
STRESZCZENIE

Niniejsza rozprawa podwigcona jest zagadnieniom wspomagania procesu

decyzyjnego wyboru maszyny rolniczej do gospodarstwa rolnego, Zaproponowana

w pracy metoda (system) wspomagania decyzji inwestycyjnych w zakesie parku

masz),llowego w rolnictwie stanowi uzupelnienie dotychczas stosowanych metod

doboru maszyn rolniczych do gospodarstw rolnych i nie wchodzi w ich kompetencje.

Powszechnie znane metody wspom agania decyzji inwestycyjnych, zwi1zane

z infrastrukturq techniczn4 w rolnictwie, polegaj4 na doborze parametr6w techniczno-

eksploatacyjnych maszyny do indywidualnych potrzeb gospodarstwa. Metody te

w zale2noSci od algorymu obliczeniowego r62niq si9 dokladnoSci4 dopasowania parku

maszynowego.

Opracowana i przedstawiona w pracy metoda polega na wspomaganiu decyzj i

wyboru konkretnej marki i modelu maszyny rolniczej, z uwzglgdnieniem

indlvidualnych potrzeb i preferencji wszystkich os6b decyzyjnych uczestnicz4cych

w zakupie. Proces wspomagania decyzji zakupu maszyny rolniczej rozpoczl,ra siE po

okeileniu podstawo*ych parametr6w technicznych maszqy, dlatego tez metoda moze

wsp6lpracowai ze znanpi i powszechnie stosowanyni metodami doboru maszl, r

rolniczych takich jak przykladowo metoda wskainikowa, wsp6lczynnikowa czy

technologiczna,

W pracy przedstawiono pnegl4d wielokrlterialnych metod wspomagania

decyzji oraz pneglEd metod doboru maszln rolniczych, co potwierdza brak publikacji

opisuj4cych w kompleksowy spos6b tematykg wspomagania wyboru konkretnej marki

czy modelu maszyny rolniczej.

KoniecznoS6 przeprowadzania badari nad optymalizacj4 zakupu maszyn

rolniczych potwierdzaj4 przedstawione w pracy wyniki badali zwi4zane

z zadowoleniem rolnik6w z juZ posiadanych maszyn rolniczych. Znaczna czg{(

wladcicieli gospodarstw rolnych nie jest zadowolona z posiadanych ci4gnik6w

rolniczych, kombajn6w do zbioru 2b62, czy ladowaczy samojezdnych.

Zaproponowana w pracy metoda sklada sig z kilku blok6w obliczenionych. Na

pocz4tku okreSlana jest liczba os6b decyzyjnych, nastgpnie opracowywane s4 kryteria

decyzyjne i podstawowe wyrnagania wzglgdem maszyny. Na podstawie okredlonych

w;'rnagari techniczno-eksploatacyjnych Wznaczany jest zbi6r maszyn rolniczych

stanowi4cy zbi6r altematrv wyboru. W oparciu o kryretia decyzyjne, decydenci



dokonuj4 oceny punklowej wsrystkich maszyn altematywnych. Wagi kryteri6w

decyzyjnych urzglgdniane na etapie wnioskowania rozmytego pozwalajq na

wynaczenie najbardziej optymalnego rozwiqzania (najbardziej optymalnej maszyny)

wzglgdem wszystkich os6b decyzyjnych. Efektem kofcowym systemu wspomagania

decpji inwestycyjnych w zakrcsie parku maszynowego w rolnictwie jest liczbowa

wartodd wska:2nika decyzji, kt6ra odzwierciedla poziom spelnienia preferencji

wszystkich decydentow wzglgdem altematywy wyboru maszyny rolniczej,
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