява изследването, поради което целта на тази глава е да се 

 
Ефикасност 

 
Ниво на 

качеството 

 
Ефективност 

Подготовка на 
личния състав, 

организация 
на използване 

Съответствие 
на задачите, 

ремонта и 
съхранението 

Експлоатацион
но-технически 

свойства 

Военно 
технически 

свойства 

 
Икономически  

свойства 

 
Технологични 

свойства 

ФИГ. 4. 1. СХЕМА НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА МУМЗ 
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определят подходящи показатели на качеството на МУМЗ, които да 

спомогнат за оценка при закупуване на нови машини или 

модернизиране на настоящите. Трябва да се има в предвид, че 

свойствата на системата влияят с различна сила в различните моменти 

от време върху качеството на системата, тъй като е възможно 

влошаването на един показател да се компенсира от подобряването на 

друг.  

Определящи за бойната готовност на МУМЗ са техните основни 

бойни свойства, затова оценката на бойния ефект се извършва 

предимно по зададените военнотехнически и експлоатационно 

технически характеристики, а влияещите технологически и 

икономически свойства ще се разгледат като една обща характеристика  

[81]. 

 

 

4.2.1. ОПИСАНИЕ НА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СВОЙСТВА 

НА МУМЗ 

 

Най-пълно и обективно за качеството на машините за 

устройване на минновзривни заграждения може да се съди по това в 

каква степен системата съответства на своето предназначение при 

нейното функциониране. Под функционалност на МУМЗ се разбира 

характеристиката, която обуславя съответствието на машините с 

основното им целево предназначение при използване в определени 

бойни условия [76]. Според стандартите на ISO включва различни 

технически и ограничаващи свойства като топлоустойчивост, 
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студеноустойчивост и влагоустоичивост [76]. Индикаторът за 

функционалността е основното предназначение на МУМЗ. Степента на 

прилагане на тази характеристика се доказва с пригодността на 

средствата за дистанционно миниране да създават минни полета със 

съответната плътност на рубежите за развръщане на противника и 

възможността на наземните средства да доставят мините до 

повърхността в хода на боя или вкопаването и маскирането им при 

подготовка на отбраната.  Тази характеристика разделя МУМЗ на две 

основни части (за непосредствено и дистанционно миниране) , който не 

могат да се сравняват една с друга, но за воденето на бойни действия БА 

се нуждае и от двете. 

Бойна устойчивост е способността на МУМЗ да изпълнява 

функциите си дори и при бойни повреди и способността да се съхрани 

от поразяващите фактори на съвременното оръжие, а в случай на 

повреда да възстанови работоспособността си след ремонтиране при 

минимални загуби на средства [52, 86].    Защитеност е 

приспособеността да снижат въздействието на противниковите оръжия 

и да работят в неблагоприятни условия на бойното поле или заразена 

местност [52]. Степента на прилагане се доказва чрез наличие на 

бронева конструкция, колективни и индивидуални средства за 

маскировка и защита или оръжие за самоотбрана. 

 „Надеждността на МУМЗ е свойството да функционира като 

запазва стойностите на характеристиките си в течение на определено  

време в допустими граници [77]. При анализа на надеждността трябва 

да се има в предвид и нейния обслужващ разчет, като част от сложната 

система МУМЗ. Индикатори са свойствата безотказност, дълготрайност, 

ремонтопригодност и съхраняемост.  Под безотказност се разбира 
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свойството на МУМЗ непрекъснато да запазва работоспособността си за 

определено време и се определя от средната отработка на отказ и 

интензивността на отказите. Експлоатационната безотказност на 

минните заградители трябва да бъде адекватна на якостта на почвите в 

р. България и на евентуалното наличие в тях на непреодолими 

прегради, като осигурява необходимото време за действие за 

изпълнение на поставените задачи.  Под дълготрайност се разбира 

свойството на МУМЗ да запазва работоспособността си с необходимите 

прекъсвания за техническо обслужване и ремонтиране до настъпване на 

т.нар. „гранично състояние”, тотална повреда, физическо или морално 

износване, при което ремонтирането става невъзможно или 

нецелесъобразно във войскови условия [76].  Измерва се с времето за 

продължителна експлоатация до капитален ремонт и срока на 

амортизация, което е по дълго от времето на безотказността.  

Ремонтопригодността характеризира конструктивното свойство на 

безотказността. Тук главното изискване е  конструкциите на мините и  

заградителите  да са пригодни за лесно откриване и отстраняване на 

откази и дефекти без да се пречи на изпълнение на задачите [102]. 

Степента на прилагане се доказва с възможността на ремонтните 

органи в БА да ремонтират базовата машина и степента на познаване на 

работния орган от разчета.  Съхраняемост е свойството на МУМЗ да 

запазват качеството си при съхранение, транспортиране и експлоатация 

при спазване на определени условия за определен срок.  Измерва се с 

гаранционния срок на МУМЗ и работоспособността след снемане от 

консервация.  

Подвижността на МУМЗ се изразява чрез свойствата 

маневреност и транспортабелност и оказва влияние на оперативната и 
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експлоатационна производителност, чрез съкращаване времето за 

движение и увеличаване времето за работа [76].  Маневреност е 

пригодността на МУМЗ да осигури  самостоятелно изменение на своето 

положение в пространството и времето [76]. Тя зависи от 

проходимостта, управляемостта и походната скорост на базовата 

машина обусловени от типа на ходовата част. Количествено се оценява 

с времето, необходимо за развръщане, събиране, преместване, работа и 

презареждане. За навременно започване на работа по устройване на 

минновзривни заграждения в очакваните  условията на нашия театър 

на военни действия следва да бъде верижен тип. Транспортабелност на 

МУМЗ е пригодността към транспортиране в пространството, чрез 

пренасяне или превозване с различни видове транспорт [76]. Да 

притежава свойството интермодалност, както на машината така и на 

доставяните мини, които да са оформени в подходящи товарни единици 

и пратки, създаващи необходимите условия и удобства за пренасяне и 

превозване без да се допуснат количествени загуби или влошаване на 

качеството. Измерва се чрез габаритните размери, маса и наличие на 

подходящи приспособления за товарене на мините в базовата машина. 

Времето за товарене и зареждане  ще оказва силно влияние на 

производителността и функционалността.  

 



113 

 

4.2.2. ОПИСАНИЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИ 

СВОЙСТВА НА МУМЗ 

 

Производителността е най-важното експлоатационно-

техническо  свойство на МУМЗ [76]. В литературата се използват 

понятията: оперативната, експлоатационна, техническа и 

конструктивна производителност [6]. При планирането на боя се 

използват обобщени разчети на оперативната производителност, която 

е съотношение на всички извършвани дейности от МУМЗ спрямо 

времето на бойните действия. Експлоатационна производителност се 

използва от инженерно-тактическите разчети за работа в районите 

измерена за година или за целия срок на служба, а техническата 

производителност е работата на самото минно поле измерена в часове. 

Конструктивната производителност е функция от работната скорост 

или времето за изстрелване на мините и устройване на минното поле с 

което да се достигне определена плътност на миниране. При 

увеличаване на производителността се изпитва потребност от 

увеличаване на боекомплекта мини което усложнява работата на 

логистичните подразделения, тъй като вместимостта на боекомплекта е 

конструктивно зададен. 

Конструктивните параметри са тези независещи от условията 

за използване технологични параметри характеризиращи 

конструкцията и режима на работа на МУМЗ. Включват технологичните 

спецификации, като габаритни размери, напречна и надлъжна 

устойчивост, маса, максимална скорост и теглително усилие по 

мощността на двигателя, сцепление и налягане на движителя върху 

почвата и др. Много важен индикатор е вместимостта на боекомплекта 
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мини в конструкцията на МУМЗ за непосредствено доставяне до почвата 

или далекобойността и броя на стволовете на средствата за 

дистанционно миниране.  Същите ще оказват значително влияние върху 

останалите свойства на МУМЗ. 

Техническата икономичност се характеризира от 

икономическата активност, която се реализира при използването на 

МУМЗ. При равни други условия качеството винаги трябва да означава 

максимална горивна икономичност и малко разходи за нейната 

техническа поддръжка. Горивната икономичност е обвързана с 

конструктивните параметри на МУМЗ, например при намаляване на 

теглото с 50% разхода на гориво намалява с 10% [83].  

Безопасността е едно от най-важните свойства в структурата 

на качеството. МУМЗ трябва да предоставя защита на самата 

конструкция и личния състав: от механични въздействия; от термични 

въздействия; от химични въздействия; от натрупване на 

електростатични заряди; от йонизиращи и други вредни излъчвания; от 

шум и вибрации; от токсични приноси; пожарна безопасност и 

взривоустоичивост [76]. 

Комплектността на МУМЗ е степента на осигуреност на 

доставките и  съвкупност от принадлежности. Тя включва наличието на 

подходящи мини, принадлежности, резервни части, стандартизирана 

съпроводителна документация и обучаващи спомагателни предмети и 

тренажори без които функционирането е невъзможно. МУМЗ трябва да 

са пригодени за поставяне на противотанкови мини, които се намират 

на въоръжение в нашата армия или такива каквито има възможност да 

се изработят от промишлеността.  
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4.2.3. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИТЕ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ СВОЙСТВА НА МУМЗ 

 

Технологическите и икономически свойства от една страна ще 

влияят на бойната готовност на МУМЗ, а от друга на икономическата 

ефективност поради което се разгледат като една обща характеристика. 

Патентно-правна чистота на МУМЗ се характеризира с 

количеството и значимостта на новите национални или фирмени 

решения, заложени в изделието, които са защитени с авторско 

свидетелство, патентовани и изчистени от чужди технологични 

решения [76, 87]. Количеството патентноспособност се измерва със 

стойностен коефициент, който представлява отношение на сумарната 

стойност на частите, детайлите и възлите, в които са заложени новите 

технологични решения към общата стойност на изделията. При нови 

изделия коефициента на патентноспособност е равен на единица.  

Патентната чистота се измерва със стойностен коефициент, който 

представлява отношение на сумарната стойност на патентно чистите 

части към общата стойност. 

Ергономичност на ММУЗ е приспособеността и към особености 

на човека и се измерва чрез степента на удобството [76]. Това включва 

редици фактори оскъпяващи съответните изделия като хигиенни, 

антропологични и психофизиологични изисквания за използване на 

машината като цяло, мините и опаковките.  

 Естетичността и дизайна на МУМЗ се обуславя от 

удовлетвореността на използващия екипаж  при зрителното 
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възприемане и от там се повишава моралния дух на военнослужещите 

[76].   

Екологичността на МУМЗ се характеризира чрез 

безвредността за околната среда по отношение на атмосферата, 

хидросферата и литосферата [76]. Това  свойство се формира и от 

различни видове замърсявания: димни газове, бензинови пари, нефт, 

радиоактивни вещества, тежки метали и неразграждащи се опаковки. 

 

4.2.4. ВЪПРОСНИК ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ОПИСАНИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА НА МУМЗ 

На база определените показателите и индикатори на описаните 

характеристики е предложен въпросник (табл.4. 1) за остойностяване 

чрез скала, разработена въз основа на приетите в БА степени на оценка.  

ТАБЛ.4. 1 ВЪПРОСНИК ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА МУМЗ  

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОУЧВАНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 
СКАЛА 

1. Функционалност – Х1   За какво се използва системата? 
Липсва възможност за поставяне на мини в почвената 
повърхност. Плътността на устройваните МП е под 0,4 . 

0 

Поставя мините в някои видове почви или сняг с плътност до 
0,5 при определени климатични и почвени условия.  

1 

Заравя мините под формата на бразда в климатичните 
условия на РБ с плътност 0,51 до 1. 

2 

Маскировката на мините се доближава до ръчното и устройва 

МП с плътност над 1 при всякакви  условия. 

3 

2. Бойна устойчивост и защитеност – Х2   
Какви средства за защита осигурява на разчета? 

Няма броня, не работи в заразена местност и няма 
въоръжение за самозащита. 

0 
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ОПИСАНИЕ НА ПРОУЧВАНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 
СКАЛА 

Базовата машина е бронирана, но не са защитени всички 
членове на разчета, няма въоръжение.  

1 

Бронирана е цялостно, работи в заразена и радиоактивна 
местност, но няма въоръжение. 

2 

Пълна бронировка, осигурено оръжие за самозащита  и работа 
във всякакви условия. 

3 

3. Надеждност– Х3    Каква безотказност, дълготрайност,  
ремонтопригодност и съхраняемост притежава? 

Не предоставя поддръжка или гаранция и получава чести 
повреди. Сложна конструкция и  ремонт с обслужващ 
персонал над 7 човека. 

0 

Не предоставя гаранция, но при изпитанията няма повреди и 
дефекти. Сложна за ремонт конструкция  в работни условия 
изискваща от 4 до 6 човека . 

1 

Дълъг гаранционен срок, средна отработка на отказ  и 
продължителност на експлоатация до капитален ремонт, но 
има сложна конструкция и екипаж 2..3 човека. 

2 

Дълъг гаранционен срок, средна отработка на отказ  и 
продължителност на експлоатация адекватни на нашите 
условия. Опростена конструкция с възможност да бъде 
обслужвана само от 1 оператор. 

3 

4. Подвижност– Х4 
Каква маневреност и транспортабелност притежава машината? 

Колесна ходова част с ниска проходимост без възможност за 
пренасяне с транспорт. Време за товарене над 60 мин. 

0 

Колесна ходова част с ниска проходимост и възможност за 
пренасяне с транспорт или колесна с висока проходимост без 
възможност за пренасяне. Време за товарене над 60 мин. 

1 

Верижна ходова част без възможност за пренасяне или 
колесна с висока проходимост  и възможност за пренасяне. 
Време за товарене на мини от 30 до 60 мин. 

2 

Верижна ходова част с висока транспортабелност и време за 
товарене на мините е под 30min. 

3 

5. Производителност– Х5   
За какво се използва и отговаря ли на своето предназначение 

съответната система? 
Работна скорост под 3 km/h, а за средствата за дистанционно 
миниране времето за устройване на минното поле над 120 sek.  

0 
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ОПИСАНИЕ НА ПРОУЧВАНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 
СКАЛА 

Скорост от 4 до 6 km/h или  време за устройване 60 до 120 sek. 1 
Скорост от 7 до 10  km/h или  време за устройване 30 до 59 sek.  2 
Скорост над 11 km/h или  време за устройване на минното 
поле  под 29 sek.  

3 

6. Конструктивни параметри– Х6  
Каква вместимост на мини притежава базовата машина, а тези за 

дистанционно миниране каква далекобойност? 
Боекомплект до 100 мини, а при дистанционно миниране 
далекобойност до 3 км. 

0 

Боекомплект от 101 до 200 мини или далекобойност  до 6 км. 1 
БК от 201 до 500 мини, а за дистанционно миниране 
далекобойност до 15 км. или по-голяма но с долна граница над 
12 км. например далекобойност от 13 до 40 км.  

2 

Боекомплект над 501 мини или далекобойност позволяваща 
устройване на МП на всички рубежи за развръщане на 
противника. 

3 

7. Икономичност– Х7  
Какъв е разхода на гориво и техническа поддръжка? 

Скъпа поддръжка и много малка горивна икономичност. 0 
Скъпа поддръжка и поносима горивна икономичност. 1 
Много добра горивна икономичност, но скъпа поддръжка. 2 
Икономичен двигател и нескъпа поддръжка. 3 

8. Безопасност– Х8   Какви защитни механизми притежава? 
Не са предвидени никакви предпазни елементи. 0 
Предвидени са недостатъчно предпазни елементи. 1 
Предвидени са предпазни елементи, които са изпитани и 
работят в нашите почви. 

2 

Работещи предпазни средства включително предпазващи от 
механични, термични, химични,   електростатични, токсични 
въздействия,  пожаро и взривоустоичивост. 

3 

9. Комплектност– Х9   С какви мини работи и има ли осигуреност на 
доставки и принадлежности? 

Мини които не са на въоръжение в БА и нашата индустрия 
няма възможност да ги произведе. 

0 

Мини които не са на въоръжение в БА, но нашата индустрия 
има възможност да ги произвежда. 

1 

Мини които ще бъдат получени в комплект с МУМЗ. 2 
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ОПИСАНИЕ НА ПРОУЧВАНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 
СКАЛА 

Мините са на въоръжение в БА. 3 
10. Технологични и икономични свойства– Х10   

Какъв процент влияещи свойства има? 
Не се отличава с технологичните и икономичните си свойства 
развити под 54 %. . 

0 

Патентно-правна чистота, екологичност, ергономичност и 
естетичност от 55 до 85  %. 

1 

Патентно-правна чистота, екологичност, ергономичност и 
естетичност развити над  86 %. 

2 

Горепосоченото плюс развити и други технологични и 
икономични свойства. 

3 

4.3. АЛГОРИТЪМ ЗА ОЦЕНКА НА БОЙНИЯ ЕФЕКТ И 

КАЧЕСТВОТО НА МУМЗ  

 

Определянето на бойната ефикасност на МУМЗ се използва в 

работата на управляващите органи като основен инструмент за избор 

на правилно решение. Тя олицетворява степента на изпълнение на 

целевите функции в хода на инженерното осигуряване на бойните 

действия на войските в очакваните условия на бойната обстановка. 

Последната включва целта на използване, режима на експлоатация, 

съхранение и ремонт, количеството на машините и степен на 

квалификация на личния състав нужни за изпълнение на целта и 

задачите. При което една и съща машина ще е различно ефикасна при 

различни условия. Главен критерий за това е способността на всяко 

средство в установеното време да се изнесе в заповядания район, в 

пределно кратки срокове да се приведе в работно състояние и успешно 

да изпълни поставените задачи с висока производителност. Постига се 

чрез усвояване на възможностите на техниката от личния състав, 

дейности по осигуряване с материални средства за ремонт и 
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поддържането и в техническа изправност. От тази гледна точка това е и 

универсален инструмент, чрез който може да се подложи на оценка 

всяко решение за закупуване или модернизиране на съответните 

системи за миниране. За да се базира оценяването на обективните 

дадености е необходимо да се избере подходящ алгоритъм и експерти за 

оценка. Изискванията към експертите са висока ерудиция, научно-

професионална подготовка, информираност, интуиция и опит в 

оценяваната област. За коефициент на компетентност на всеки от тях е 

приета единица при което стойностите се определят 

средноаритметично. Техния оптимален брой N според източниците [84, 

85, 86]  следва да бъде от 3 до 10, за да има представителен характер в 

настоящото изследване  N=7. Съставеният въпросник позволява 

рационално и точно прилагане при което грешката при оценяване 

възлиза на 5..6 % [79]. 

Първа стъпка от алгоритъма е определяне на стойностите на 

характеристиките на МУМЗ с помощта на изготвения въпросник и 

указания за попълването му в табл.4. 1. Въпросникът систематизира 

ключовите характеристики на МУМЗ, индикаторите и критериите в 

един удобен за работа документ. Указанията за попълването на 

въпросника дават възможност за сравнително кратко време да се 

направи достоверна оценка на различни по тип машини. Към всяка от 

характеристиките са разработени индикатори, критерий и въпроси към 

всеки от индикаторите. Към всеки от въпросите е разработена 4-

степенна оценъчна скала (нула, една, две и три точки) с подробни 

указания как се доказва постигането на дадената оценка.  Техническите 

характеристиките на оценяваните системи са описани в източниците 

[86], [87], [88],  [89] и [90], данните от тях за улесняване на експертите са 
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събрани в табличен вид в табл.4. 3;  табл.4. 4;  табл.4. 5 и  табл. 4.6. 

Резултатите се вписват в оценъчни таблици предоставени в 

(приложение 3- стр. 152) след което за нуждите на изследването се 

взима средната стойност от всички експертни оценки за всяка 

характеристика  на проучваната машина. 

Втора стъпка от алгоритъма е определяне на тегловите 

коефициенти αi на посочените характеристиките тъй като всяка от тях 

влияе различно на бойната готовност на МУМЗ. Съществува точен метод 

за математическа оценка на αi използван от заводите производители, но 

ако се вярва на техническите данни в различните източници е 

възможно те да са рекламно завишени. Поради тази причина в 

настоящия труд се използва метода на експертния анализ, които не е 

толкова точен, но може да се използва за сравнение на МУМЗ и 

удовлетворява целта на военното изследване. Сумата от всички 

коефициенти на значимост на един експерт не трябва да надвишава 

единица, като за изследването се взима средноаритметичната стойност 

от всички експерти за съответната характеристика.  

 Например за земекопните машини каквато е МУМЗ с 

непосредствено доставяне на мините според източник [91] са 

предоставени данни за коефициентите на значимост както следва:  

бойна устойчивост - 0,07;  защитеност - 0,06;  безотказност - 0,1; 

дълговечност - 0,04; ремонтопригодност - 0,09;  съхраняемост - 0,03; 

маневреност - 0,18;  транспортабелност - 0,05;  производителност - 0,34; 

икономичност - 0,04.   

Тези данни обаче не са достатъчни за пълно изследване на 

характеристиките на МУМЗ и  в настоящото изследване са доразвити с 
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предоставени оценки на експерти от ВА „Г. С. Раковски”,  НВУ „В. Левски”, 

поделение 28 880 в Белене и 34750 Карлово.   

В изследването всеки от експертите е определил субективно по 

интуиция коефициентите на значимост α и техните стойности са 

близки, което показва, че експертната група има коефициент на 

конкордация стремящ се към единица. Обобщените резултати са 

предоставени в табл.4. 2, като на последния оцветен ред от 

предоставената таблица са средноаритметичните стойности на α 

използвани за нуждите на настоящото изследване.  

ТАБЛ.4. 2 КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗНАЧИМОСТ 

Ек
сп

ер
т 

Ф
ун

кц
и

о
н

ал
-н

о
ст

   
α

1
 

Б
о

й
н

а 

ус
то

й
чи

во
ст

  

 α
2
 

Н
ад

еж
д

н
о

ст
 

 α
3
 

П
о

д
ви

ж
н

о
ст

  

 α
4
 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

- 

н
о

ст
  α

5
 

К
о

н
ст

р
ук

ти
вн

и
 

п
ар

ам
ет

р
и

  α
6
 

И
ко

н
о

м
и

чн
о

ст
 α

7
 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

 
 α

8
 

К
о

м
п

л
ек

тн
о

ст
 α

9
 

Те
хн

о
л

о
ги

чн
о

ст
 и

 

и
ко

н
о

м
и

чн
о

ст
   

α
1

0
 

1 0,2 0,1 0,15 0,12 0,18 0,07 0,08 0,04 0,05 0,01 
2 0,3 0,18 0,09 0,08 0,2 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02 
3 0,17 0,13 0,12 0,13 0,15 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 
4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,05 0 0,05 0,1 0 
5 0,16 0,12 0,1 0,1 0,11 0,08 0,07 0,09 0,08 0,09 
6 0,1 0,15 0,12 0,12 0,1 0,08 0,07 0,07 0,13 0,06 
7 0,2 0,13 0,16 0,13 0,23 0,04 0,03 0,03 0,04 0,01 

Средна 
α 

0,19 0,13 0,12 0,13 0,17 0,06 0,05 0,05 0,07 0,03 

Трета стъпка е изчисляване на средностатистическата 

стойност на комплексния параметър на качеството на проучваната 

МУМЗ. За тази цел в научните източници се предлагат няколко 

квалиметрични метода, най широко се използват два от тях – 

диференциалния и интегралния метод.  Същността на първия се състой 

в сравняване на отделните характеристики на оценявания МУМЗ с 

предложените стойности Xi  (числено значение на тактико технически 
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характеристики) на еталонна система. Този метод е сравнително 

обективен, но не отчитат различната значимост на характеристиките с 

оглед нивото на надеждност и влияние на човека. Тези недостатъци се 

избягват при интегралния метод използващ само числа, които обаче 

често са с рекламен характер и не дават достатъчно данни за всички 

характеристики изследвани в настоящото изследване [79]. Например 

възможността МУМЗ да заравя и маскира мините или я има, или я няма - 

няма числова стойност, поради което се налага тя да бъде оценена по 

експертния метод. Тези точни методи се оказват крайно трудни за 

използване при сравнение на различни МУМЗ поради това за 

определяне на комплексния параметър на качеството се предлага 

модела [79]: 

(4. 4)                                



m

i

ii XQ
1

̂  

Където αi е коефициент на значимост на отделните качествени 

характеристики определен от средноаритметичната стойност 

на оценките на експертната група; 

Xi e средния брой на точките получен от експертните оценки за 

съответната характеристика;  

m е броя на основните характеристики влияещи на бойната 

ефикасност и качеството на МУМЗ в случая десет.  

Следователно всяка една от изследваните МУМЗ, съобразно 

получените резултати  ще попадне в една от трите групи: 

- МУМЗ с незадоволително качество – изчислена оценка Q = 0…1 ; 

- МУМЗ с добро качество –изчислена оценка                     Q= 1,01…2 ; 

- МУМЗ с отлично качество – изчислена оценка               Q= 2,01…3 ; 
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Получените средноаритметични стойности на Q от оценките на 

експертната група са записани в последната колона на табл.4. 3;  табл.4. 

4;   табл.4. 5 и табл. 4.6.  

ТАБЛ.4. 3 

Средство 
за 
миниране 

Функционалност Надеждност Производителност Констр. параметри Комплектност Q 
Плътност 
(m2) 

Разчет 
 
(бр. хора) 

Време за пост 
(min) и площ МП     
(m) 

Маса на 
средството 
(kg) и 
далекобойност 

Брой 
мини 

Мини на 
въоръжение в 
БА 

 

ПКМ 0,1…0,2 1 5 (10х40) 2.63 падат на 
30 до 100 м. 

3 Да 1,7 

MOPMS 0,25…0,5 4 9 (35х70) 102  падат 
около нея 

17 
ПТМ 
и 4 
ППМ 

Не 1,5 



125 

 

                                                                                                                                                                            ТАБЛ.4. 4 

Средство за 
миниране 

Функционалност Живучест Надежднос
т 

Подвижност Произв
одител

ност 

Констр
укт. 

параме
три 

Иконом
ичност 

Компле
ктност 

Q 

Маскиров
ка на 

мините 

Плътност 
(бр. /m2) 

Защита на 
ЛС  

(броня) 

Разчет 
(бр.хора) 

Ходова 
част 

Време 
за 

зареж
дане 
(min) 

Работн
а 

скорост 
(km/h) 

Вмести
мост на 

мини 
(бр.) 

Разход 
(l/100 

km) 

Мини 
на 

въоръж
ение в 

БА 
FFV5821 
(Герм.) 

Да 0,4...1,4 Няма 5 Колесна 60...120 7   
 

720 35…40 Не 1,3 

FV432 
(Анг)

 

Да 0,4…1 Няма 5 Верижна 40 5  144 40…60 Не 1,3 

ST-AT/V (Исп.) 

 

Да 0,4…1 Да 6 Верижна 50 4 200 40…60 Не 1,4 

F1 Metanien 
(Франц) 

Много 
добра 

0,4…1,4 Няма 3 Колесна 90 2  448 50 Не 1,4 

ГМЗ-3 (Рус) 

 

Да 0,4…1 Да, има и 
картечниц
а 

3 Верижна 15 6 …10 
до III к-
я почва 
 

208 90…120 Да 2,1 

МТЛБ АТ-И 
„Бариера” 

Да 0,4…1 Не пълна 4 Верижна 15-30 5 …10 175 
 

90…120 Да 1,7 
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 ТАБЛ.4. 5 

Средство за 
миниране 

Функционалност Живучест Надеждно
ст 

Подвижност Производ
ителност 

Констр. 
параметри 

Иконом
ичност 

Компле
ктност 

Q 

Заравяне Плътност  
(бр./m2) 

Защита на 
ЛС 

Разчет 
(бр. хора) 

(ходова 
част) 

Време  за 
зареждане 
(min) 

скорост 
(km/h) 

БК мини 
(бр.) 

Разход 
(l/100 
km) 

Мини 
на 
въоръж
ение 

 

GEMSS (САЩ) 

 

Не 001…025 Не пълна 4 Верижна, 
но тежи 6,3 
тона 

45 2 (Общо 
640 m. три 
полоси по 
60 m ) 

2х400 50…70 Не 0,9 

Volcano (САЩ) 

 

Не 0,9 Да 2 Колесна 40 15  (100х50 
с едно 
минаване). 
 

4х40 х 5 
 = 800 

50…70 Не 2,0 

Skorpion  (ФРГ) 

 

Не 0,4 Да, има  
картечниц
а  

2 Верижна 
тежи 12 т. 
нo може на 
БелUH1 

15 20 
(1500х50 с 
едно 
минаване) 

6 модула х 
5 магазин с 
4 х 5 мини 
=600 

80…90 
ДГ 

Може да 
се 
произве
де 

2,43 

Shielder (Анг) 

 

Не 0,9 Да има и 
въоръжени
е 

2 Верижна 40 15  (100х50 
с едно 
минаване). 
 

6 мини с до 
40 бутилки 
=240 

110..130 
ДГ 

Не 2,02 

УМЗ (Рус) 

 

Не 1,5 Няма 2 Колесна 40-120 10 (120х60 
за 
минаване) 

6 модула 
по 30 
мини=180 

50 
Бензин 

Да 1,3 

Minotaur (Фр)  

 

Не 0,7 Да 3 Колесна 30 15 
(1200х600) 

6 модула 
по 100 
=600 

80…90 
ДГ 

Не 1,6 
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ТАБЛ.4. 6 

Средство за 
миниране 

Функционалност Надеждност подвижност Производителност Конструктивни 
параметри 

Икономичност Комплектност Q 

Плътност 
(m2) 

Разчет (бр.) Ходова част и 
време за 
презареждане 
(min) 

Време за 1 залп 
(sek)  и площ   (m) 

Далекобойност 
при миниране 
(km) 

Брой 
мини в 
ствол 

Разход (l/100 
km) 

Мина на 
въоръжение 

РСЗО „Ларс-2” 

 

0,5 5  6х6  (15) (400х300) 
 

14…30 км 36 
ствола х 
5 
= 180 

40…50 ДГ Не, но може да 
се  произведе 

1,3 

РСЗО MLRS 

 

0,2 4 Верижна (2) 60  
(1000х400) 

30…40 12х5=60 110…130 ДГ Не, но може да 
се  произведе 

1,4 

БМ-21 Град 

 

0,5 6 Колесна (7) 20 2,5 …8,5 40х4 
=160 

50 АБ Да 1,5 

Вулкано 

 

0,8 2 (45) 17 (двуполосно 
1115х140)  
 

В тактическата 
зона на 
хеликоптера 

4 
модула 
с 40 
касети 
по 5 =  
800 

750-1100   l/h Не 1,9 

Gator   

 

0,4 1 (45) Височина от 100 до 
1200 м. (650х200) 

В обсега на 
тактическия 
самолет 

6 бомби  210    l/min Не 1,6 
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4.4. АЛГОРИТЪМ ЗА ОЦЕНКА НА ВОЕННО-ИКОНОМИЧЕСКАТА 

ЕФЕКТИВНОСТ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ НА МУМЗ 

 

При необходимост от модернизация или закупуване на нови 

образци МУМЗ бойните и технически характеристики са променливи 

зависими от зададените изисквания за ефективност свързана с определен 

разход на икономически ресурси.  Тя отразява връзката между постигната 

бойна ефективност в хода на дадена операция и загубите на средства, 

необходими за нейното постигане и се оценява чрез категориите 

икономически ефект и икономическа ефективност. Икономическият ефект 

представлява абсолютната икономия получена от използването на дадено 

средство или замяната с нов МУМЗ. Икономическата ефективност е степента 

на повишаване производителността на МУМЗ или снижаване разходите при 

удовлетворяване потребностите на войските в инженерното осигуряване на 

бойните действия [83]. 

Това не означава да се съкращават всички възможни разходи, без да 

се съобразява достигането на необходимото ниво на национална сигурност. 

На съвременния етап на развитие е недостатъчно само технико – 

икономическо обосноваване на всеки проект в областта на бойната техника 

и въоръжението. Необходимо е правилно разпределение на тези средства по 

нужните направления за постигане на най – голям краен ефект, трябва да 

съществуват както машини за директно доставяне на мини до повърхността, 

така и на средства за дистанционно миниране със самолети, вертолети и 

реактивна артилерия [7]. 

Критерият за оценка на военно икономическата ефективност 

трябва да отговаря на следните изисквания – при зададени ограничения в 

загубите на ресурси да изразява максимално възможните полезни свойства 
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на даден образец, количествено да изразява съотношението между пълните 

загуби на ресурси и сумарният ефект от използването на даден образец, 

който представлява връзката между нарастването на боеспособността и 

допълнителните загуби по придобиване и използване. Общият ефект, 

очакван от използването на нов образец, трябва да се определи не само за 

периода на времето за замяна, а за целия период на експлоатация.  

Като основни индикатори се очертават стойността на придобиване 

на продукта,  разходите за поддръжка и съхранение на МУМЗ,  условията за 

плащане на съответната система и нейната социална значимост като 

производител на национална сигурност. Също така влияние ще оказват 

надеждността и финансовото състояние на доставчика, предлаганото от 

него качество на обслужване и възможността за извънпланови поръчки.   

Първа стъпка следва да бъдат определени общите разходи C.  За да 

бъде съвместима тяхната стойност с получената крайна оценка на 

качеството е необходимо входното количество разходи да се намерят по 

същата методика и да получат оценка 1, 2 или 3. Имайки в предвид 

обратнопропорционалното им влияние на ефективността, оценяването тук е 

обратно на горепосоченото, най-ниската оценка е 3, а най-високата 1. Нулева 

стойност не съществува защото винаги има някакви разходи за посочените 

показатели. Като помощно средство също е изготвен въпросник за 

остойностяване на предложените критерии за оценка на показателя С 

предоставен в  табл.4.7.  
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ТАБЛ.4. 7 

 
ОПИСАНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ВЛИЯЩИ НА РАЗХОДИТЕ 

 

 
СКАЛА 

1. Стойност на придобиване на МУМЗ  
При стойности на МУМЗ които ще затруднят икономиката.  3 
При стойност затрудняваща бюджета на МО на БА.          2 
Малки стойности под сто хиляди се дава отлична оценка.     1 

2. Разходи за поддръжка и съхранение  
Поддръжка изискваща фирмен сервиз и скъпо съхранението .  3 
Изисква специализирано обслужване, но не скъпо съхранение.   2 
Не изисква специализиран сервиз и има евтино съхранение.  1 

3. Условия за плащане  
Разплащане в кратки срокове.  3 
Разсрочено плащане. 2 
Дългосрочно и разсрочено плащане без лихва . 1 

4 . Надеждност на доставките и възможност за 
извънпланови такива 

 

Доставчика е извън страната. 3 
Доставчика е в нашата страна, но изисква предварителна заявка. 2 
Доставката може да бъде направена по всяко време.             1 

5. Качество на обслужване  
Няма система за управление на качеството, липсва колективен дух 
и бързина на работа.  

3 

Има система за управление на качеството но липсва фирмен дух    2 
Добър колективен фирмен дух, доказана система за управление на 
качеството и бързина на работа .  

1 

6. Финансово състояние на доставчика  
Малка фирма.  3 
Голямо държавно предприятие .  2 
Световна корпорация. 1 

 

Втора стъпка е чрез формула (4. 1) да се изчисли ефективността на 

проучваните машини тъй като развитието на съвременната техника успоредно 

с повишаване ръста на бойната ефективност се съпровожда с 

едновременното нарастване на нейната стойност. Съществуват примери, 
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когато при повишаване на бойната ефективност се наблюдава намаляване 

на икономическата ефективност и качеството на услугите фиг. 4. 2.  

Възможно е МУМЗ с по-ниско качество да се окаже с по-голяма военно-

икономическа ефективност, поради значително по-ниската си цена.   

E
ff

e
c
ti

v
e
n
e
ss

Cost

Ефективност-Стойност
“Права” задача или задача по постоянна стойност

“Обратна” задача или задача по постоянна ефективност

E
ff

e
c
ti

v
e
n
e
ss

Cost

E
ff

e
c
ti

v
e
n
e
ss

Cost

E
ff

e
c
ti

v
e
n
e
ss

Cost

E
ff

e
c
ti

v
e
n
e
ss

Cost

Е
ф

е
к
т
и

в
н

о
с
т

Стойност  

ФИГ. 4. 2. СХЕМА НА ЗАВИСИМОСТТА ОТ СТОЙНОСТТА  

Например ефективността на МТЛБ АТ-И „Бариера” с ПМЗ-4  

изчислена по уравнение (4. 1) се получава:  

(4. 5)                               20,1
42,1

70,1
eЕ  

Машината с най-висока оценка на качеството Skorpion  Q=2,43 за 

която БА има оферта за закупуване получава следния коефициент на 

ефективност: 

(4. 6)                               11,1
17,2

43,2
eЕ  
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Трета стъпка е изчисляване на конкурентоспособността на 

изследваните единици техника. Превъзходството в ефективност се 

изчислява с помощта на описаната по горе формула (4. 3). С тази цел в 

настоящото изследване за еталон се приема съществуващия в БА – МТЛБ АТ-

И с ПМЗ-4 „Бариера”.  

Като пример може да се посочи сравняването на  превъзходството в 

ефективност на приетата за еталон МТЛБ АТ-И и Skorpion: 

(4. 7)                                    07,1
11,1

20,1
K  

Поради ниската цена МТЛБ-АТ-И е конкурентноспособен, но този 

извод не може да се приеме безусловно тъй като продукта „национална 

сигурност” не се измерва само в пари. Поради това се предлага оценката на 

конкурентоспособността да  се извършва по превъзходството в качество по 

предложения модел: 

(4. 8)                                    70,0
43,2

70,1


k

e

Q

Q
K  

където Qе е оценката на качеството на еталона;  

Qк - качеството на конкурента. 

От уравнения (4. 7) и (4.8) се вижда, че превъзходството в 

ефективност на МТЛБ-АТ-И „Бариера” удовлетворява изискванията за 

сметка на превъзходството в качество.  При извършване на модернизация на 

предложените в дисертационния труд елементи се подобряват параметрите  

функционалност, производителност, надеждност и безопасност. 

Същевременно това става на неимоверно по-ниска цена от колкото да се 

закупи каквото и да било.  Благодарение на което се повишава 

ефективността, която за модернизираното МТЛБ-АТ-И се получава: 
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(4. 9)                                    76,1
42,1

6,2
eE

 

При сравняването на превъзходството в ефективност с оглед на 

неговата модернизация с вече избрания пример със Skorpion  се получава: 

 (4. 10)                                    58,1
11,1

76,1
K  

Конкурентоспособността по превъзходството в качество е: 

(4. 11)                             03,1
43,2

50,2


k

e

Q

Q
K  

 Резултата е красноречив,  МТЛБ-АТ-И след извършена 

модернизация на посочените параметри ще бъде значително по- ефективен 

и конкурентноспособен и то при вложени минимум финансови средства. 

Полученият резултат е основание да се приложи при оценка на решенията за 

използване или закупуване и на други системи МУМЗ за нуждите на БА.  
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4.5. ИЗВОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ  НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МУМЗ  

 

От извършената оценка на качеството за повишаване на 

ефективността на МУМЗ може да се дадат следните изводи и препоръки. 

Най-голямо влияние върху качеството ще оказват 

военнотехническите свойства, което налага усъвършенстване на 

методиките за използване на МУМЗ и разработване на тактико-технически 

изисквания при закупуване на нови и модернизиращи се образци. Поради 

различната функционалност на МУМЗ е необходимо Българската армия да 

разполага както със заградители за непосредствено поставяне на мини, така 

и с такива за дистанционно поставяне и преносими установки за миниране.   

Производителността на МУМЗ е от голямо значение за 

ефективността им и налага оптимизация на експлоатационно-техническите 

им свойства, чрез подобряване на технологията за производство и 

въвеждане на система за управление на качеството, военна стандартизация 

и унификация на машините. 

Повишаване квалификацията на личния състав и усъвършенстване 

на методите за съхранение,  техническо обслужване и ремонт на МУМЗ са от 

жизнена необходимост за запазване и повишаване на качествените 

характеристики. 

От направената оценка на качеството на приетия на въоръжение 

МТЛБ-АТ-И „Бариера” с ПМЗ-4 се констатира, че при модернизация същият 

може да бъде конкурентоспособен и да продължи да се използва в БА за 

устройване на минни полета при подготовка на главната полоса за отбрана.   
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ОБЩИ ИЗВОДИ, ПРИНОСИ  И НАСОКИ ЗА ПО-

НАТАТЪШНА РАБОТА  

 

В дисертацията е изследвана външната динамика на плужните 

минни заградители, като резултат може да се посочи, че е възможна 

модернизация на МТЛБ-АТ-И „Бариера” с ПМЗ-4 при която работната скорост 

да достигне 12,55 km/h.. Евентуално увеличаване е целесъобразно да се 

извършва чрез приоритетно изменение на намаляване на широчината b и 

триенето на почвата в металната повърхност μ1 до възможни граници, а 

ъгъла в план на режещия ръб ε  да бъде между 25..27 deg.   

От анализ на товарните режими на плужните минни заградители в 

условията на РБ се налага извода, че е необходимо въвеждане на 

допълнителни устройства за предпазване на самия работен орган от 

повреди. Това може да стане чрез безстепенно ръчно и хидравлично 

регулиране на параметрите на плуга от хидроразпределител и софтуер от 

рода на „Генетичния алгоритъм” .  

При оценката на комплексния параметър на качеството на МУМЗ се 

вижда, че най-голямо влияние ще оказват функционалността и 

производителността, което налага усъвършенстване на методиките за 

използване, повишаване на квалификацията на личния състав и 

разработване на тактико-технически изисквания при закупуване на нови 

образци. Така предложената модернизация ще повиши качеството на 

приетия на въоръжение заградител с което да е конкурентоспособен по 

всички показатели и да продължи да бъде използван за нуждите на БА. 
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Научно-приложни приноси:  

1. Предложена е подобрена класификация на МУМЗ 

2. Разработена е система та от външни и вътрешни сили, действащи 

на МУМЗ с плужно работно устройство 

3. Предложен е математически модел за определяне на скоростта на 

движение на минен заградител с плужно устройство като функция от 

параметрите на базовия влекач, на плуга и на почвения фон 

4. Разработена е структура на техническа спецификация на 

качествените характеристики на МУМЗ според тяхната класификация 

Приложни приноси: 

1. Доказана е необходимостта и са предложени конструктивни 

начини за повишаване на скоростта на плужни заградители в работен режим 

за защита на конструкцията от разрушаване и претоварване при срещане на 

непреодолима земна преграда и взривяване на мина в процес на миниране. 

2. Проведено е оценяване на комплексния параметър на качеството 

и на ефективността на няколко от световно известните образци МУМЗ. 

Области  на приложение на приносите: 

1. В учебните програми за обучение на курсанти и слушатели от 

специалност „Инженерно осигуряване”. 

2. При приемане на решения от Щаба на отбраната и дирекция 

„Инвестиции в отбраната” за модернизация на съществуващите на 

въоръжение образци от МУМЗ, както и за бъдещото закупуване на нови 

образци при превъоръжаване на инженерните войски на Българската армия. 
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Направления за по нататъшна работа:  

 - изследване на ефективността на работния процес на системите за 

дистанционно миниране чрез оптимизиране на защитата на минното поле 

устроено без употреба на противопехотни мини; 

- по-нататъшно изследване на въпросите за повишаване на 

ефективността на инженерните средства за устройване на инженерни 

заграждения и разграждения; 

- по-нататъшно изследване за създаване на система за управление 

на качеството на МУМЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 . ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ ЗА 

ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВИШАВАНЕТО НА СКОРОСТТА НА 

МТЛБ-АТ-И С ПМЗ-4 
 
Nd=176000;                       %!!Мощност на двиг. във [W] 
Gbm=112000;                      %!!Сила на тежестта на баз. машина в [N] 
Gmc=18000;                       %!!Сила на тежестта на прик. устр-во в [N] 
G=130000;                        %!!Обща сила на тежестта  в [N] 
alpha=5*3.14/180;                %!!Наклон на пътя 
Gmin=300;                        %!!Сила на т. на мините върху трансп. [N] 
ni=0.8;                          %!!К.П.Д. на силовото предаване на БМ 
ipm=0.725;                       %!!Предавателно число на транспортьора 
npm=0.9;                         %!!К.П.Д.на подаващия механизъм 
Fb=0.1;                          %!!Коефиц. на пътно съпротивл на БМ 
gama=17000;                      %!!Обемно тегло на почвата [N/m3] 
c1=0.53; 
c2=1.56; 
c3=1.09; 
isp=16.4; 
r=0.247; 
Omax=219.8000; 
 
% boundaries 
pmin=zeros(1,9); 
pmax=zeros(1,9); 
pmin(1)=0.2;           pmax(1)=0.2;           % Fk-коеф път съпр.Прик у-во 
pmin(2)=1.1;           pmax(2)=1.6;           % L-дължина на плуга в [m] 
pmin(3)=20*3.14/180;   pmax(3)=35*3.14/180;   % Epsilon-ъгъл в план [rad] 
pmin(4)=30000;        pmax(4)=30000;        % Kr-съпротив. рязане  [Pa] 
pmin(5)=0.93;           pmax(5)=1;             % b широчина плуг [m] 
pmin(6)=0.15;          pmax(6)=0.2;           % h-дълбочина [m] 
pmin(7)=0.45;          pmax(7)=0.5;           % m1-коефициент на триене 
pmin(8)=20*3.14/180;   pmax(8)=30*3.14/180;   % alpha-ъгъл на рязане [rad] 
pmin(9)=3*10.14/180;   pmax(9)=28*3.14/180;   % beta-ъгъл на трансп.[rad] 
% Initial pool 
p=zeros(100,9); 
for j=1:9 
   p(:,j)=rand(100,1)*(pmax(j)-pmin(j))+pmin(j); 
end 
a=Nd*ni/(Omax*r);       
b=Nd*ni/(Omax^2*r^2); 
c=Nd*ni/(Omax^3*r^3); 
 
for i=1:1000 
    % function computation 
    v=zeros(100,1); 
     
    for j=1:100 
        
W=Gmc*(p(j,1)*cos(alpha)+sin(alpha))+Gbm*(Fb*cos(alpha)+sin(alpha))+p(j,4)*p(j,5)*p(j,6)*(1+sin(p(j,3))*p(j,7)*
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cos(p(j,3)))+8000*p(j,7)+0.6*p(j,5)*p(j,6)*p(j,2)*gama*tan(p(j,8))+Gmin*(cos(p(j,9))-sin(p(j,9)))*ipm*npm; % 
Общо раб съпротивление 
        v(j)=(c2*b*isp+sqrt(c2^2*b^2*isp^2+4*isp^2*c3*c*c1*a-4*isp*c3*c*W))/(2*isp^2*c3*c);                       
%(Nd*ni)/(T*(0.047*T/G+10.1*T^8.06/G^8.06)+P+G*sin(alpha)+W); % Вътр. мощност върху силата на 
буксуване,P плюс съпротивл от наклон и работното съпротивление. 
        if ~isreal(v(j))  
            v(j)=0; 
        end; 
    end 
    % sorting 
    [vs,inx]=sort(v,'descend'); 
    %new pool 
    pn=zeros(100,9); 
    % first 5 best results 
    for j=1:5 
        pn(j,:)=p(inx(j),:); 
    end 
    % generation of the 1st 
    for j=6:50 
        aa=rand(1); 
        pn(j,:)=p(inx(1),:)*aa+p(inx(j-4),:)*(1-aa); 
    end 
    % generation of the 2nd 
    for j=51:70 
        aa=rand(1); 
        pn(j,:)=p(inx(2),:)*aa+p(inx(j-48),:)*(1-aa); 
    end 
    % generation of the 3th 
    for j=71:90 
        aa=rand(1); 
        pn(j,:)=p(inx(3),:)*aa+p(inx(j-68),:)*(1-aa); 
    end 
    % new random members 
    for j=91:100 
        pn(j,:)=rand(1,9).*(pmax-pmin)+pmin; 
    end 
    p=pn; 
    plot(real(v)); title(vs(1)); xlabel(i); drawnow; 
    %if (std(vs(1:90))<0.001) break; end; 
end 
disp(['Vmax=' num2str(vs(1)*3.6)]); 
disp(['Fk=' num2str(pn(1,1))]); 
disp(['L=' num2str(pn(1,2))]); 
disp(['Epsilon=' num2str(pn(1,3)*180/3.14)]); 
disp(['Kr=' num2str(pn(1,4))]); 
disp(['b=' num2str(pn(1,5))]); 
disp(['h=' num2str(pn(1,6))]); 
disp(['Mu1=' num2str(pn(1,7))]); 
disp(['Alpha srd=' num2str(pn(1,8)*180/3.14)]); 
disp(['Beta=' num2str(pn(1,9)*180/3.14)]); 
 
vv=[];v=0;asra=[];  
nn=8;                        % !!!!Номер на желания параметър за графиката 
xmin=pmin(nn); 
xmax=pmax(nn); 
st=(xmax-xmin)/100; 
xold=pn(1,nn); 
 for x=xmin:st:xmax          % !!!!Граници на графиката 
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    pn(1,nn)=x;               
        
W=Gmc*(pn(1,1)*cos(alpha)+sin(alpha))+Gbm*(Fb*cos(alpha)+sin(alpha))+pn(1,4)*pn(1,5)*pn(1,6)*(1+sin(pn(1,
3))*(pn(1,7))*cos(pn(1,3)))+Gmc*pn(1,7)+0.6*pn(1,5)*pn(1,6)*p(j,2)*gama*tan(pn(1,8))+Gmin*(cos(alpha+pn(1,9
))-sin(alpha+pn(1,9)))*ipm*npm; 
        v=(c2*b*isp+sqrt(c2^2*b^2*isp^2+4*isp^2*c3*c*c1*a-4*isp*c3*c*W))/(2*isp^2*c3*c); 
        if ~isreal(v)  
            v=0; 
        end; 
    vv=[vv v*3.6]; 
    asra=[asra x]; 
 end 
  plot(vv,'r'); hold on;    % !!!!!!!!!!!!! ЧЕРВЕНО ЗА АЛФА СРЕДНО 
  pn(1,nn)=xold; 
   
   
vv=[]; v=0;asra=[];  
nn=9; 
xmin=pmin(nn); 
xmax=pmax(nn); 
st=(xmax-xmin)/100; 
xold=pn(1,nn); 
 for x=xmin:st:xmax  % !!!!!!!!!!!!! GRANICI 
    pn(1,nn)=x;             %!!!!!!!!!!!!!!!!!! PARAMETAR 
        
W=Gmc*(pn(1,1)*cos(alpha)+sin(alpha))+Gbm*(Fb*cos(alpha)+sin(alpha))+pn(1,4)*pn(1,5)*pn(1,6)*(1+sin(pn(1,
3))*(pn(1,7))*cos(pn(1,3)))+Gmc*pn(1,7)+0.6*pn(1,5)*pn(1,6)*p(j,2)*gama*tan(pn(1,8))+Gmin*(cos(alpha+pn(1,9
))-sin(alpha+pn(1,9)))*ipm*npm; 
        v=(c2*b*isp+sqrt(c2^2*b^2*isp^2+4*isp^2*c3*c*c1*a-4*isp*c3*c*W))/(2*isp^2*c3*c); 
        if ~isreal(v)  
            v=0; 
        end; 
    vv=[vv v*3.6]; 
    asra=[asra x]; 
 end 
  plot(vv,'y.');             % !!!!!ЖЪЛТО ЗА БЕТА 
  pn(1,nn)=xold; 
   
  vv=[];v=0;asra=[];  
nn=6;      % NUMBER 
xmin=pmin(nn); 
xmax=pmax(nn); 
st=(xmax-xmin)/100; 
xold=pn(1,nn); 
 for x=xmin:st:xmax  % !!!!!!!!!!!!! GRANICI 
    pn(1,nn)=x;             %!!!!!!!!!!!!!!!!!! PARAMETAR 
       
W=Gmc*(pn(1,1)*cos(alpha)+sin(alpha))+Gbm*(Fb*cos(alpha)+sin(alpha))+pn(1,4)*pn(1,5)*pn(1,6)*(1+sin(pn(1,
3))*(pn(1,7))*cos(pn(1,3)))+Gmc*pn(1,7)+0.6*pn(1,5)*pn(1,6)*p(j,2)*gama*tan(pn(1,8))+Gmin*(cos(alpha+pn(1,9
))-sin(alpha+pn(1,9)))*ipm*npm; 
        v=(c2*b*isp+sqrt(c2^2*b^2*isp^2+4*isp^2*c3*c*c1*a-4*isp*c3*c*W))/(2*isp^2*c3*c); 
        if ~isreal(v)  
            v=0; 
        end; 
    vv=[vv v*3.6]; 
    asra=[asra x]; 
 end 
  plot(vv,'g');             % !!!!зЕЛЕНО ЗА ДЪЛБОЧИНАТА h 
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  pn(1,nn)=xold; 
   
  vv=[];v=0;asra=[];  
nn=7;      % NUMBER 
xmin=pmin(nn); 
xmax=pmax(nn); 
st=(xmax-xmin)/100; 
xold=pn(1,nn); 
 for x=xmin:st:xmax  % !!!!!!!!!!!!! GRANICI 
    pn(1,nn)=x;             %!!!!!!!!!!!!!!!!!! PARAMETAR 
        
W=Gmc*(pn(1,1)*cos(alpha)+sin(alpha))+Gbm*(Fb*cos(alpha)+sin(alpha))+pn(1,4)*pn(1,5)*pn(1,6)*(1+sin(pn(1,
3))*(pn(1,7))*cos(pn(1,3)))+Gmc*pn(1,7)+0.6*pn(1,5)*pn(1,6)*p(j,2)*gama*tan(pn(1,8))+Gmin*(cos(alpha+pn(1,9
))-sin(alpha+pn(1,9)))*ipm*npm; 
        v=(c2*b*isp+sqrt(c2^2*b^2*isp^2+4*isp^2*c3*c*c1*a-4*isp*c3*c*W))/(2*isp^2*c3*c); 
        if ~isreal(v)  
            v=0; 
        end; 
    vv=[vv v*3.6]; 
    asra=[asra x]; 
 end 
  plot(vv,'m:');              % !!!!!НА ТОЧКИ ЗА КОЕФ. НА ТРИЕНЕ Mu1 
  pn(1,nn)=xold; 
   
  vv=[];v=0;asra=[];  
nn=5;      % NUMBER 
xmin=pmin(nn); 
xmax=pmax(nn); 
st=(xmax-xmin)/100; 
xold=pn(1,nn); 
 for x=xmin:st:xmax  % !!!!!!!!!!!!! GRANICI 
    pn(1,nn)=x;             %!!!!!!!!!!!!!!!!!! PARAMETAR 
       
W=Gmc*(pn(1,1)*cos(alpha)+sin(alpha))+Gbm*(Fb*cos(alpha)+sin(alpha))+pn(1,4)*pn(1,5)*pn(1,6)*(1+sin(pn(1,
3))*(pn(1,7))*cos(pn(1,3)))+Gmc*pn(1,7)+0.6*pn(1,5)*pn(1,6)*p(j,2)*gama*tan(pn(1,8))+Gmin*(cos(alpha+pn(1,9
))-sin(alpha+pn(1,9)))*ipm*npm; 
        v=(c2*b*isp+sqrt(c2^2*b^2*isp^2+4*isp^2*c3*c*c1*a-4*isp*c3*c*W))/(2*isp^2*c3*c); 
        if ~isreal(v)  
            v=0; 
        end; 
    vv=[vv v*3.6]; 
    asra=[asra x]; 
 end 
  plot(vv,'b-.');              % !!!!!sin И ТИРЕТА С ТОЧКИ ЗА ШИРОЧИНАТА B 
  pn(1,nn)=xold; 
   
    
vv=[];v=0;asra=[];  
nn=3;      % NUMBER 
xmin=pmin(nn); 
xmax=pmax(nn); 
st=(xmax-xmin)/100; 
xold=pn(1,nn); 
 for x=xmin:st:xmax  % !!!!!!!!!!!!! GRANICI 
    pn(1,nn)=x;             %!!!!!!!!!!!!!!!!!! PARAMETAR 
       
W=Gmc*(pn(1,1)*cos(alpha)+sin(alpha))+Gbm*(Fb*cos(alpha)+sin(alpha))+pn(1,4)*pn(1,5)*pn(1,6)*(1+sin(pn(1,
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3))*(pn(1,7))*cos(pn(1,3)))+Gmc*pn(1,7)+0.6*pn(1,5)*pn(1,6)*p(j,2)*gama*tan(pn(1,8))+Gmin*(cos(alpha+pn(1,9
))-sin(alpha+pn(1,9)))*ipm*npm; 
        v=(c2*b*isp+sqrt(c2^2*b^2*isp^2+4*isp^2*c3*c*c1*a-4*isp*c3*c*W))/(2*isp^2*c3*c); 
        if ~isreal(v)  
            v=0; 
        end; 
    vv=[vv v*3.6]; 
    asra=[asra x]; 
 end 
  plot(vv,'k--');              % !!!!!ПРЕКЪСНАТА ЛИНИЯ ЗА ЕПСИЛОН 
  pn(1,nn)=xold; 
  grid on 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 . ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА НА 

ЯКОСТТА НА ПОЧВАТА  
 

ПРОТОКОЛ №1    25 и 26.06.2009          13.30 до 17.30  ЧАСА                ПОЛИГОН ”БЕЛЯКОВЕЦ”   

ЗАДАЧА: 

Измерване на якостта на почвата с плътномер  ДорНИИ на 

вероятни райони за работа на ПМЗ-4. 

КОМИСИЯ: 

Председател: подп. Мирослав Стефанов Стефанов 

Членове: 1. майор Петко Стефанов Димов 

2. капитан Йордан Христов Терзиев 
РЕЗУЛТАТИ ОТ УДАРИТЕ: 

17 
15 17 25 15 25 23 17 24 29 21 17 16 19 22 19 18 25 19 17 

19 15 13 26 16 24 22 16 23 28 20 25 18 19 19 25 27 27 20 19 

18 17 13 24 15 23 23 15 21 28 22 16 17 21 18 26 25 25 21 21 

18 16 12 20 14 22 25 14 17 28 23 17 18 27 18 28 21 19 22 22 

20 16 19 19 19 22 26 28 19 28 23 17 20 29 19 29 22 23 23 25 

16 15 12 17 24 19 27 27 28 28 24 17 24 28 17 30 23 22 22 26 

18 17 15 17 24 17 23 25 29 27 25 16 25 28 16 29 24 22 24 22 

21 17 12 16 25 17 22 24 30 26 26 18 21 30 14 21 23 24 22 21 

20 16 15 16 29 18 23 21 31 25 24 15 19 21 16 24 21 25 21 19 

20 16 17 16 30 17 21 22 33 22 20 15 15 23 18 25 22 21 19 19 

19 18 22 16 29 20 19 23 32 26 22 16 16 21 15 25 22 19 18 18 

16 20 23 17 27 27 21 17 24 30 18 17 19 22 17 16 24 18 18 19 

 
Председател: подп:                           /СТЕФАНОВ/ 

Членове: 1. майор:                             /ДИМОВ/ 
                    2. капитан:                       /ТЕРЗИЕВ/ 
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ПРОТОКОЛ №2       15.08.2009        09.00 до 17.00 ЧАСА        южните окрайнини на гр. Пловдив   

ЗАДАЧА: 

Измерване на якостта на почвата с плътномер  ДорНИИ на 

вероятни райони за работа на ПМЗ-4. 

КОМИСИЯ: 

Председател: майор Петко Стефанов Димов 

Членове: 1. ст.лейт. Илия Ангелов Кирев 

2. гр.л. Георги Трендафилов Георгиев 
РЕЗУЛТАТИ ОТ УДАРИТЕ: 

17 15 17 25 15 17 21 17 24 23 31 17 20 19 22 14 27 27 20 19 

18 15 13 26 16 15 23 17 24 27 32 25 18 19 19 14 25 25 30 21 

19 17 13 24 15 14 22 16 23 29 30 16 17 21 18 12 21 19 32 22 

19 19 12 20 14 13 23 15 21 29 32 17 18 27 18 12 30 23 33 25 

20 24 19 19 13 17 25 14 17 30 23 17 20 29 19 15 23 22 22 26 

18 23 18 17 15 19 26 28 19 26 24 17 24 28 17 17 24 22 24 22 

18 22 16 17 15 17 27 27 16 24 25 16 25 28 16 26 23 24 22 22 

15 24 12 16 16 17 23 25 18 20 26 18 21 30 14 21 21 25 21 20 

14 24 15 16 17 17 22 24 15 17 24 15 19 21 16 24 22 21 19 20 

11 24 19 16 16 18 23 21 16 13 20 20 15 23 18 25 22 19 18 23 

13 25 22 16 16 17 21 22 19 13 22 22 16 21 15 25 24 18 18 25 

12 20 23 17 18 20 19 23 22 12 18 21 19 22 14 16 25 19 17 17 

 
Председател: майор:                           /ДИМОВ/ 
Членове: 1. ст. лейт:                             /КИРЕВ/ 

                    2. гр.л.:                       /ГЕОРГИЕВ/ 
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ПРОТОКОЛ №3   17 и 18. 10.2009       08.00 до 13.00  ЧАСА          Северната страна на под. 34750   

ЗАДАЧА: 

Измерване на якостта на почвата с плътномер  ДорНИИ на 

вероятни райони за работа на ПМЗ-4. 

КОМИСИЯ: 

Председател: майор Петко Стефанов Димов 

Членове: 1. капитан Димитър Банев Иванов 

1. капитан Генко Велев Дочев 

РЕЗУЛТАТИ ОТ УДАРИТЕ: 

18 23 18 27 15 16 24 18 27 29 20 30 31 15 22 11 16 16 15 22 

19 22 17 25 16 15 23 17 25 29 19 29 33 16 22 13 16 19 16 22 

20 24 18 21 12 14 21 18 21 28 16 27 32 19 24 12 18 22 19 24 

19 23 20 22 14 13 17 20 22 30 15 27 30 19 25 15 17 23 19 25 

21 20 24 23 16 15 19 24 23 30 15 25 29 19 27 15 15 27 19 27 

18 21 25 24 18 15 16 25 24 32 17 24 28 21 25 17 14 29 21 25 

15 22 21 23 15 16 20 21 23 31 16 23 28 27 19 19 13 29 27 19 

14 26 19 21 14 17 19 19 21 30 16 22 28 29 23 20 17 30 29 23 

11 29 15 22 11 16 16 15 22 29 15 22 28 28 22 23 19 26 28 22 

13 27 16 22 13 16 16 16 22 27 17 19 28 28 22 22 22 24 28 22 

15 28 19 24 12 32 13 19 24 27 17 17 27 30 24 24 22 20 30 24 

15 27 19 25 15 30 14 19 25 27 16 17 26 21 25 24 20 17 21 25 

 
Председател: майор:                           /ДИМОВ/ 

  Членове: 1. капитан:                    /ИВАНОВ/ 
                    2. капитан:                       /ДОЧЕВ/ 
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ПРОТОКОЛ №4       24.10.2009                 09.00 ЧАСА                          гр.София кв. Полигона   

ЗАДАЧА: 

Измерване на якостта на почвата с плътномер  ДорНИИ на 

вероятни райони за работа на ПМЗ-4. 

КОМИСИЯ: 

Председател: майор Петко Стефанов Димов 

Членове: 1. капитан Стефан Табанджов 

1. капитан Генко Велев Дочев 
РЕЗУЛТАТИ ОТ УДАРИТЕ: 

15 25 19 27 15 31 16 19 27 27 16 18 25 23 21 24 18 13 23 21 

17 24 21 25 17 33 17 21 25 28 18 17 22 21 19 22 17 13 21 19 

19 23 27 19 16 32 17 27 19 26 20 20 26 22 18 20 20 12 22 18 

25 20 29 23 16 32 16 29 23 26 17 21 21 22 19 17 21 31 22 19 

26 19 28 22 15 30 16 28 22 25 13 23 20 19 20 13 23 32 19 20 

28 17 28 22 17 29 18 28 22 20 13 22 22 18 21 13 20 30 18 30 

28 17 30 24 17 28 20 30 24 27 12 23 23 18 22 12 23 32 18 32 

29 17 21 25 16 29 17 21 25 28 19 25 23 19 23 19 25 23 19 33 

27 18 23 21 16 28 13 23 21 24 12 26 24 17 22 18 26 24 17 22 

30 17 21 19 18 27 13 21 19 22 15 27 25 16 24 16 27 25 16 24 

30 20 22 18 20 25 12 22 18 21 12 23 26 14 22 12 23 26 14 22 

31 21 22 19 17 21 33 22 19 20 15 22 24 16 21 15 22 24 16 21 

 
Председател: майор:                                         /ДИМОВ/ 
Членове: 1. капитан:                             /ТАБАНДЖОВ/ 
                    2. капитан:                                          /ДОЧЕВ/ 
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ПРОТОКОЛ №5       26.02.2010                 12.30 ЧАСА                          ПОЛИГОН ”БЕЛЯКОВЕЦ”   

ЗАДАЧА: 

Измерване на якостта на почвата с плътномер  ДорНИИ на 

вероятни райони за работа на ПМЗ-4. 

КОМИСИЯ: 

Председател: подп. Мирослав Стефанов Стефанов 

Членове: 1. майор Петко Стефанов Димов 

3. капитан Йордан Христов Терзиев 

РЕЗУЛТАТИ ОТ УДАРИТЕ: 

31 23 19 20 13 23 32 19 20 19 17 23 20 18 19 19 23 20 18 19 

31 22 18 21 13 22 31 18 21 24 22 21 22 15 18 22 21 22 15 18 

32 23 18 22 12 23 36 18 22 18 23 19 18 17 18 23 19 18 14 18 

29 25 19 23 11 25 33 19 23 14 25 17 17 19 17 25 17 17 14 17 

28 26 17 22 12 26 31 17 22 19 26 17 25 25 19 26 17 25 14 19 

29 27 16 24 11 27 30 16 24 19 24 16 16 26 21 24 16 16 12 21 

28 23 14 22 12 23 26 14 22 18 20 15 17 28 22 20 15 17 12 22 

19 22 16 21 15 22 24 16 21 19 19 14 17 29 25 19 14 17 15 25 

19 23 18 19 17 23 20 18 30 23 17 28 17 30 26 17 28 17 17 26 

22 21 15 18 22 21 22 15 18 24 17 27 16 29 22 17 27 16 26 22 

23 19 14 18 23 19 18 14 18 27 16 25 18 21 21 16 25 18 21 22 

25 17 14 17 25 17 17 14 17 28 16 24 15 24 19 16 24 15 24 20 

31 32 34 35 29 28 28 29 27 27 26 19 23 23 22 27 19 18 17 17 

 
Председател: подп:                           /СТЕФАНОВ/ 

Членове: 1. майор:                             /ДИМОВ/ 
                    2. капитан:                       /ТЕРЗИЕВ/ 
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ПРОТОКОЛ №6       20.03.2010                      09.00  ЧАСА                        гр. Пловдив  кв. Тракия 

ЗАДАЧА: 

Измерване на якостта на почвата с плътномер  ДорНИИ на 

вероятни райони за работа на ПМЗ-4. 

КОМИСИЯ: 

Председател: майор Петко Стефанов Димов 

Членове: 1. ст.лейт. Илия Ангелов Кирев 

2. гр.л. Георги Трендафилов Георгиев 

РЕЗУЛТАТИ ОТ УДАРИТЕ: 

26 17 14 19 26 17 25 14 19 29 16 21 15 25 19 16 21 20 25 20 

24 16 12 21 24 16 19 12 21 28 16 22 16 25 18 16 22 22 25 23 

20 15 12 22 20 15 17 12 22 28 17 23 17 16 23 17 23 21 16 25 

19 14 15 25 19 14 17 15 25 23 15 24 16 18 26 15 24 20 18 17 

17 28 17 26 17 28 17 17 26 20 16 24 18 20 25 16 24 18 27 18 

17 27 26 22 17 27 19 26 22 20 15 27 17 21 29 15 23 17 25 19 

16 25 21 21 16 25 18 21 21 18 14 21 18 21 30 14 21 18 21 20 

16 24 24 19 16 24 15 24 20 20 19 17 20 22 26 13 17 20 30 19 

18 21 25 19 16 21 15 25 22 16 24 19 24 23 20 15 19 24 23 21 

19 22 25 18 16 22 16 25 23 18 24 28 25 24 18 15 16 25 24 18 

20 23 16 19 17 23 17 16 23 21 25 29 21 23 15 18 18 21 23 15 

21 24 18 17 15 24 16 18 27 20 29 30 19 21 14 17 15 16 21 14 

19 22 24 26 28 28 28 28 26 29 32 34 33 22 23 23 24 26 21 22 

 
Председател: майор:                             /ДИМОВ/ 

Членове: 1. майор:                             /КИРЕВ/ 
                    2. гр.л.:                       /ГЕОРГИЕВ/ 
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ПРОТОКОЛ №7       08.04.2010                 14.30 ЧАСА                    гр. София  ВА „Г.С.Раковски” 

ЗАДАЧА: 

Измерване на якостта на почвата с плътномер  ДорНИИ на 

вероятни райони за работа на ПМЗ-4. 

КОМИСИЯ: 

Председател: майор Петко Стефанов Димов 

Членове: 1. капитан Стефан Иванов Табанджов 

2. капитан Генко Велев Дочев 
РЕЗУЛТАТИ ОТ УДАРИТЕ: 

11 19 29 23 16 20 15 18 22 19 27 17 16 23 16 20 29 18 22 30 

13 22 27 21 14 22 16 22 22 18 29 22 16 21 16 22 28 15 22 18 

15 23 28 19 13 18 19 28 24 18 27 23 32 19 13 18 29 14 24 18 

15 25 27 17 12 17 19 28 25 17 26 25 30 17 14 17 33 14 25 17 

15 26 25 17 16 25 19 29 27 19 26 26 31 17 16 25 34 14 27 19 

17 24 24 16 17 16 21 34 25 21 28 24 33 16 17 19 34 12 25 21 

19 20 23 15 17 17 27 32 19 22 22 20 32 15 17 17 32 12 19 22 

25 19 20 14 16 17 29 33 23 25 23 19 32 14 16 17 28 15 23 25 

26 17 19 28 16 17 28 31 22 26 19 17 30 28 16 17 26 17 22 26 

28 17 17 27 18 16 28 31 22 22 19 17 29 27 18 19 28 26 22 22 

28 16 17 25 20 18 30 29 24 21 19 16 28 25 20 18 30 21 24 21 

29 20 17 24 17 15 21 28 25 19 18 16 29 24 17 15 21 24 25 20 

21 24 18 17 15 24 16 18 27 20 29 30 19 21 14 17 15 16 21 14 

 
Председател: майор:                             /ДИМОВ/ 

Членове: 1. капитан:                       /ТАБАНДЖОВ/ 
                    2. капитан:                                  /ДОЧЕВ/ 
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ПРОТОКОЛ №8       25.04.2010                 13.30 ЧАСА                          гр. Карлово   

ЗАДАЧА: 

Измерване на якостта на почвата с плътномер  ДорНИИ на 

вероятни райони за работа на ПМЗ-4. 

КОМИСИЯ: 

Председател: майор Петко Стефанов Димов 

Членове: 1. капитан Димитър Банев Иванов 

1. капитан Генко Велев Дочев 

РЕЗУЛТАТИ ОТ УДАРИТЕ: 

27 18 18 21 13 15 23 25 21 19 16 16 28 21 13 15 23 25 21 22 

30 19 17 22 13 16 21 25 19 18 18 16 27 22 13 16 21 25 19 23 

30 20 20 23 12 17 22 16 18 19 20 17 25 23 12 17 22 16 18 23 

31 21 21 24 33 16 22 18 19 17 17 15 21 24 30 16 22 18 19 29 

31 23 23 24 32 18 19 27 20 15 13 16 23 24 32 19 19 27 20 27 

31 22 22 23 33 17 18 25 21 16 13 15 22 23 31 22 18 25 21 30 

32 24 23 21 35 18 18 21 22 12 12 14 23 21 32 28 18 21 22 34 

29 23 25 17 30 20 19 22 23 14 11 13 25 17 33 29 19 22 23 32 

28 20 26 19 29 24 17 23 22 18 12 15 26 19 31 33 17 23 22 31 

29 21 27 16 29 25 16 24 24 22 11 15 27 16 30 31 16 24 24 35 

28 22 23 18 26 21 14 23 22 24 12 16 23 20 26 32 14 23 22 32 

19 26 22 15 24 19 16 21 21 27 15 17 22 19 24 30 16 21 21 31 

21 22 24 23 24 25 27 19 19 22 24 23 25 25 24 22 21 22 20 19 

 
Председател: майор:                             /ДИМОВ/ 

Членове: 1. капитан:                       /ИВАНОВ/ 
                    2. капитан:                       /ДОЧЕВ/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОЦЕНЪЧНИ ТАБЛИЦИ ОТ 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА МУМЗ  

ОЦЕНЪЧНА ТАБЛИЦА 1 

Звание и Име:  Петко Стефанов Димов 

Длъжност: слушател  

Поделение: ВА „Г.С.Раковски” 

Напишете оценката, която най-добре отговаря на вашето мнение за качеството на съответната МУМЗ 
МУМЗ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

FFV5821 2 0 1 0 2 3 0 1 1 1 
FV432 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 

ST-AT/V 1 2 1 2 1 1 2 1 0 1 
F1 Metanien 3 1 1 1 0 2 2 2 0 3 

ГМЗ-3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 
МТЛБ-AТ-И 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 

GEMSS 0 1 1 0 0 3 2 1 0 3 
Volcano  2 2 2 2 3 3 1 2 0 3 

Skorpion 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 
Shelder 2 3 2 2 3 2 1 2 0 2 

УМЗ 1 0 2 1 2 2 3 2 3 1 
Minotaur 1 2 2 2 3 3 1 2 0 2 

LARS 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 
MLRS 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
БM-21 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 

Aer Volcano 3 3 2 3 1 3 0 2 0 2 
Gator 1 3 3 3 1 0 0 3 0 2 
ПКМ 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 

MOPMS 1 3 1 3 3 1 3 3 0 3 
Напишете стойността на значимост на десетте характеристики така, че общата сума да е равна на едно. 

Коефициент α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 α9 α10 
Стойност 0,20 0,10 0,15 0,12 0,18 0,07 0,08 0,04 0,05 0,01 

От втория въпросник подредете критериите на ред 1 по тежест, като най-важния получи 6, следващия 5 и 
така до най-слабия - 1.  На долните редове оценете съответната МУМЗ с отличен-1, добър-2  и слаб-3. 

№ Критерий Стойност 
на 

покупка 

Разходи за 
поддържане 

Условия 
за 

плащане 

Надеждност 
на доставка 

Качество на 
обслужване 

Финансово 
състояние 

1 Тежест на 
критерия 

6 5 4 3 2 1 

2 МТЛБ 1 1 2 2 2 3 
3 Скорпион 3 3 2 2 1 1 

Подпис :                                /                              / 
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ОЦЕНЪЧНА ТАБЛИЦА 2 

Звание и Име:  капитан Димитър Банев Иванов 

Длъжност: Командир на рота  

Поделение: 34750 Карлово 

Използвайки въпросник едно напишете оценката, която най-добре отговаря на вашето мнение за 
качеството на съответната МУМЗ 

МУМЗ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
FFV5821 1 0 1 1 1 3 2 2 0 2 

FV432 1 2 1 3 3 1 1 2 0 2 
ST-AT/V 1 1 1 3 1 1 2 1 0 2 

F1 Metanien 3 1 2 2 1 2 2 1 0 3 
ГМЗ-3 2 3 2 2 1 2 1 1 3 1 

МТЛБ-AТ-И 2 2 1 2 2 1 2 1 3 0 
GEMSS 0 1 1 2 1 1 2 1 0 2 
Volcano  1 2 2 3 2 3 1 1 0 2 

Skorpion 0 3 2 3 3 3 1 3 1 1 
Shelder 0 3 2 2 1 1 1 2 0 2 

УМЗ 0 1 1 1 2 1 1 2 3 0 
Minotaur 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 

LARS 0 1 1 1 3 3 1 2 1 2 
MLRS 0 1 1 3 3 3 1 2 1 2 
БM-21 0 1 1 3 3 3 1 2 1 2 

Aer Volcano 2 2 2 3 3 3 0 1 0 2 
Gator 0 1 3 2 3 3 1 1 0 2 
ПКМ 0 3 3 3 3 0 3 3 3 2 

MOPMS 0 3 1 3 3 1 3 3 0 3 
 

Напишете стойността на значимост на десетте характеристики така, че общата сума да е равна на едно. 
Коефициент α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 α9 α10 

Стойност 0,3 0,18 0,09 0,08 0,2 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02 
От втория въпросник подредете критериите на ред 1 по тежест, като най-важния получи 6, следващия 5 и 

така до най-слабия - 1.  На долните редове оценете съответната МУМЗ с отличен-1, добър-2  и слаб-3. 
№ Критерий Стойност 

на 
покупка 

Разходи за 
поддържане 

Условия 
за 

плащане 

Надеждност 
на доставка 

Качество на 
обслужване 

Финансово 
състояние 

1 Тежест на 
критерия 

3 6 5 1 4 2 

2 МТЛБ 1 1 1 1 2 2 
3 Скорпион 3 2 2 2 1 1 

Подпис :                                /                              / 
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ОЦЕНЪЧНА ТАБЛИЦА 3 

Звание и Име:  майор Калоян Иванов Василев 

Длъжност: Заместник командир на батальон 

Поделение: 28880 Белене 

 
Използвайки въпросник едно напишете оценката, която най-добре отговаря на вашето мнение за 

качеството на съответната МУМЗ 
МУМЗ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

FFV5821 2 0 1 1 1 3 2 1 0 0 
FV432 2 0 1 2 1 1 1 3 0 1 

ST-AT/V 2 2 1 2 1 1 1 2 0 1 
F1 Metanien 3 0 2 0 0 2 1 2 0 1 

ГМЗ-3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 0 
МТЛБ-AТ-И 2 1 2 2 1 1 1 2 3 0 

GEMSS 0 0 3 2 0 3 1 1 0 1 
Volcano 0 2 2 1 3 3 2 2 0 1 

Skorpion 0 3 2 3 3 3 1 2 3 1 
Shelder 0 3 2 2 3 3 1 2 0 1 

УМЗ 0 0 2 0 2 1 3 0 3 0 
Minotaur 0 2 2 1 3 3 1 2 0 1 

LARS 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
MLRS 0 2 1 2 3 0 1 2 1 1 
БM-21 0 0 1 0 3 1 3 2 3 0 

Aer Volcano 2 3 2 3 3 3 0 3 0 2 
Gator 1 3 3 3 3 3 0 3 0 2 
ПКМ 0 0 3 3 1 0 3 1 3 0 

MOPMS 0 0 3 3 3 0 3 1 0 0 
Напишете стойността на значимост на десетте характеристики така, че общата сума да е равна на едно. 

Коефициент α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 α9 α10 
Стойност 0,17 0,13 0,12 0,13 0,15 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 

 
От втория въпросник подредете критериите на ред 1 по тежест, като най-важния получи 6, следващия 5 и 

така до най-слабия - 1.  На долните редове оценете съответната МУМЗ с отличен-1, добър-2  и слаб-3. 
№ Критерий Стойност 

на 
покупка 

Разходи за 
поддържане 

Условия 
за 
плащане 

Надеждност 
на доставка 

Качество 
на 
обслужване 

Финансово 
състояние 

1 Тежест на 
критерия 

6 5 2 4 3 1 

2 МТЛБ 1 1 1 1 1 3 
3 Скорпион 3 3 3 2 1 2 

Подпис :                                /                              / 
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ОЦЕНЪЧНА ТАБЛИЦА 4 

Звание и Име: майор Георги Георгиев 

Длъжност: асистент катедра „МИС” 

Поделение: ВА „Г. С. Раковски” 

  Използвайки въпросник едно напишете оценката, която най-добре отговаря на вашето мнение за 
качеството на съответната МУМЗ 

МУМЗ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
FFV5821 3 0 1 1 2 3   0 0 

FV432 2 2 1 2 1 1   0 1 
ST-AT/V 2 2 1 2 1 1   0 1 

F1 Metanien 3 0 2 1 0 2   0 1 
ГМЗ-3 2 2 2 3 1 2   3 1 

МТЛБ-AТ-И 2 2 1 3 2 1   3 2 
GEMSS 0 2 1 2 0 3   0 2 
Volcano 0 3 2 3 3 3   0 2 

Skorpion 0 3 2 2 3 3   1 2 
Shelder 0 3 2 3 3 2   0 2 

УМЗ 0 0 2 1 3 1   2 1 
Minotaur 0 2 2 0 3 3   0 2 

LARS 1 2 1 1 3 3   1 2 
MLRS 1 3 1 3 2 3   1 2 
БM-21 1 3 1 1 3 2   3 2 

Aer Volcano 1 2 2 2 2 2   0 1 
Gator 1 1 2 1 2 2   0 1 
ПКМ 1 1 2 1 1 1   3 1 

MOPMS 1 1 1 2 2 1   1 2 
 
Напишете стойността на значимост на десетте характеристики така, че общата сума да е равна на едно. 

Коефициент α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 α9 α10 
Стойност 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,05 0 0,05 0,1 0 

От втория въпросник подредете критериите на ред 1 по тежест, като най-важния получи 6, следващия 5 и 
така до най-слабия - 1.  На долните редове оценете съответната МУМЗ с отличен-1, добър-2  и слаб-3. 

№ Критерий Стойност 
на 
покупка 

Разходи за 
поддържане 

Условия 
за 
плащане 

Надеждност 
на доставка 

Качество 
на 
обслужване 

Финансово 
състояние 

1 Тежест на 
критерия 

4 3 1 6 5 2 

2 МТЛБ 1 1 1 1 2 2 
3 Скорпион 2 2 3 1 1 2 

Подпис :                                /                              / 
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ОЦЕНЪЧНА ТАБЛИЦА 5 

Звание и Име:  капитан Йордан Пенчев Ганев 

Длъжност: командир на рота  

Поделение: 28880 Белене 

Използвайки въпросник едно напишете оценката, която най-добре отговаря на вашето мнение за 
качеството на съответната МУМЗ 

МУМЗ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
FFV5821 2 1 1 2 2 3 2 2 0 2 

FV432 2 0 1 2 1 1 2 2 0 2 
ST-AT/V 2 2 2 2 1 1 0 2 0 0 

F1 Metanien 3 0 2 1 1 2 0 0 0 1 
ГМЗ-3 3 3 2 3 1 2 1 1 1 1 

МТЛБ-AТ-И 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
GEMSS 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Volcano 1 1 2 2 1 3 3 1 1 3 

Skorpion 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
Shelder 2 2 2 2 2 3 2 1 0 1 

УМЗ 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 
Minotaur 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 

LARS 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
MLRS 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 
БM-21 0 0 1 0 1 1 1 2 3 1 

Aer Volcano 0 0 2 1 1 3 0 1 0 1 
Gator 0 0 1 3 1 3 0 1 0 1 
ПКМ 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 

MOPMS 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 
Напишете стойността на значимост на десетте характеристики така, че общата сума да е равна на едно. 

Коефициент α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 α9 α10 
Стойност 0,16 0,12 0,1 0,1 0,11 0,08 0,07 0,09 0,08 0,09 
От втория въпросник подредете критериите на ред 1 по тежест, като най-важния получи 6, следващия 5 и 

така до най-слабия - 1.  На долните редове оценете съответната МУМЗ с отличен-1, добър-2  и слаб-3. 
№ Критерий Стойност 

на 
покупка 

Разходи за 
поддържане 

Условия 
за 
плащане 

Надеждност 
на доставка 

Качество 
на 
обслужване 

Финансово 
състояние 

1 Тежест на 
критерия 

3 4 1 6 5 2 

2 МТЛБ 1 1 1 1 1 3 
3 Скорпион 3 3 3 3 1 2 

Подпис :                                /                              / 
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ОЦЕНЪЧНА ТАБЛИЦА 6 

Звание и Име:  подп. Марин Радославов Пашов 

Длъжност: доцент в катедра „Инженерно осигуряване” 

Поделение: НВУ ”Васил Левски” 

Използвайки въпросник едно напишете оценката, която най-добре отговаря на вашето мнение за 
качеството на съответната МУМЗ 

МУМЗ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
FFV5821 3 0 1 1 2 3 2 1 0 1 

FV432 2 2 1 2 1 1 2 0 0 1 
ST-AT/V 2 2 1 2 1 1 2 1 0 1 

F1 Metanien 3 0 2 1 0 2 2 2 0 3 
ГМЗ-3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 

МТЛБ-AТ-И 2 1 1 3 2 1 2 2 3 1 
GEMSS 0 1 1 2 0 3   1 0 3 
Volcano 2 2 2 2 3 3 2 2 0 3 

Skorpion 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
Shelder 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2 

УМЗ 3 0 2 1 2 1 2 2 3 1 
Minotaur 2 2 2 2 3 3 2 2 0 2 

LARS 1 2 1 2   1 1 2 1 1 
MLRS 0 2 1 3 1 0 1 2 1 2 
БM-21 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 

Aer Volcano 2 3 2 2 3 3 2 2 0 2 
Gator 1 3 3 2   3 2 3 0 2 
ПКМ 0 3 3 3 0 0 3 3 3 3 

MOPMS 1 3 1 3 0 0 3 3 0 3 
Напишете стойността на значимост на десетте характеристики така, че общата сума да е равна на едно. 

Коефициент α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 α9 α10 
Стойност 0,10 0,15 0,12 0,12 0,10 0,08 0,07 0,07 0,13 0,06 
От втория въпросник подредете критериите на ред 1 по тежест, като най-важния получи 6, следващия 5 и 

така до най-слабия - 1.  На долните редове оценете съответната МУМЗ с отличен-1, добър-2  и слаб-3. 
№ Критерий Стойност 

на 
покупка 

Разходи за 
поддържане 

Условия 
за 
плащане 

Надеждност 
на доставка 

Качество 
на 
обслужване 

Финансово 
състояние 

1 Тежест на 
критерия 

6 5 1 3 2 4 

2 МТЛБ 1 1 2 2 1 2 
3 Скорпион 3 2 2 3 1 2 

Подпис :                                /                              / 
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ОЦЕНЪЧНА ТАБЛИЦА 7 

Звание и Име:  капитан Йордан Христов Терзиев 

Длъжност: асистент в катедра ИО 

Поделение: НВУ Васил Левски 

Използвайки въпросник едно напишете оценката, която най-добре отговаря на вашето мнение за 
качеството на съответната МУМЗ 

МУМЗ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
FFV5821 2 0 1 0 2 3 0 1 1 1 

FV432 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 
ST-AT/V 1 2 1 2 1 1 2 1 0 1 

F1 Metanien 3 1 1 1 0 2 2 2 0 3 
ГМЗ-3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 

МТЛБ-AТ-И 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 
GEMSS 0 1 1 0 0 3 2 1 0 3 
Volcano 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Skorpion 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
Shelder 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

УМЗ 1 0 2 1 2 2 3 2 3 1 
Minotaur 1 2 2 2 3 3 1 2 0 2 

LARS 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 
MLRS 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
БM-21 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 

Aer Volcano 3 3 2 3 1 3 0 2 0 2 
Gator 1 3 3 3 1 0 0 3 0 2 
ПКМ 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 

MOPMS 1 3 1 3 3 1 3 3 0 3 
Напишете стойността на значимост на десетте характеристики така, че общата сума да е равна на едно. 

Коефициент α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 α9 α10 
Стойност 0,2 0,13 0,16 0,13 0,23 0,04 0,03 0,03 0,04 0,01 
От втория въпросник подредете критериите на ред 1 по тежест, като най-важния получи 6, следващия 5 и 

така до най-слабия - 1.  На долните редове оценете съответната МУМЗ с отличен-1, добър-2  и слаб-3. 
№ Критерий Стойност 

на 
покупка 

Разходи за 
поддържане 

Условия 
за 
плащане 

Надеждност 
на доставка 

Качество 
на 
обслужване 

Финансово 
състояние 

1 Тежест на 
критерия 

6 5 4 3 2 1 

2 МТЛБ 1 1 2 2 2 3 
3 Скорпион 3 3 2 2 1 1 

Подпис : к-н                               /Терзиев / 
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