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EGNOS AND ITS PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
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Abstract: 

The European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) is Europe’s first venture into satellite 
navigation. In this work EGNOS benefits, architecture, signal and message structures, key performance indicator for 
aircraft navigation and service levels are briefly presented. The recently system basic parameters performance for 
Southeast Europe is examined over tests using real data measured by the EGNOS monitoring station placed in Technical 
University of Sofia. 

 

Keywords: satellite based navigation systems, system accuracy, integrity, availability and continuity.  
 
 

 

1. Introduction 
 

Satellite navigation systems have become an 
important positioning source for a wide source of 
applications. The American NAVSTAR (GPS) and the 
Russian Federation GLONASS systems have been 
providing global positioning services for two decades. 
The third global positioning system named Galileo 
would be owned and operated by Europeans. Its full 
deployment is scheduled for 2013.  

The global positioning systems allow users to know 
their location anywhere on Earth. Unfortunately, the 
accuracy and level of confidence the user can obtain by 
stand-alone GPS or GLONASS do not meet safety of 
life requirements as a result of some design 
characteristics and possible failures of system’s 
satellites. Moreover, signal propagation can be delayed 
by environmental phenomena (ionosphere, 
troposphere, environmental noise), sometimes 
significantly degrading the accuracy of computed 
position. A GPS/GLONASS user can expect a position 
accuracy of 10 to 20 m. In addition there is a significant 
risk of the computed position being incorrect as a result 
of anomalous GPS/GLONASS behavior or 
environmental degradation. The user has no idea of the 
actual error and how the situation will alter in the 
coming seconds or minutes.  

All the techniques used to improve 
GPS/GLONASS data provide additional information 
from a complementary system, “augmenting” both the 
accuracy and quality. The European Geostationary 
Navigation Overlay Service (EGNOS) is a wide area 

Satellite Based Augmentation System (SBAS) which 
broadcasts “augmented” global positioning data over a 
whole continent. It provides integrity information for 
each satellite's signal and thereby improves the 
accuracy of the GPS/GLONASS signal by 
approximately 5 times. The Wide Area Augmentation 
System (WAAS) is the United States SBAS. 

Three service levels to end EGNOS users are 
offered: open service (freely accessible signals for 
timing and positioning without any charge); 
commercial services (provision of commercial data to 
commercial service providers); safety of life service 
(accessible qualified signals for timing and positioning 
to any user equipped with a certified receiver within the 
EGNOS safety of life service area).  

Six years ago, in the frame of the 
EUROCONTROL (the European Organization for the 
Safety of Air Navigation) activities for EGNOS 
operational validation for aircraft navigation, six 
monitor stations have been set up at different 
universities geographically distributed around Europe, 
namely Barcelona, Toulouse, Lisbon, Delft, Budapest 
and Sofia. Recent results show EGNOS is already 
broadcasting signals of excellent quality. This system is 
currently in its qualification phase. Its certification for 
safety of life service is planed for 2010.  

 
 

2. EGNOS benefits 
 

Space technology is recognised as having a key 
role to play in maximising safety in the transport of 
passengers and goods. The EGNOS system provides a 
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navigation signal which is suitable for use by aircraft, 
ships, trains and other forms of transport. Other 
systems such as the United States WAAS and the 
Japanese MSAS are dedicated exclusively to air 
navigation.  

 According to some estimates, the worldwide 
market for satellite navigation is very promising. The 
EGNOS global navigation satellite programme is 
paving the way for Galileo. This is a great opportunity 
for Europe to foster the development of a substantial 
market with good potential for creating on long term 
new businesses and jobs in a wide range of industries. 

The world's commercial airline fleet is expected to 
double in the next 20 years. This will result in crowded 
routes leading to fuel wastage and delays that could 
cost millions of dollars annually. EGNOS is designed 
to assist navigation both en-route as well as during 
landing. The potential benefits will assist air traffic 
control to cope with increased traffic as well as 
improving safety and reducing the infrastructure 
needed on the ground. 

A European forum has been set up to identify the 
possible applications for a European global navigation 
satellite system.  These include: navigation operations; 
traffic management; sea port operations; casualty 
analysis; offshore exploration and exploitation; 
fisheries. EGNOS will be able to meet most of these 
requirements and will complement the services already 
provided by marine radio beacon. 

EGNOS is one of the keys to managing land 
transport in Europe, whether it is by road, rail or inland 
waterways. It will increase both the capacity and the 
safety of land transport. Not only airlines but also 
companies which operate transport services need to 
know where their vehicles are at all times, as do other 
public services such as the police and the ambulance 
and taxi services As well as improving safety, EGNOS 
will be an invaluable aid to managing transport 
operations. Managers will be able to know exactly 
when a consignment has been held up and its exact 
location. This will also improve customer services as 
clients can be notified of delays and the reason for 
them and when necessary breakdown crews can be sent 
out immediately 

EGNOS can also be a good tool for Road 
Management. Examples include virtual tolling, 
Highway emergency alerts and so on. In fact, EGNOS 
together with Galileo is expected to be one of the key 
components of pan-European electronic road toll 
systems. 

Rail transport could profit considerably from the 
implementation of autonomous on-board positioning 
systems based on EGNOS. For local and regional 
railway lines especially, there are various possible 
applications that could enable cost-effective 
modernisation and increased efficiency. The coupling 

of autonomous on-board positioning and 
communications is an invaluable tool for preventing 
fatal accidents under weather conditions causing poor 
visibility. 

EGNOS has many other potential uses. It can help 
farmers in aerial crop spraying or precision farming, 
fishermen to locate their catch and the police to detect 
fraud, security patrols to monitor risky situations. 
EGNOS has been used to help guide blind pedestrians 
and track racers in competitions.  

Computer and telecommunication networks around 
the world need an extremely accurate clock reference. 
EGNOS is able to broadcast a reliable time standard 
with unprecedented accuracy. 

 

3. EGNOS architecture, signal structure and 

messages  
 

The EGNOS system comprises: 
• A ground segment in charge of elaborating the 

EGNOS signal and managing the system; 
• A space segment in charge of diffusing the 

EGNOS signal; 
• The user segment located on the mobile, wishing 

to benefit from the EGNOS service. 
The functions of the ground segment (EGNOS 

Wide Area Network ) are as follows: 
• Collecting data from the GPS and GLONASS 

satellites and transmitting it towards a processing 
facility. This function is performed by 35 
Remote Integrity and Monitoring Stations 
(RIMS). It is planned to deploy 41 RIMS. 

• Processing of GPS and GLONASS data, 
elaboration of data to be diffused and formatting 
of the EGNOS signal. This function is performed 
by 4 Master Control Centres (MCC). The MCC 
are composed of two parts:  
- The Central Process Facility (CPF) in charge 

of calculation, validation and distribution of 
messages to be transmitted; 

- The Central Control Facility (CCF). It 
receives all the data from the various 
elements of EGNOS and the network and is 
in charge of managing all the interfaces 
between these elements and of configuring 
EGNOS according to the status of these 
elements. It prepares the data which will be 
archived in order to study EGNOS 
performances off-line. 

- 6 Navigation Land Earth Stations (NLES) 
transmit data towards geostationary 
satellites. 

Two support facilities: Application Specific 
Qualification Facility (ASQF) and Performance 
Assessment Check out Facility (PACF) complete the 
ground segment architecture. 

The EGNOS space segment is composed of three 
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geostationary satellites. There are: Artemis (PRN 124), 
Inmarsat AOR-E (PRN 120) and Inmarsat AOR-W 
(PRN 126). 

User segment is a set of EGNOS receivers developed 
for various types of users. 

EGNOS uses the same frequency (L1 1575.42 
MHz)) and ranging codes as GPS, but has a different 
data message format. Different message types have 
been defined to broadcast integrity data and Wide Area 
Differential (WAD) corrections. The message schedule 
follows a 6-second duty cycle. This is structured both 
to prioritise the 6-second integrity time-to-alarm and to 
minimise the time for EGNOS initialisation. 

Integrity is provided at two levels: coarse use/don’t 
use for all satellites in view of the service volume 
(including the GEOs); and two parameters –

2
UDREσ and 2

UIDEσ – that are statistical estimates of 

the satellite and atmospheric errors remaining after 
applying the WAD corrections. These are used to 
compute a certified error bound for the position 
solution in an integrity assessment. Fast and slow 
WAD corrections model the temporal decorrelation of 
the different error sources. The fast corrections model 
rapidly changing error sources include satellite clock 
errors. The slow corrections model more slowly 
changing error sources including long-term satellite 
clock drift and ephemeris errors. Ionospheric delays are 
provided at pre-defined grid points. Processing the 
corrections is quite complex both because the messages 
have been designed to minimise the bandwidth 
requirements and because they need to account for 
updated GPS navigation information. The receiver 
estimates corrections for satellite clock and ephemeris 
errors using the fast and slow satellite data messages. It 
has to account for both range-rate effects between 
successive fast corrections and performance 

degradation if a message is missed. The 2
UDREσ term 

characterises statistically the residual range errors after 
having applied the fast and slow clock and ephemeris 
corrections. The receiver predicts ionospheric delays 
for each range in three steps: it estimates where the 
satellite – receiver range pierces the ionospheric grid; 
the vertical delay at the pierce point is then interpolated 
from the surrounding grid points; and finally this is 

applied to the range measurement. The 2
UIDEσ term is 

applied to the range vector where it characterises 
statistically the residual ionospheric errors. 
Tropospheric errors may be mitigated using a simple 
model related to the receiver’s position and the day 
number in the year. 

EGNOS receivers compute a certified error bound 
for the position solution based on data broadcast by the 
GEO satellites, the user/satellite geometry, and the 
probability of integrity non-detection. 

 
 

4. EGNOS basic parameters and performance 

indicators for aircraft navigation  

The EGNOS basic parameters must guarantee that 
the user is informed on his position with sufficient 
accuracy and is alerted when the system exceeds 
tolerance limits. The Horizontal and Vertical Protection 
Levels (PL) are computed to protect users from 
potential degradation of the system, expressed in terms 
of Horizontal and Vertical Position Error (PE) above a 
certain user level, called Alert Limit (AL). Several 
possibilities for the relation between PE, AL and PL 
exist. However, two cases are very important from a 
safety perspective [4]: 

1. PL<PE<AL: System is available but not safe, 
not leading to a hazardous situation, called 
Misleading Information (MI); 

2. PL<AL<PE: System is available but not safe 
and leading to a hazardous situation, called 
Hazardous Misleading Information (HMI). 

Both cases are considered as an EGNOS out of 
tolerance condition, and are assumed as non-integrity 
events. If  PL exceeds the AL the system is declared 
unavailable since in this case the probability of system 
non-integrity (misleading information) is high.  

There are four basic requirements, which the ICAO 
(International Civil Aviation Organization) compliant 
EGNOS safety of life service should satisfy. These are 
on accuracy, integrity, availability and continuity of the 
system and they are particularly stringent for landing 
precision approaches. As mentioned above EGNOS is 
currently in its qualification phase. Document [2] 
provides a description of the criteria for identifying an 
EGNOS performance anomaly during the independent 
data collection campaign and provides a common 
methodology for the assessment. Some general 
requirements for Approach with Vertical Guidance 
(APV) services are marked below. The definitions of 
the system Key Performance Indicators (KPI) are as 
follow: 

Accuracy: EGNOS position error is the difference 
between the estimated position and the actual position. 
For a large set of independent samples, at least 95 
percents of the samples should be within the accuracy 
requirements. The 95 percent accuracy requirement is 
defined to ensure pilot acceptance, since it represents 
the errors that will typically be experienced. The 
accuracy requirement is to be met for the worst-case 
geometry under which the system is declared to be 
available. 

During the qualification campaign every record of 
valid samples whose vertical positioning error is 
greater than 10 metres for APV services will be 
reported. An anomaly report will be produced each 
time when the daily horizontal position accuracy (95% 
percentile) exceeds 16 m or the daily vertical position 
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accuracy (95% percentile) exceeds 20 m when 
assessing APV-I service accuracy. For this service the 
horizontal AL equals to 40 m and the vertical AL 
equals to 50m. During the initial operations and 
qualification campaigns, it was confirmed that the 
system could provide better accuracy performance than 
required for APV-I. 

Integrity is a measure of the trust which can be 
placed in the correctness of the information supplied by 
the total system. Integrity includes the ability of the 
system to alert the user when the system should not be 
used for the intended operation (or phase of flight). The 
necessary level of integrity for each operation is 
established with respect to specific horizontal/lateral 
(and for some approaches, vertical) alert limits. When 
the integrity estimates exceed these limits, the pilot is 
to be alerted within the prescribed time period. 

 According to the integrity requirements of ICAO [4], 
the allowable probability of non-integrity event is 

7102 −
× per landing approach. Position domain Safety 

Index (SI) is defined as the ratio between the true 
navigation system error and the corresponding 
protection level PLPESI /= . The samples for 
which the SI is bigger than 0.75 will be reported as 
potential MI situations. An anomaly report will be 
produced every time when the instantaneous SI 
exceeds 1. 

The availability of a navigation system is the ability 
of the system to provide the required function and 
performance at the initiation of the intended operation. 
Availability is an indication of the ability of the system 
to provide usable service within the specified coverage 
area. Signal availability is the percentage of time that 
navigational signals transmitted from external sources 
are available for use. Availability is a function of both 
the physical characteristics of the environment and the 
technical capabilities of the transmitter facilities. 

Four geographical areas have been derived from the 
industry commitment with 99%, 98%, 95% and 90% 
availability respectively. For each predefined area, the 
number of points with availability for APV-I service 
more or equal to the reference value should be at least 
90% of all points in the area. Each deviation from this 
requirement will be analyzed and an anomaly report 
will be provided. 

The continuity of a system is the ability of the total 
system (comprising all elements necessary to maintain 
aircraft position within the defined airspace) to perform 
its function without interruption during the intended 
operation. More specifically, continuity is the 
probability that the specified system performance will 
be maintained for the duration of a phase of operation, 
presuming that the system was available at the 

beginning of that phase of operation, and predicted to 
exist throughout the operation. Continuity event 
(anomaly) is observed every time when at epoch 1−iT  

ALPL <  and at epoch iT  ALPL ≥ . 

For APV services the duration of a phase of 
operation is 15sec, and the required probability of 

discontinuity equals to 610− . The current achievable 

value is of the order of 410− / 15 seconds and does not 
formally comply with the requirement. Having in mind 
the current status, the assessment against the ICAO 
requirements is worthless and a more realistic baseline 
for the evaluation has to be adopted [2]. This baseline 
should allow a pragmatic approach and at the same 
time will demonstrate that the system is compliant with 
the achievement results proposed by Industry in terms 
of continuity. 

 
 

4. EGNOS performance in Sofia  
 

To process and analyze the EGNOS performance 
results, EUROCONTROL has developed PEGASUS 
software tool [1]. The results presented in this section 
are obtained at Technical University of Sofia using 
PEGASUS. The static tests were carried out with 
Septentrio PolaRx 2 receiver. 

Figures 1 ÷ 2 present a brief overview of the some 
important performance characteristics as obtained 
using PRN 120 signals during the daily observed 
period (September 04, 2009). The so-called Stanford 
diagram (Figure 1) shows the relationship between PL, 
PE, AL and integrity [6]. Horizontal and vertical Error, 
Protection Level and NSV (Number of Satellite 
Vehicles) over time are shown on Figure 2. The 
presented results are compliant with APV-I KPI’s 
requirements described in section 3.  

Figures 3 ÷ 4 show some EGNOS characteristics 
obtained using PRN 120 signals during three monthly 
observed periods, namely January 2008, January 2009 
and July 2009. It can be seen for 2009: 
• The mean of 95% Vertical PE decreases with 

about 1 m. EGNOS could provide better accuracy 
performance than required for APV-I;  

• APV-I availability increases with about 30% 
and its standard deviation (std) decreases 
significantly. As a rule APV1 availability is 
higher than 95%. 

It must be noted there are no cases of MI or HMI. For 
APV I the continuity risk values are of the order of 

410− / 15 seconds. 
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Figure 1: Horizontal and Vertical Stanford diagrams 

 
 

 
Figure 2: Horizontal and Vertical Position Error, Protection Level and NSV over time 

 
 

 
                                    Figure 3: 95% VPE                                                                        Figure 4: APV I availability 
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Concluding remarks 
 

Since 2007 for all EGNOS monitoring stations there 
are no non-integrity events. It is important for Sofia that 
the RIMS in Sofia, Bulgaria, in Golbasi, Turkey  and in 
Alexandria, Egypt operate. Ionospheric coverage is 
much better. Recently for Sofia the mean number of the 
used satellites has been 8-10, while two years ago the 
mean number of the used satellites was 5-7. The 
EGNOS messages are received at regular intervals, but 
at this moment the EGNOS Signal In Space (SIS) is 
provided without any warranties. The use of the 
EGNOS SIS is at the user’s own risk. 
The results show EGNOS can meet (in European 
airspace) the ICAO requirements for APV-I. The most 
demanding requirement for this system is to provide a 
service which offers CAT-I Precision Approach 
capability, that is, the provision of vertical and lateral 
position information to aircraft approaching runways in 
limited visibility conditions, even when the runway is 
not equipped with an Instrument Landing System 
(ILS). At present CAT-I integrity can be achieved for 
less than twenty percent of the time. 
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Резюме: Авиационната метеорология като изследвания и приложна дейност стартира след 1910 г. 
с публикации  на Н. Негенцов и д-р Ст. Стайков (1912; 1914) за вертикалния атмосферен строеж 
по данни от планински станции в България и във връзка с участието на наши самолети в 
световната война. Организацията на тази дейност закъсняла поради мирния договор от 1919 г., 
който забранил България да има военна авиация. Възстановените полети наложили създаване от 
1.04.1922 на “Служба за времето” към  Дирекция на въздухоплаването със задача метеорологично 
осигуряване на авиацията. Към централата на Службата на летище Божурище били открити 
основни и спомагателни звена, вкл. авиометеорологична служба и въздухоплавателно училище, 
преместено през 1926 г. в Казанлък. Според [4] “Наред с класове за летци, авиотехници и свързоч-
ници имало и клас за обучение на метеоролози”. Тази Служба основала главни раздели на метеоро-
рологията у нас като прогноза на времето, аерология и метеорологичен инструментариум. Успеш-
ното й развитие се дължало на ред изтъкнати наши метеоролози като Н. Негенцов - пръв директор, 
Д. Бакалов и др. Службата била военна, тъй като гражданска авиация у нас има след 1947г. Дадени 
са основни данни за историята и метеорологичното осигуряване на тази авиация в България.   
Ключови думи: авиационна метеорология; осигуряване на авиацията; история; метеослужби - 
национална и военна; прогноза на времето; аерология; първи учебни пособия, обучение, кадри. 
 

Авиационна метеорология е разделът от 
метеорологията, изучаващ влиянието на метео-
рологичните елементи и явления върху поле-
тите на самолетите, разработвайки способи и 
форми за осигуряването им. Тази област на 
знанието започва да се развива в България  

след началото на използването на авиацията 

у нас, т.е. след 1910 г. По това време 
Дирекция на метеорологията в България била 
в организационния си етап с основна задача 
създаване и развитие на  мрежа от станции за 
наблюдение, отговаряща на международните 
стандарти. По набираните данни започнали 
научни изследвания по класическа и земеделс-
ка климатология, а по-късно по физика на 
атмосферата и планинска метеорология. 
Организацията и стопанската дейност на 
младата държава изтъквала все настойчиво 
нуждата от метеорологичното им осигуряване, 
включително прогнози за времето. Тя най-
напред се почувствала в авиацията, защото 
вече кацали и самолети на чуждестранни 
компании, а и наши самолети били използвани 
в Първата световна война. Финансовият и 
кадровият ресурс на метеорологичната 
Дирекция не позволявал да се отговори на 
всички обществени нужди. Поради това през 
1922 г. към Министерство на железниците в 

отдела за въздухоплаване, преименуван в 
Дирекция на въздухоплаването била открита 

втора метеорологична служба в България, 

наречена “Служба за времето”. Основната й  
задача била “метеорологичното обезпечаване с 
прогнози и информации за времето на 
въздухоплаването и на летенията на чуждите 
компании, имащи авиотрасета над България1 
([8]). На 26.06.1922 по препоръка на акад. 
Спас Вацов

2 за директор на новото 
учреждение е назначен Никола Станчев 
Негенцов (1888-1942), до тогава асистент в 
Дирекция на метеорологията. Роден в 
Габрово на 20.03.1888 е завършил физика 
в Одеския университет. През 1940 г. се 
пенсионира поради здравословни причини. 
Той бил заместен от Димитър Бакалов3, 

                                                
1 По данни от 1940 г. [5] “пет чужди компании 

поддържаха редовни въздушни съобщения с 
България: германското Дойче Луфт Ханза, съветското 
Аеро Флот, италанското Ала Литория, югославското 
АероПут и ромънското Ларес”. През лятото на 1940 
г. и до 15 май 1941 г. аеролозите в летище Божурище 
предали на чужди компании общо около 1675 
метеорологични бюлетина за излитане и 945 за кацане. 
Най-много бюлетини били за Дойче Луфт Ханза, 
защото имали “летения  всеки ден освен неделя”. 
 
2 Спас Вацов  (1856 - 1942) - академик (действителен 
член) на БАН от 1884 г., създател и пръв директор от 
1890 до 1928 г. на българската метеорологична служба, 
наричана до 1934 г. Дирекция на метеорологията, а до 
1950 г.- Централен Метеорологичен Институт (вж. [1]). 
3 Димитър Тр. Бакалов (1905-1985) - организатор на 
дейността и водещ специалист в “Служба за времето” по 
синоптична метеорология и прогноза на времето, 
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който пише, че в продължение на 18 години  
Негенцов със своя всеотдаен и ползотворен 
труд успява да развие Службата до такава 
степен, че към 1940 г., тя вече задоволява не 
само нуждите на авиацията, но и на 
останалите родове войски. Поради това, със 
Заповед № 330 от 31.08.1940 г. на министъра на 
войната, Службата за времето при ВВС става 
Общовойскова метеорологична служба. Тогава 
у нас не е имало гражданска авиация.  

Централата на новата Служба  от 1922 до 
1937 г. била базирана на летище Божурище, а 
по-късно в София на ул.Сердика №6. На 
летище Божурище, построено в 1916 г. имало  
временна метеостанция. Но метеорологично 
осигуряване на полети от българска служба не 
е имало. Предполага се, че немско звено е  
правело това. Все пак може да се смята, че 

авиационната метеорология започва своето 
развитие у нас около 1910 г. с проучвания за 

вертикалния строеж на атмосферата.Такива 
били работи на Н. Негенцов от 1912 г. и на д-р 
Стайко Стайков от 1914 г. Те не се основавали 
на наблюдения на температурата в свободната 
атмосфера, а от станции на различни височини 
по планински склонове. Директни височинни 
измервания (аерологични) на атмосферните 
параметри, почват в Божурище през февруари 
1923 с пилотни наблюдения на високия вятър.  

Трябва да се подчертае, че създаването на  
авиационна служба у нас по това време не е 
било елементарна задача. Мирният договор от 
14.04.1919 забранявал България да притежава 
военна авиация. В [4] четем: “Тъй като през 
1922 били възстановени полетите, от 1.04.1922 
г. правителството решава да създаде към М-во 
на железниците отделение за гражданско 
въздухоплаване. На летище Божурище били  
открити авиотехническа, авиометеорологична 
и медицинска служба, самолетна работилница 
и въздухоплавателно училище4, преместено 
през 1926 г. в Казанлък. Наред с класове за 
летци, авиотехници и свързочници бил открит 
и клас за обучение на метеоролози”. Тази 
Служба, създадена 30 години след МС/ХМС 
(национална метеорологична и хидрометеоро-
логична служба) се заела да запълни необходи-
ми ниши от метеорологичната дейност у нас. 
Първата от тях била дейността по прогноза на 
времето, започнала през 1922 г., т.е. около 100 
години след създаването на първата 
синоптична карта през 1820 г. от Брандес в 

                                                                         
заместил Н. Негенцов като началник на службата от юни 
1940 до септември  1944 г.  (вж. [2]). 
4 Открито в  летище Божурище на  15.12.1923 г. , а  
от 1926 г. е преместено в  Казанлък за да е по-далеч 
от очите на чуждите дипломати. 

Германия. Тя започала с организиране на 
мрежа от станции за синоптични и аерологич-
ни (височинни) наблюдения, с проучване и 
овладяване на най-модерните тогава методи за 
прогноза. Малко по-късно започнало изготвяне 
и издаване на регулярни прогнози за времето. 
В началото те били специализирани прогнози 

за времето, задоволяващи специфични нужди 
на  военната авиация. Прогнози за общо 

ползване (прогнози за населението) се 
издавали от военната “Служба за времето” от 
1929 г. Още от 1929 г. чак до създаването на 
отдел “Прогнози” към ХМС през 1956 г. тази 
служба е “издавала ежедневен бюлетин за 
времето и прогноза за 24 часа, четени по радио 
София в една или две емисии” [11]. През 1931 
г. те се появяват и във вестниците. След 1956 
г. общите прогнози, а постепенно и специали-
зираните(без авиометеорологичните),  се  изда-
ват от отдел “Прогнози” на  МС/ХМС. От май 
1968 г. започва излъчване и по телевизията на 
прогнозите за населението ([1],[2],[4],[8]).  

С организирането и развитието у нас на 

първите дейности по съществени раздели на 

метеорологията като прогноза на времето, 

метеорологичен инструментариум и аерология 

военната “Служба за времето” била важен 

строител на националната МС/ХМС.  
Военната служба вземала нужните данни 

първо от станции на Дирекция на метеороло-
гията. По-късно открили собствени станции  
(вж.[7]): аерологични -с приземни и височинни 
измервания (с метеорографи и пилотни 
балони),  летищни (за приземния въздух) и 
помощни (осведомителни). Летищните стан-
ции имали щат от 5 души: физик- аеролог; 
метеоролог със средно образование, 
завършил въздухоплавателното училище; 
до 3-ма наблюдатели след курсове. “В 
края на 1934 г. Службата за времето имала 3 
аерологични, 4 летищни и 11 помощни 
станции”. Броят им зависел от действащите 
летища. В 1930г. те били 10, тъй като след 
Божурище открили летища в Казанлък, Г. 
Оряховица, Варна, сухоземно летище на 
Варненското езеро, наричано „Тихина”, 
Ямбол и други. През 1940 г., Службата 
била методичен  ръководител на 83 станции 
на различни ведомства. 40 от тях работели  
като синоптични. Така военната Служба за 
времето е създател на синоптичната и 

аерологичната мрежи  от  станции у нас.  
Службата в началния етап се състояла 

от летища и Централа, съставена от 
секциите: Организационна; Предсказване 
на времето (Осигуряване на летенията); 
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Климатична; Техническа с изпитателна 
станция за проверка на уредите ([6], [11]).  

Службата за времето имала значителен  
вътрешен и международен авторитет. Според 
[11] тя била член на ММО (Международна 
Метеорологична Организация) и 6-8 пъти 
на ден чрез държавния радиопредавател  
излъчвали наблюдения от дадени станции; 
денонощно приемали по радио телеграми 
за времето от европейски страни, дешиф-
рирали ги и нанасяли (с цифри, символи и 
знаци) на синоптични карти”. През Между-
народната полярна 1932-33 година възложили 
Службата да провежда у нас приземните и 
височинните наблюдения.  Негенцов бил член 
на три комисии на  ММО и представлявал 
България в VII конференция на директорите на 
националните метеослужби - Варшава, 1935 г. 

През 1939 г. върху синоптичните карти се 
нанасяли 1000 станции от Европа, Северна 
Африка, Близкия изток и част от Сибир. 
Предсказването на времето при  война е 
затруднено, поради секретност на данните.  

Курсове за аеролози са провеждани 
епизодично в Казанлък през 1939-44. Така 
било и след преместване на школата в 
София - летище Враждебна. През 1950-51  
са обучавани за аеролози 30 курсанта със 
средно образование. Ст. Стефанов(от 1949 
г. н-к на военната метеослужба) четел 
лекции по Метеорологично обезпечаване 
на летенията и Синоптична метеорология.  

Дължа да подчертая високото ниво 

на учебните пособия, написани от  

специалистите от “Служба за времето” 
(подробности в [1] и [2]).  Учебникът [10]   
на Негенцов (1931) има съдържание като  
днешните учебници по авиационна метео-
рология: атмосфера - разпространение и 
състав; метеорологични фактори (темпе-
ратура; влажност; налягане; ветрове; 
видимост); метеорологични уреди; влия-
ние на метеорологичните фактори при 
летенията (влияние на различните темпе- 
ратури, на температурните инверсии; как 
се отразява намалението и колебанията на 
гъстотата (плътността) на въздуха; мъгла 
и облаци; валежите и летенията; излитане 
и кацане; отнасяне на аероплана; хоризон-
тални и вертикални удари на вятъра; 
затруднения при летене в напластена  
атмосфера; затруднения от въздушните 
вълни; използване на високия вятър при 
летенията; предсказване на времето; бури 
(видове, повторяемост, опасности); авио-
метеорологична служба (състав; наблюде-
ния; метеорологични донесения; предс-

казване на времето; бюлетини и съвети; 
подсигуряване на нощни летения). 

Негенцов използва за [9] изтъкната за 
времето литература на немски, френски и 
руски език с автори: Defant Dr A.-Wetter 
und Wettervorhersage, Leipzig,1926; Linke 
Dr.Fr.-Aeronautische Meteorologie, Berlin, 
1917;AngotA.-(Traite elementairede meteo-
rology, Paris, 1916); П.Молчанов-Атмо-
сфера, Петроград, 1924; Г.Рахманов-Осно-
вы метеорологии, 1925, Н.Калитин-Метео-
рология и аэрология,Л.1926; А.Клосовски-
Основы метеорологии,Одесса,1918 и др.  

В тази забележителна група  книги е и 
учебника на Д. Бакалов [3], отразил опита 
и знанията, допълнени при посещенията 
му в институти на Германия, Норвегия и  
Швеция, от съветски ръководства и  учеб-
ници и лекциите му по синоптична метео-
рология в Софийския университет. С дей-
ността и знанията си Бакалов имал главна 
заслуга за прилагане на новите методи за 
анализ и прогноза на времето. Така 
България станала всред първите страни в 
Европа, усвоили Норвежката школа. 

С инициатива на Службата за времето 
и отзивчивостта на кмета на София - инж. Ив. 
Иванов, общината построила срещу Военния 
клуб метеорологичен павилион, използван  
редовно от 25.03.1935 г. (вж. [1] или [5]).  

Военната “Служба за времето” след 1950 
г. била от две звена: Метеорологичен отдел 
към щаба на ВВС и Главен авиометеорологи-
чен център (ГАМЦ). От 1996 отделът е закрит, 
а функциите му поема ГАМЦ. От 2004 г. 
ГАМЦ става Метеорологичен център на ВВС. 
Сродна е Хидрографската служба на ВМС във 
Варна с отделение за осигуряване на военния 
флот. Такива има и в други родове войски. 

За начало на българското гражданско 

въздухоплаване се счита 29.06.1947 (вж.[4],[6]),  
когато била открита първата въздушна линия 
София-Бургас-София, изпълнена със самолет 
“Юнкерс 52” (редовни полети от 1.07.1947). 
Преди това с Постановление на МС/27.12.1946 
създават Дирекция “Въздушни съобщение” с 
директор Борис Ганев. Линия София - Варна 
заработила на 16.10.1947 г. През 1948 открили   
външна линия София-Белград-Будапеща-Прага 
За международни полети използвали съветски 
самолети Ли-2, ИЛ-14, ИЛ-18, ТУ-104 

В началото на 1947 г. за метеоролог при 
Дирекция “Въздушни съобщения” назначили 
физика Стефан Младенов. Но главно поради 
липса на цивилни специалисти гражданската 
авиация до 1956 г. осигурявали лица от ВВС.  
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На 3.11.1948 г. в Москва била подписана 
спогодба за създаване на смесено транспортно 
авиационно българо съветско дружество -  
ТАБСО. На 11.10.1954 г.  то било закрито като 
се запазила само фирмата му ТАБСО. Към 
Министерството на транспорта било създадено  
самостоятелно Управление на Гражданската 
авиация. През 1956 началник на Управление 
БГВТ “ТАБСО” станал бившият командващ 
ВВС генерал Кирил Кирилов. Предвиден бил и 
щат за метеорологичните служби в аерогарите 
на ТАБСО, включващ аеролози, метеотехници 
и радисти. Но в повечето граждански летища 
осигурявали все още военни метеоролози. 
Замяната им с цивилни станала осезателна от 
януари 1957, с назначаването на Кирил Дончев 
за началник отдел Метеорологичен на ТАБСО.  

Работният ден на метеослужбите на граж-
данските летища започвал с уточняване на  
анализа и прогнозата. След това началникът 
докладвал “пред летците и генерал Кирилов 
обстановката и прогнозата. При открити 
летища полетите започваха. При мъгла в 
София се изчакваше подобрение” ([4]). 

През 1969 г. с разпореждане на МС към 
ДСО "БГА" се създава Дирекция “Ръководство  
въздушно движение” (РВД) с отдел “Авио-
метеорологично осигуряване”. От 1976 г. той е 
отдел “Аеронавигационно метеорологично 
осигуряване” към РВД на М-во на транспорта . 

Според [4] гражданските аерогари още с 
откриването им имали класическите уреди за 
метеостанция: живачен барометър; клетка с 
мокър и сух, максимален и минимален термо-
метри;  вилдов ветромер с лека и тежка плоч-
ка, дъждомер. Самопишещи уреди били: баро-
граф, термограф, хигрограф, плювиограф (а/г 
София). Повече летища имали бутилки с  
водород, аерологични везни и прибори за 
измерване долната граница на облаците.Имали 
и схеми с ориентири на местността и разсто-
яния до тях за далечината на видимостта. 
Липсвали модерни прибори, измерващи види-
мостта по пистата, височината на ниския обла-
чен слой и  параметрите на вятъра. Използвали 
уреди на ВВС и ПВО. Свързочните средства на  
летищата били на ниско ниво. В а/г София дан-
ните за нанасяне на приземните синоптични 
карти Европа и България и картите на барич-
ната топография се получавали по телетипни 
канала от ХМС. Радисти от отдел Свръзки, а 
после от  военен възел до София осигурявали 
сведенията АЕRО и ТАF. Службата на ВМС 
помогнала за данните на летище Варна.  

След 1970 г. почва  интензивно насищане 
на гражданските летища с технически средст-
ва. В [6] е написано: “Метеослужбите на БГА 

‘Балкан’ използват вече съвременни уреди за 
долна граница на облаците, за хоризонталната 
видимост по пистата, за посоката и силата на 
вятъра. Те са снабдени вече с локатори за 
откриване на опасните гръмотевични ядра, за 
движението на фронтовете и др. За 10 години в 
службите на МЕТЕО са внесени много облако-
мери, видимостомери, ветромери, автоматизи-
рани метеорологични системи и много друга 
основна и вспомагателна техника не само за 
международните а/г София, Варна и Бургас, но 
и вътрешните..От 1975 г. БГА разполага с три 
радиолокационни системи, а през 1983 г. в а/г  
Бургас е въведена автоматизирана метеосисте-
ма на световно равнище, с каквато до 1984 г. 
не разполагаше нито едно летище в Европа”.  

В [4] е описана и първата самолетна 
катастрофи в нашата гражданска авиация по 
метеорологични причини. Тя станала на 
24.11.1952 г. “Самолет Ли-2 с командир Стоян 
Данчев, излетял от София за Варна с 24 
пътника се разбил на южния скат на Стара 
планина малко под връх Вежен, тъй като не е 
могъл да прехвърли билото. Причина била 
лошото метеорологично осигуряване на полета 
и слабата метеорологична подготовка на 
летеца. През този ден духал бурен NE вятър, 
който на юг от Стара планина се проявява като 
падащ. При тази обстановка, преди да прелети 
Стара планина, пилотът е трябвало да набере 
височина, превишаваща най-малко с 30%  
височината на прелитаното възвишение”. 
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Резюме: В докладът е направен обзор на съществуващото положение в световен мащаб на 
авиационната индустрия. Също така е използвана и обобщена информация от международни 
организации занимаващи се с авиационна дейност. Като основен фокус е поставен върху работните 
места на диспечерите от ръководството на въздушното движение. От анализа на съществуващото 
положение и при отчитане на ергономичните изисквания към работните места от такъв тип са 
формулирани конкретни решения за оптимизиране на организацията на разглежданите работни 
места. 
 
Ключови думи: авиация, диспечер, работно място, кула, летище, ергономия 
 

 
 

1. Въведение 
 
Авиационната индустрия практически е 

разпространена във всяка една страна по света, 
и играе интегрираща роля в създаването на 
глобалната икономика. Тя е движеща сила в 
съвременната икономика не само сама по себе 
си, но и като основно средство за взаимовръзка 
с останалите отрасли, и се явява основен 
приоритет на правителствата по света и важен 
обект в национален аспект[2]. 

По данни на ATAG (Air Transport Action 
Group) от 2008 г. оперират над 2 000 
авиолинии, които  в световен мащаб са 
обслужвани от над 23 000 търговски летателни 
апарата, като използват над 3 700 летища [4]. 
През 2007 година авиолиниите по света са 
извършили повече от 29 милиона планирани 
полета и са превозили над 2,2 милиарда 
пътника (IATA,2008)[5]. Според Aviation 
Transport Association (АТА) за 2008 година 
разпределението на разходите за авиационна 
дейност  е ставало по  начинът, показан на фиг. 
1.  

 

 
 
Фиг. 1. Разходи за авиационна дейност 
според ATA за 2008 г. [6] 

 
От фигурата се вижда, че средствата които 

се отделят за контрол и управление на 
въздушното движение са на второ място при 
разпределението на  разходите за авиационна 
дейност. Големият дял на разходите за 
ръководене на въздушното движение, се 
дължи именно на огромната си важност и 
приоритетът на сигурност и контрол върху 
полетите, особено при бързите темпове на 
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развитие на авиацията и непрекъснато 
появяващите се нови авиокомпании.  

 Световна тенденция е средствата за този 
комплекс дейности (определяща сигурността 
на полетите) е да нарастват значително поради 
повишаващото се натоварване по летищата, 
дължащо се до голяма степен на появилите се 
голям брои ниско тарифни авиокомпании (Low 
cost carriers-LCC) с много голям  брой полети – 
фиг. 2 [7].  
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Фиг. 2. Брой нискотарифни авиокомпании 
по континенти [7]. 

 
 

 
Фиг. 3. Тенденции за развитие на 
натовареността на авиолиниите спорес 
IАТА[5]. 
RPK- изразено в милиарди 
 

На фиг.3. се вижда непрекъснатото 
нарастване на показателя PRK (Revenue 
Passengers Kilometers) на превозените пътници 

на единица дистанция, като същото нарастване 
е валидно и за превозените стоки, което 
предполага голямата натовареност на 
диспечерите на летищата. Тук трябва да се 
обърне внимание на обстоятелството, че 
голяма част от това натоварване се дължи и на 
големият брой ниско тарифни авиокомпании, 
които на практика доближиха авиацията по 
близо до ежедневието на редовия гражданин, 
но усложниха работата по редица летища. По 
аналогичен начин се увеличават и т.н. 
“случайни процеси”, т.е. възможни са 
изключително много събития и ситуации 
извън правилата за правилното протичане на 
работният процес, което е едно от 
изискванията работното място на диспечера да 
бъде в максимална степен в унисон с 
ергономичните изисквания. 

 
 

2. Специфика на трудовата дейност 
на диспечера към РВД (Ръководство на 
въздушно движение) София 

 
Характерно за трудовата дейност на 

авиодиспечерите от РВД е високото 
психосензорно натоварване. Последното 
изисква от упражняващите тази 
професионална дейност готовност във всеки 
момент за адекватна и навременна реакция на 
база получена информация,  постъпваща 
основно по два канала: 

- акустичен - телефон, слушалки, 
микрофон;  

- зрителен - няколко видеомонитора (за 
състоянието на системите за 
управление), табло с маркери за 
полетите и пряко зрително наблюдение 
на писта, сгради, прегради, самолети, 
обслужваща техника и други.  
Определящи спецификата на трудовата 

дейност диспечерът в РВД са два аспекта: 
- необходимост да взима решения за 

части от секундата в условията на 
дефицит от време; 

- висока отговорност за безопасността на 
стотици човешки животи, тонове 
товари, бързо развалящи се стоки, 
животоспасяващи медикаменти и 
др.[3]. 

Диспечерските работни места кулата на 
летище София в пълна степен отговарят на 
казаното (фиг. 4). Контролната зала е 
разположена на площадка, отстояща на 18,4 
метра от нивото на пистата. В нея са 
разположени работните места (РМ) на 
диспечерите. 
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Трудовата дейност на последните се 
извършва основно в седяща работна поза. 
Основни дейности, които диспечерите 
извършват са: 

− следене на пистата при 
излитане/кацане и маневриране на 
самолети; 

− наблюдение на мониторите, които 
отразяват функционирането на 
отделните системи за управление и 
безопасност на полетите; 

− въвеждане на информация с 
клавиатура и мишка; 

− вербална комуникация с пилотите и 
служители от различните системи; 

− работа с маркерите (писане и 
подреждане) на излитащите и кацащи 
самолети и др. 

Освен голямото психосензорно 
натоварване при ръководство на полетите 
сериозен проблем, затрудняващ трудовата 
дейност на диспечерите е ограничената 
видимост на пистата и недобрата организация 
на работното място. Причина за последната са: 
конструктивни несъобразноти на на пултовете 
и междинното тяло, разполагане на различните 
монитори в зрителните зони несъобразно 
тяхната важност, честота и приоритета на 
ползване, недостиг на работна площ и 
обособено място за разполагане и работа с 
компютърни клавиатури и мишки, и не на 
последно място за писане, лошо осветление на 
залата. 

Други причини за дискомфорт на 
разглежданите работни места са отблясъците и 
затрудненото отчитане на информацията от 
мониторите обикновено в следобедните 
часове, когато слънчевите лъчи са насочени 
фронтално към тях. През нощта работата на 
диспечерите е затруднена от липсата на 
локално осветление на работните места. 
Общото осветление, реализирано на базата на 
осветителни тела на тавана на залата не 
обезпечава необходимата осветеност на ниво 
работна повърхност на пултовете, където се 
извършва писмена работа и се използват  
компютърни мишки и клавиатури. Работата с 
последните е затруднена от ограничените 
площи на хоризонталните участъци на 
пултовете за управление. 

 От казаното  може да се обобщи : 
− необходимо е да се подобри 

организацията на работните места; 
− необходимо е да се обезпечи 

непрекъсната директна видимост и за 
двамата диспечери към пистата; 

− обезпечаване на удобна работа с 
клавиатури и мишки; 

− подобряване на работното осветление 
на помещението. 

Това налага ергономично оптимизиране 
на разглежданите работни места, което на този 
етап е  частично (поради непрекъснатия режим 
на работа на кулата) и е насочено основно към 
промяна на формата и размерите на 
конструкцията на работната мебел.  

 

 
Фиг. 4. Дясно (основно) работно място 

 
3. Заключение 
В резултат на проведеното проучване на 

съществуващото положение в залата на кулата 
на летище София и запознаване с изискванията 
на нормативната база са формирани проектни 
решения, целящи подобряване на 
организацията на диспечерските работни места 
по отношение на:. 

− създаване на възможно благоприятни 
условия за зрителна работа на 
диспечерите;  

− конструктивна промяна на левия и 
десен пултове  чрез намаляване  ъгъла 
на наклон към хоризонталната равнина  
на последните;  

− промяна на формата и размерите на 
пултовете с цел осигуряване на 
необходимата работна повърхност за 
работа с маркери, компютърни 
клавиатури и мишки и писмена работа;  

− подобряване на светлинната среда на 
работните места;  

− избор и използване на подходящи 
работни столове (регулируеми по 
височина работни столове с поставка 
за краката), които да обезпечат 
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оптимална работна поза и се намали до 
минимум статичното натоварване на 
опорно-двигателния апарат на 
диспечерите.  

В заключение може да се обобщи, че за 
първи път у нас се реализира  ергономично 
усъвършенстване на организацията на 
работните места на диспечерите в РВД. 
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Резюме: 

Авиационните събития, възникващи в процеса на експлоатация на авиационната техника, са случайни 
събития, за които са характерни специфични особености – място на възникване, причина, последствия, 
загуби и т.н. Качественото определяне и анализ на тези характеристики имат съществено значение за 
управлението на надеждността и безопасността на въздушния транспорт. В настоящата статия е 
предложен един подход за изследване и анализ на характеристиките на авиационни събития на базата на 
общите принципи за управление на безопасността и методологията за количествена оценка на риска. 

 

Ключови думи: авиационно събитие, безопасност, оценка на риска, характеристики на авиационни 

събития. 
 

1. Въведение 
 

Осигуряването на безопасността на полетите е 
основен приоритет в цялостната дейност на 
авиацията. Спазването на изискванията на 
Приложения 6, 11 и 14 на Doc 7300 на ICAO, 
изискванията на JAR-OPS 1.037 и изпълнението на 
регламент 1899/2006 на Съвета на Европа изисква 
наличието на Програма за предотвратяване на 
авиационни произшествия и осигуряване на 
безопасността на полетите от авиационните 
оператори, организациите по техническо 
обслужване, доставчиците на аеронавигационни 
услуги и сертифицираните експлоатанти на 
летища. За изпълнението на тази програма е 
необходима надеждно функционираща система за 
управление на безопасността на полетите, 
изградена в съответствие с ICAO Doc 9859 [1].  

Анализите на опасностите и експлоатационните 
събития в авиацията се извършват главно 
детерминистично, отчитайки правилата, заложени 
в нормативната документация. Един от пътищата 
за повишаване на безопасността е използването на 
риск-информиран подход като допълнение на 
традиционния подход.  

Вероятностната оценка на риска е структуриран 
и логически метод за анализ, чиято основна цел е 
идентифициране и оценка на рисковете на сложни 
системи за целите на ценово ефективно 
подобряване на тяхната работа и безопасност. 
Адаптирането на вероятностния анализ на риска за 
целите на авиацията е въпрос, по който последните 
години се работи усилено от NASA, ICAO и 

EUROCONTROL [1-3]. Развитието на различни 
аспекти и приложения на методологията за 
количествена оценка на риска и управление на 
безопасността е изключително актуален проблем. 

Управлението на безопасността се основава на 
събиране и анализ на данни за откриване на 
източниците на опасности. С помощта на оценка 
на риска се установяват приоритети за намаляване 
на потенциалните последствия от съществуващите 
опасни фактори и се разработват стратегии за 
ликвидиране на посочените фактори. При това се 
отчита, че авиационните произшествия не са 
резултат от едно-единствено случайно събитие. 

Съвременното разследване и анализ на 
авиационни събития трябва да се базира на 
усъвършенствани и адаптирани методи и модели и 
да отговаря възможно най-пълно на въпросите: 
„Как и защо е допуснато нежеланото авиационно 
събитие?”, „Какво трябва да се направи, за да не се 
допусне отново?”, „Ако все пак се допусне, какво 
трябва да се направи за намаляване на 
последствията?”. Въз основа на принципите и 
методологичните особености на оценката на риска 
настоящата статия предлага един подход за 
определяне и анализ на характеристики на 
авиационни събития, като: причини за поява, 
структура на причинно-следствената верига, 
вероятност за поява, последствия и т.н. 
 

2. Приложение на методите за оценка на риска 

при анализ на авиационни събития 
 

За илюстриране на предложения подход е 
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използвана авария, свързана със системата за 
попътно управление на Boeing 737 – полет 427 на 
US Air [4]. Системата включва механизъм на 
педалите, въжета, компоненти в опашката, 
хидравлично задвижване и управляваща плоскост. 
Хидравличното задвижване се състои от две 
основни и една резервна хидравлични системи, 
двукамерен основен и резервен силови цилиндри, 
задвижващи връзки и управляващи шибъри [5]. 

За всеки вид авиационно събитие са характерни 
следните три специфични особености: причини за 
поява, вероятност и последствия. Изследването и 
анализът на тези особености с помощта на 
известни методи представлява количествена 
оценка на риска относно изследвания вид 
произшествие и в съответствие с принципите на 
управлението на безопасността предполага 
следната последователност. 

Определяне на опасностите. Това е първата и 
много важна стъпка за провеждане на качествен и 
количествен анализ. При въздушния транспорт 
опасност е всяко нежелано състояние на 
съответния авиационен комплекс, вследствие на 
субективни грешки, технически откази или други 
неблагоприятни въздействия. Реализацията на 
такова състояние ще наричаме изходно събитие 
(ИС). Всеки вид авиационно събитие (развиващо 
се по определен сценарий) е следствие от 
характерни ИС. Ако за целите на предлаганата 
методика бъде разгледано събитието 
неуправляемо странично движение, биха могли да 
се дефинират ред примерни изходни събития, 
например: застопоряване на кормилото за 
направление (КН) в крайно положение, 
невъзможност за отклоняване на КН, 
непреднамерено отклонение на КН от пилота и т.н. 

При определяне на ИС е важно да се използва 
систематична процедура. Недефинираната 
(пропусната) опасност не може да бъде оценена и 
може значително да изкриви крайния резултат за 
риска. Най-често използваните техники са главна 
логическа диаграма (Master Logic Diagram), анализ 
на вида и ефекта от отказите (Failure Mode and 
Effects Analysis, FMEA), изследване на 
опасностите и на работоспособността (Hazard and 
Operability Analysis, HAZOP). 

За разглеждания пример записите от средствата 
за обективен контрол еднозначно доказват [4], че 
произшествието е съпроводено с отклонение на 
кормилото за направление в крайно положение. За 
по-нататъшно конкретизиране на потенциалните 
изходни събития е необходимо познаване на 
конструкцията на системата за управление. 
Използваме анализ на вида и ефекта на отказите от 
функционален тип (табл. 1). 

Определяне на причините. Основна цел на 

този етап от общата схема на процеса на оценка и 
анализ на риска е разкриването на логическата 
връзка между отделните събития, водещи към 
възникването на конкретна опасност (или друго 
събитие). За тази цел би могъл да се приложи 
методът дърво на отказите (Fault Tree Analysis, 
FTA). FTA е дедуктивен подход за качествен и 
количествен анализ, целящ идентифициране на 
причините, водещи към изследвано основно 
събитие. Този метод позволява определянето на 
вероятността за поява на разглежданото събитие 
(изходно, междинно, крайно).  

Дърво на отказите за събитие „Застопоряване 
на КН в крайно положение” за разглежданата 
авария  е дадено на фиг. 1. За изготвянето му е 
използван програмен продукт BlockSim [6]. 

Уравнението за вероятността да не настъпи 
събитието, представено на фиг. 1, е: 
R=-RDISTURB.RMECHFRONT.RMECHCAB.RMECHAFT.RMECHLINK (-

RHydrOut.RHydrIn.RHydrExcess+RHydrIn.RHydrExcess+RHydrOut) + + 

RMECHFRONT.RMECHCAB.RMECHAFT.RMECHLINK (-RHydrOut. 

RHydrIn.RHydrExcess+RHydrIn.RHydrExcess+RHydrOut)+RDISTURB (1) 

 
Фигура 1. Дърво на отказите при застопоряване на 

кормилото за попътно управление 

Определяне на последствията. За да се оценят 
последствията от основното събитие, е необходим 
детайлен анализ на възможните резултантни 
ситуации. Това, че се създава опасност (условия за 
произшествие) не означава автоматично, че 
задължително ще се реализира произшествие. 
Когато е налице многовариантност на ефекта 
(последствията) от разглежданото събитие, за 
анализ и оценка на тези последствия може да се 
използва методът дърво (граф) на събитията 
(ETA). 
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Таблица 1. Анализ на вида и ефекта от отказите на системата за попътно управление на 737 

Функционален 

отказ 

Вид отказ (причина) Ефект от отказа Вероятност 

Функция 1: Отклонение на управляващите плоскости в необходимия диапазон при приемливи натоварвания на 
пилота 

Блокиране на механизма 
на педалите 

λ MECHFRONT=10-8 

Блокиране на въже λ MECHCABLE=108 

Блокиране на 
кормилото 

Блокиране на механизма 
в опашката 

Кормилото остава в последното зададено 
положение. Най-неблагоприятен е случаят на 
блокиране в крайно положение  

λ MECHAFT=10-8 

Блокиране на вътрешния 
шибър от главния 
хидроусилвател 

Няма ефект. При последващо блокиране и на 
външния шибър кормилото блокира в крайно 
положение 

λ HydrIn=10-6 

Блокиране на външния 
шибър (подвижна гилза) 
от главния 
хидроусилвател 

Няма ефект. При блокиране и на вътрешния шибър 
кормилото блокира в крайно положение. При 
прекомерно преместване на вътрешния шибър се 
получава реверс на КН 

λ HydrOut=10-6 

Блокиране на 
задвижваща връзка 

Самоволно отклонение на кормилото в крайно 
положение 

λ MECHLINK=10-8 

Самоволно 
отклонение на 
кормилото 

Отказ на демпфер в 
страничното движение 

Отклонение на кормилото на 3º. Статично или 
осцилиращо. Намалена попътна устойчивост 

10-5 

Невъзможност за 
отклонение на 
КН 

Отказ на хидравлична 
система, отсечен клапан, 
байпасен клапан, др.  

Отделен анализ 10-5 

Отклоняване на 
кормилото извън 
допустимия 
диапазон 

Самоволно сработване 
на резервната система 
при нормална работа на 
основната система 

Възможно е разрушаване на управляващата 
плоскост 

– 

Функция 2: Осигуряване на приемливи динамични характеристики на управляемост на самолета 
Разрушаване на едната 
пружина на 
натоварващия 
механизъм 

Без последствия, трудно за откриване в полет. При 
разрушаване и на втората пружина управлението е 
силно затруднено поради липса на натоварване и 
центриране. 

– Разсъгласуване 
на характерист. 
на системата за 
попътно 
управление и 
характерист. на 
пилота 

Изместване на панела на 
кормилото 

Неточна и подвеждаща информация от педалите за 
положението на КН. Води до нежелани отклонения 
на кормилото 

– 

Таблица 2. Дърво на събитията при изходни събития, свързани с отклонение на КН 

Изходно събитие Ефективност на елероните Париране от пилота Последствия Честота, 1/h 
 ДА, p=0,9   
Застопоряване на КН в крайно     

БП 2,7.10-8 

положение поради отказ  ДА, p=0,5 
PRF=3.10-8 [7,8.10-10÷1,8.10-7] НЕ, p=0,1  

ЛАП 1,5.10-9 
 

  НЕ, p=0,5 
    

ТАП 1,5.10-9 
(3,8.10-11÷7,9.10-9) 

 ДА, p=0,9   
Непреднамерено    

БП 9.10-10 

отклонение на КН от пилота  ДА, p=0,9 
PHE=1.10-9 [2,4.10-11÷6,1.10-9] НЕ, p=0,1  

ЛАП 9.10-11 

  НЕ, p=0,1 
    

ТАП 1.10-11 

Таблица 3. Интензивност на отказите за различни категории събития 

Категория  λ, 1/h, бр.  Качествена оценка Категория  λ, 1/h, бр.  Качествена оценка 

Практически 
невероятно 
събитие 

1*10-9, 
 λ <10-9, 
n=0÷1 

Не се очаква поява на 
събитието за целия парк 
самолети от един тип 

Малко 
вероятно 

1*10-5 
10-7< λ <10-5 
n=100÷1000 

Не се очаква за един самолет, 
но може да настъпи няколко 
пъти за повече самолети 

Крайно малко 
вероятно 
събитие 

1*10-7, 10-

9< λ <10-7
, 

n=2÷15 

Не се очаква за един самолет, 
но е възможно да настъпи 
няколко пъти за целия парк 

Вероятно 1*10-3 
10-5< λ <10-3 
Голям брой 

Очаква се появата на събитието 
един или няколко пъти при 
всяко ВС 
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ETA (Event Tree Analysis) е индуктивен подход 
за диаграмно представяне на последователността 
от събития, които следват от предварително 
дефинирано изходно събитие. ETA дава 
възможност за определяне на вероятностите 
(интензивностите) на крайните събития.  

Последствията от непреднамерено отклонение 
на КН изследваме с помощта на дърво на 
събитията, табл. 2. Тежко авиационно 
произшествие (ТАП) има при режим на полета, 
при който ефективността на елероните е 
недостатъчна, и при неадекватни действия на 
пилота, съответно с вероятности PSpeed и PCorAct. 
Условната вероятност PТАП/RF за ТАП вследствие 
„Застопоряване на кормилото в крайно положение” е: 

PТАП/RF = PSpeed.PCorAct1                                    (2) 
Условната вероятност PТАП/HE за ТАП вследствие 

„Непреднамерено отклонение на КН от пилота” е: 
PТАП/HE = PSpeed.PCorAct2                                    (3) 

Аналогично могат да се получат условните 
вероятности за останалите възможни сценарии, 
водещи до безопасен полет (БП) или смекчени 
последствия от произшествието (ЛАП). 

Количествен анализ на риска. Рискът може 
да се характеризира като множество от триплети, 
включващи сценарий, вероятност и последствия. 
Целта на количествените анализи е да се получат 
вероятности за различните изходни и междинни 
събития, за различните потенциални сценарии и за 
авариите като цяло. 

Сценариите се получават при комбиниране на 
причините (пътищата) за поява на различни 
събития и последствията (пътищата за последващо 
развитие на аварията). За разглеждания пример: 

PТАП = PТАП1 + PТАП2 = PRF.PТАП/RF + PHE.PТАП/HE        (4) 
където:  
PТАП1 – вероятност за ТАП със „Застопоряване на 

кормилото в крайно положение; 
PТАП2 – вероятност за ТАП с „Непреднамерено 

отклонение на КН от пилота”. 
Параметрите за базовите и междинните 

събития в първо приближение определяме въз 
основа на наличието и броя на отказите или други 
събития, публикувани в бази данни със свободен 
достъп. Използваме стойностите, приети в JAR 
ACJ 25.1309 (табл. 3). Поради липса на достатъчно 
данни за необходимите параметри освен 
очакваната стойност се задава и неопределеност. В 
такъв случай за оценките за сценариите може да се 
пресметне и неопределеност. За разглеждания 
пример използваме логнормално разпределение на 
честотите и error factor =10.  

Пресмятанията за оценка на риска и 
неопределеностите са извършени с използване на 
програмен продукт FaultTree+ [7]. Резултатите за 
различните сценарии са дадени в табл. 2. 
 

 

3. Заключение 
 

Изследването и анализът на характеристиките 
на авиационните произшествия и инциденти имат 
позитивен и дълготраен принос към усилията за 
подобряване на безопасността на полетите. В 
настоящата статия въз основа на основните 
принципи за управление на безопасността и 
методологията за количствена оценка на риска се 
предлага един подход за изследване и анализ на 
характеристиките на авиационни събития. Този 
подход дава възможност да се анализират 
различни авиационни събития и да се правят 
заключения за най-вероятните причини и сценарии 
за дадено авиационно събитие, да се набелязват 
мерки за контролиране на опасностите и 
намаляване на класа на сериозност на ефектите от 
тях.  
 

Признателност 
 

Научните изследвания, резултатите от които са 
представени в настоящата публикация, са 
финансирани по договор №091ни022-04 от 
вътрешния конкурс за НИ в ТУ, София, за 2009 г.  
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Резюме: Изложени са изискванията към организациите за летателно обучение за одобряване от 
авиационните власти на курсове за теоретично обучение на пилоти за гражданската авиация и към 
провеждането на изпитите за оценяване на теоретичната подготовка. 
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1. Въведение 
 

Със заповед на Министъра на транспорта от 
26.01.2009 г. в Р България е въведена Наредба № 
39 за условията и реда за издаване на свидетелства 
за правоспособност на пилоти, свидетелства за 
авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти и 
свидетелства за медицинска годност на 
авиационен персонал – пилоти в съответствие с 
изискванията на JAR- FCL 1 и JAR-FCL 3 и 
контрола върху тях [5]. JAR- FCL (Joint Aviation 
Requirements – Flight Crew Licensing) определя 
хармонизирани изисквания към обучението и 
тестването на пилоти при лицензиране на 
летателни екипажи в Европа. Целите на 
хармонизирането на свидетелствата за летателните 
екипажи са [3]: 

- да се подобри безопасността, като се даде 
възможност на операторите на въздухо-
плавателните средства (ВС) да проверяват лесно 
валидността на свидетелствата и класовете; 

- да се подобри безопасността чрез общи и 
високи стандарти, извлечени от опита на много 
държави; 

- да се подобри безопасността, ефективността и 
ефикасността в резултат на подобрен преглед и 
последващо укрепване на стандартите на ICAO 
(International Civil Aviation Organization) в Европа; 

- да се даде възможност на летателните 
екипажи да намират работа във всички държави от 
Европа без допълнителни лицензионни условия и 
разходи за тях; 

- да се намалят разходите на индустрията, като 
се позволи по-свободен обмен на летателни 
екипажи;  

- да се намалят разходите на националните 
въздухоплавателни администрации, като се 
премахнат процедурите по потвърждаване на JAR- 
FCL лицензии от други държави; 

- да се намалят разходите на националните 
въздухоплавателни администрации чрез 
използване на централизирани процедури за 
изпити по теория. 

Въвеждането на JAR- FCL налага някои нови 
изисквания към теоретичното обучение за пилоти 
и провеждането на изпитите по теория в сравнение 
с националната нормативна уредба до сега. 
 
2. Изисквания към теоретичното обучение на 

пилоти за придобиване на свидетелство за 

правоспособност и класове за полети по 

прибори 
 

Теоретичното обучение на пилоти за 
придобиване на JAR- FCL свидетелство за 
правоспособност и класове за полети по прибори 
се провежда в одобрени от националните 
въздухоплавателни администрации на страни-
членки на JAA1 (Joint Aviation Authorities) 
организации за летателно обучение (FTO – Flying 
Training Organisation) [1,2]. FTO е организация с 
персонал и оборудване, оперираща в подходяща 
среда и предлагаща 

- летателно обучение и/или 
- обучение на тренажори и/или 
- теоретично обучение по конкретни обучаващи 

програми. 
Всяка FTO може да провежда теоретично 

                                                      
1
Функциите на JAA сега се изпълняват от EASA (European 

Aviation Safety Agency). 
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обучение по всеки (всички) от показаните на фиг. 
1 интегрирани и/или модулни курсове, за които 
има одобрение от националната въздухо-
плавателна администрация. 
 

Интегрираните курсове са курсове за 
първоначално обучение, но в тях могат да се 
обучават и кандидати, притежаващи свидетелство 
за правоспособност за РPL(A/Н), издадено в 
съответствие с изискванията на Анекс 1 на ICAO. 
Обучение в модулните курсове се провежда на 
кандидати, притежаващи определено свидетелство 
за правоспособност за пилоти, с цел да придобият 
необходимата степен на по-висока професионална 
квалификация, за която се обучават. 

Кандидат, който желае да премине интегриран 
или модулен курс, с изключение на модулния курс 
за ATP(A/Н), трябва да завърши всички етапи на 
обучението, под контрола на началника на 
учебната дейност на одобрената FTO, в рамките на 
един одобрен непрекъснат курс на обучение, 
организиран от тази FTO. Интегрираният курс за 
РPL(A/Н) може да бъде преминат и в одобрен само 
за такова обучение учебен център, а теоретичната 
подготовка от модулния курс ATPL(A/Н) – в 
одобрен теоретичен курс в одобрена FTO. 

Провеждащите одобрени интегрирани курсове 
FTO могат да възложат теоретичната подготовка 
на друга одобрена FTO, но цялата отговорност и за 
теоретичната подготовка носи организиращата 
интегрирания курс FTO, докато теоретичното 
обучение от модулните курсове може да се 

предостави на одобрена само за такова обучение 
FTO, като в този случай началникът по учебната 
дейност на одобрената за модулния курс FTO е 
длъжен да упражни контрол върху тази част от 
курса.  

Изучаваните учебни дисциплини при 
теоретичната подготовка във всеки интегриран или 
модулен курс за придобиване на съответното 
свидетелство за правоспособност, техния 
минимален хорариум, както и минималния 
хорариум на целия учебен план са определени в 
JAR - FCL 1 и JAR - FCL 2 [1,2]. Теоретичното 
обучение може да включва одобрени в подходящо 
съотношение от въздухо-плавателната 
администрация занятия в учебни кабинети, 
показване на материали с интерактивно 
съдържание, диапозитиви, самостоятелна работа, 
компютърно обучение и други способи. 

За да получи одобрение за теоретично 
обучение, FTO трябва да докаже пред 
въздухоплавателните власти съответствие с 
изискванията на JAR- FCL в следните направления 
(фиг.1): 

1. Ръководство и персонал 
2. Финансово състояние 
3. Система за качество 
4. Ръководство за обучение 
5. Преподаватели 
6. Средства за теоретично обучение. 
Ръководство и персонал. Структурата на 

ръководството трябва да осигурява наблюдение на 
всички нива на персонала от хора, притежаващи 

Ръководство за
обучение

Система за
качество

Финансово
състояние

Ръководство
и персонал

Преподаватели Средства за
теоретично обучение

Организация за летателно обучение
(FTO)

Интегрирани курсове Модулни курсове

CPL(A)/IR,

CPL(H)/IR

CPL(A),

CPL(H)

ATPL(A),

ATPL(H)

CPL(A),

CPL(H)

IR(A),

IR(H)

ATPL(A),

ATPL(H)

PPL(A),

PPL(H)

За
притежатели

на
PPL(A),

PPL(H),

CPL(A),

CPL(H)

За
притежатели

на

или 

PPL(A),

PPL(H),

CPL(A) IR(A),

CPL(H) или IR(H)

За
притежатели

на
PPL(A),

PPL(H)

Фиг. 1. Изисквания за издаване, подновяване и изменение на одобрение на  за теоретичното обучение, което провежда.FTO  
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необходимия опит и качества за осигуряване 
поддържането на високи стандарти. FTO трябва да 
гарантира пред авиационните власти, че е нает 
подходящ брой от квалифициран компетентен 
персонал. При FTO, провеждащи само теоретично 
обучение, Началникът на обучението (НТ) трябва 
да има добри ръководни качества и 
продължителен предишен опит като преподавател. 
Той отговаря за наблюдението на всички 
преподаватели и за стандартизацията на 
теоретичното обучение. 

Финансово състояние. Изпълнителният 
директор на FTO, в качеството на материално 
отговорно лице, трябва да гарантира пред 
авиационните власти, че организацията има 
достатъчно финансови средства за провеждане на 
обучението според одобрените стандарти. 

Система за качество. FTO трябва да установи 
процедури, одобрени от властите, за осигуряване 
на съответствие с изискванията на JAR-FCL. Тези 
процедури трябва да включват система за 
качество, която ясно да открива недостатъците и 
да предприема действия за тяхното коригиране. 
Системата за качеството трябва да се изгради в 
съответствие с инструкциите и информацията, 
съдържаща се в AMC FCL 1.055/2.055 и IEM №1 
to JAR FCL 1.055/2.055 на [1,2]. Обхватът и 
сложността на системата за качество трябва да 
отразява размера и сложността на FTO и нейните 
обучаващи дейности. Целите и същите принципи 
се прилагат обаче за всяка организация за 
обучение. Така в малки (с 6 до 20 преподаватели) и 
много малки FTO (с 5 или по-малко 
преподаватели) системата за качество може да 
бъде доста проста и интегрирана в основната 
организация, докато по-големи организации с по-
сложни дейности на обучение трябва да установят 
отделна и независима организация за качеството в 
общата организационна структура. Ето защо малки 
и много малки организации за обучение могат да 
пригодят тяхната система за качество така, че да 
отговаря на размера и сложността на тяхното 
обучение и да разпределят ресурсите си съобразно 
с това. За такива FTO е подходящо да развият 
програма за осигуряване на качеството, 
включваща контролна карта. Контролната карта 
трябва да съдържа спомагателен график, който 
изисква изпълнение на всички точки от картата в 
определени срокове, заедно с изявление за 
изпълнението на периодичен преглед от висшето 
управление. Периодично трябва да се прави 
независим преглед на съдържанието на 
контролната карта и на достигнатото ниво на 
осигуряване на качеството. 

Ръководство за обучение. FTO за теоретично 
обучение трябва да изготви и поддържа 

ръководство за обучение, съдържащо информация 
и инструкции, които позволяват на персонала да 
изпълнява своите задължения и да напътства 
обучаемите как да изпълняват изискванията на 
курса. FTO трябва да направи достъпна за 
персонала и, където е приложимо, за обучаемите 
информацията, съдържаща се в ръководството за 
обучение. Процедурата за поправките трябва да 
бъде описана и поправките да бъдат правилно 
въвеждани. 

Ръководството за обучение трябва да описва 
стандартите, темите и целите на обучението за 
всеки етап от обучението, които обучаемите 
трябва да спазват и трябва да включва следното 
(Appendix 1а to JAR FCL 1.055/2.055 от [1,2]): 

Част 1 – План на обучение 
Част 3 – Теоретично обучение. 
При разработване на тези части FTO трябва да 

използва публикуваните на уеб-сайта на JAA на 
адрес http://www.jaa.nl/licensing/licensing.html 
подробен конспект за теоретични знания и 
учебни цели за всички професионални 
свидетелства и квалификация за полети по 
прибори съгласно последните изменения на 
JAR-FCL 1 и JAR-FCL 2. 

Преподаватели. Преподавателите по 
изпитните теми за свидетелства и квалификации 
трябва да имат съответния опит в авиацията и 
трябва преди назначаването им да покажат своята 
компетентност, като изнесат показна лекция по 
темата, по която ще обучават, разработена с техни 
материали. 

Средства за теоретично обучение. FTO трябва 
да има следните средства за теоретично обучение: 

- класни стаи, подходящи за броя на 
обучаемите; 

- подходящо демонстрационно оборудване за 
подпомагане на теоретичното обучение; 

- пособия за обучение и проверка; 
- библиотека, съдържаща литература, която по-

крива учебната програма. 
- офиси за обучаващия персонал. 
 

3. Изисквания към провеждането на изпитите 

за теоретични знания. 

 

За да отговарят издаваните в съответствие с 
JAR-FCL свидетелства за летателни екипажи и 
класове за полети по прибори на едни и същи 
стандарти, при провеждане на изпитите за 
теоретични знания във всички страни-членки на 
JAA се прилагат едни и същи основни процедури 
[3]. 

Националните въздухоплавателни 
администрации провеждат изпити за теоретични 
знания, които не са за PPL, с въпроси от 
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създадената в JAA централна банка с въпроси 
(CQB – Central Question Bank). CQB се поддържа 
съгласно процедурите на Глава 18 на [3]. 
Националните органи трябва да използват тези 
въпроси само за съставяне на изпитните 
формуляри. Затова тези органи са отговорни за 
поддържане на конфиденциалността на CQB, 
както и на нейните преводи и нямат право да 
оповестяват съдържанието й. При съставяне на 
изпитните формуляри разпределението на темите в 
тях, позволеното време и броя на въпросите се 
извършва според изискванията на Приложения 1 и 
2 на Глава 10 от [3]. 

За теоретичните изпити за PPL разпределението 
на темите в изпитните формуляри, позволеното 
време и броят на въпросите се определят от 
националния орган и трябва да съответстват на 
конспекта в Приложение 1 към JAR-FCL 
1.125/2.125. Органите могат да използват както 
въпроси от CQB, така и свои въпроси. 

Теоретичният изпит е преминат успешно 
когато на всеки изпитен формуляр са постигнати 
поне 75% от максималния брой точки за верните 
отговори. Всеки въпрос е с предварително 
известен брой точки (от 1 до 3) за верния отговор. 

FTO трябва да провеждат теоретичните изпити 
по същите правила, като използват примерните 
въпроси, които периодично публикува JAA както 
и свои въпроси. 

 
4. Заключение. 
 

Въвеждането на JAR-FCL при обучението и 
издаването на свидетелства за летателни екипажи 
и класове за полети по прибори налага нови 
изисквания за одобряване на FTO за теоретично 
обучение и провеждане на изпити за теоретични 
знания. Това е свързано с необходимост от 
непрекъснато обновяване на учебното съдържание 
и неговото разпределение в курса, както и с 
усъвършенстване на методите за обучение, така че 
да бъдат постигани поставяните в [4] учебни цели 
и подробни конспекти за теоретични знания. 
 

Литература: 
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Резюме: Настоящият доклад дава описание на извършената работа по проект към катедра 
„Въздушен транспорт” за визуализиране обтичането на крило и крилен профил от димни 
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Ключови думи: аеродинамика, визуализация на поток, аеродинамична тръба, димни струйки 

 

1. Въведение: 

Целта на опитната установка е визуализиране 
на потока в аеродинамична тръба (АДТ) при 
характерни ъгли на атака на крилен профил и 
заснемането му с високо скоростна камера и 
последващ анализ на записа. 
 

2. Съдържание 

Методът на димните струйки е един от най-
прилаганите, след метода на нишките, за скорости 
на течението до 40-60 m/s. Аеродинамичният 
спектър по този метод се получава чрез въвеждане 
във въздушния поток на димни струйки с помощта 
на тръбни накрайници или през отвори на 
обтичаната повърхност. Димът се получава в 
специален генератор от изгаряне на органични 
вещества или по химичен път. Независимо от 
начина на получаване, димът трябва да не 
замърсява обтекаемата повърхност, да не запушва 
изходящите отвори, да не е по-инертен от въздуха, 
да не е отровен и да е ясно видим. Когато 
спектърът онагледява токовите струйки около 
обтичаното тяло, димът се въвежда чрез тръбен 
гребен, като гребенът се разполага на достатъчно 
разстояние пред тялото, така че създаваните от 
него смущения да затихнат преди струйките да са 
достигнали тялото. Този спектър онагледява 
деформацията на потока, мястото на възникване на 
откъсването или присъединяването на потока и 

неговото развитие с промяна на положението на 
тялото в потока, възникването и 
разпространението на спътната (вихровата) следа. 
 

 
     Фиг. 1. Димен спектър около профил на крило. 

 
 Въвеждането на дим през отвори в предната 
част на обтичаната повърхност онагледява 
характера на течението в граничния слой. Там, 
където граничният слой е ламинарен, струйките 
са очертани и добре видими. При преминаване 
на ламинарното течение в турбулентно 
струйките се размиват мигновено, което 
позволява да се определи точката на прехода. 
 Наблюдаването или фотографирането на 
струйките се получава като работната част на 
тръбата се осветява в направлението на нейната 
ширина. 
 Недостатък на димния метод е, че може да 
се реализира в едно или най-много две сечения 



 33

по ширината на работната част на тръбата. 
Освен това в АДТ затворен тип (с обратно 
действие) може да се прилага ограничено време, 
поради запълването на тръбата с дим. 
 За реализация на димния метод в АДТ са 
необходими димогенератор и система за 
въвеждане на дима в работната част на тръбата. 

3. Опитна постановка 

За изработването на опитната постановка са 
необходими следните уреди и материали: 
димогенератор, камера за записване на 
експеримента, модел на обтичане (цяло крило 
и/или крилен профил), гребен за разделяне на 
дима на по-малки струйки, статив за опитния 
модел, гъвкав димопровод, скоби за пристягане 
и уплътнения. Тъй като димогенераторът и 
камерата са основните уреди, от качеството и 
функционалността на които зависи и успехът на 
проекта, за техния подбор е отделено 
достатъчно внимание и анализирани множество 
варианти. Това е направено с цел установяване 
на най-подходящите такива, основно в аспекта 
на съотношението качество/цена. В табл. 1 са 
показани основните критерии, които са 
приложени при подбора на димогенератор. На 
базата на тях са направени следните изводи: 

1. Димогенератор PS23B: Rocket е с 
характеристики, които са напълно достатъчни за 
целите на проекта. 

2. Димогенератор PS25B: Rocket Turbo 
е с по-висок дебит, но крайната цена е по-голяма 
с 200 лв. Това допълнително оскъпяване не е 
необходимо, тъй като използваната 
аеродинамична тръба е за малки скорости и този 
голям дебит не е необходим. 

3. Димогенератори PS23R: Rocket и 
PS25B: Rocket Turbo имат допълнително 
дистанционно управление, което повишава 
крайната цена с 100-200лв. За целите на проекта 
не е необходимо дистанционно управление 
поради малките размери на тръбата и залата, 
които ще бъдат използвани. 

4. Димогенератори ZV/ZR33 Non-toxic 
Smoke Generator, F-100TM Non-toxic Smoke Gen-
erator и The G3000 SmokeMaker са 
професионални димогенератори, приложими в 
промишлени условия. Тяхната цена и 
допълнителните разходи за транспорт и 
митническо обслужване се явяват прекалено 
високи за нуждите на проекта. 

 На база на горните изводи е подбран на 
димогенератор PS23B: Rocket като напълно 
отговарящ на нуждите на проекта (фиг. 2). 

 

Фиг. 2. Димогенератор PS23B: Rocket 

При избора на камера стремежът е 
максимална функционалност и приемлива цена. 
От перложените камери са направени следните 
изводи (табл. 2): 

1. Камера Casio exilim EX-FH20 е по-
евтино решение, което не би задоволило в 
голяма степен нуждите на проекта. 

2. Камера Samsung SC-HMX20C е с 
около 300 лв. по-скъпа от предходната, но по 
качество на заснетия материал отстъпва 
сериозно на предложение No 1, което я 
обезсмисля като вариант. 

3. Камера Casio exilim ex-fx1 е 
значително по-скъпа от предложение No 1, но 
предлага по-висока честота на записване при по-
голяма разделителна способност. Освен това 
цената й може да се вмести в бюджета на 
проекта. 
 4. Камери FastTec TroubleShooter и 860 
iXon далеч надхвърлят бюджета на проекта, 
освен това с оглед на качествен запис не 
предлагат особено подобрение за цената си. 

 

Фиг. 3. Камера Casio exilim ex-fx1 

 Въз основа на направения анализ е избрана 
камера Casio exilim ex-fx1, като напълно 
отговаряща на нуждите на проекта (фиг. 3). 
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Табл. 1 Параметри на проучени димогенератори 

 

Табл. 2 Параметри на проучени видеокамери 

 

4. Резултати и изводи 

След направения избор на камера и 
димогенератор е направен пробен макет на 
опитна постановка. Направени са над 20 опита с 
обтичане на крило с цел установяване на: 
 1. Оптимална отдалеченост на гребена от 
предния ръб на профила. 
 2. Оптимален дебит, респ. скорост на 
изходящите струйки. 
 3. Оптимално разположение на 
елементите на опитната постановка и др. 

В процеса на работа някои от възникналите 
проблеми са преодоляни, други са предмет на 
по-нататъшното развитие на проекта. 

Още след първите тестове е изоставена 
идеята изследванията да се провеждат в 

съществуващата АДТ, защото относително 
високата скорост на циркулиращия въздух в 
тръбата причинява много бързото й запълване с 
дим и необходимост от незабавно прекратяване 
на експеримента. Отделно от това, 
циркулиращият в АДТ въздух твърде бързо 
смесва и турболизира димните струйки. 

Така главната насока за визуализацията 
остава извън съществуващата АДТ. Тъй като 
димогенераторът подава дим под налягане, се 
проведоха експерименти за директно създаване 
на димни струйки в неподвижна въздушна среда, 
но сблъскването им с тази среда предизвиква 
тяхното размиване. Затова бе е прецененно, че 
вместо повишаване изходящата скорост на 
струйките, по-ефективно ще бъде засмукването 
им въздушен поток. Поради ранния етап на 

тип 
димогенратор/ 
праметри 

тегло време за 
подготовка 

дебит продължителнос

т на работа при 
максимален 

дебит 

консумиран

а мощност 
цена консумативи 

PS23B: 

Rocket 
5.5 кг 5 мин. 0-180 

м
3/мин 

18-20 мин 1.1 kW £449.00 £54.00 

PS23R: 

Rocket 
5.5 кг 5 мин. 0-180 

м
3/мин 

18-20 мин 1.1 kW £540.00 /+ 
дистанционно/ 

£54.00 

PS25B: 

Rocket Turbo 
7 кг 4 мин. 0-340 

м
3/мин 

10-11 мин 2.2 kW £540.00 £54.00 

PS25R: 

Rocket Turbo 
7 кг 4 мин. 0-340 

м
3/мин 

19-11 мин 2.2 kW £599.00 /+ 
дистанционно/ 

£54.00 

ZV/ZR33 

Non-toxic 

Smoke Gen-

erator 

20 кг 8 мин. 0-1000 
м

3/мин 
- 1.5 kW $1037.00 $196.00 

F-100
TM

 Non-

toxic Smoke 

Generator 

20 кг 8 мин. 0-1000 
м

3/мин 
- 1.5 kW $1055.00 $196.00 

The G3000 

SmokeMaker 
24 кг - - - 2 kW $1993.00 $196.00 

тип камера/ 
параметри 

видеокачество CMOS, 
MPX 

свързаност, 
interface 

памет цена, лв 

Casio exilim 

EX-FH20 

480 × 360 (210 fps, 30-210 fps), 
224 × 168 (420 fps),              
224 × 56 (1000 fps) 

9.1 USB SD memory card 
 

850 

Casio exilim 

ex-fx1 

512 x 384 (300fps),               
432 x192 (600fps),                 
336 x 96 (1200fps) 

6 USB & HDMI SD & MMC card 1 350 

Samsung SC-

HMX20C 

720 x 480 (300fps) 6.4 USB & HDMI SD & MMC card 800 

FastTec 

TroubleShoo

ter 

640 x 240 (500fps),                 
320 x 240 (1000fps) 

5 USB Compact flash 15 540 

860 iXon 128 x128 (1368fps) 1.3 PCI HDD storage 32 000 
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проекта засега това е постигнато чрез 
прахосмукачка с регулируеми обороти, което 
значително спомага за запазване цялостта на 
струйките. Предстоят подобрения в тази насока. 

Друг съществен проблем, който е решен е 
фактът, че за устойчива работа на 
димогенератора, той трябва да работи на дебити, 
превишаващи с 1-2 порядъка тези за нуждите на 
експеримента. При такива малки дебити 
възникват значителни пулсации на потока, които 
влошават качеството на експеримента. За 
тяхното неутрализиране между гребена и 
димогенератора е поставен еластичен ресивер, 
стените на който редуцират в значителна степен 
тези колебания. 

Ранния етап на реализирането на 
практическата част на проекта предполага още 
много дейности, които следва да бъдат 
извършени за получаване на качествен 
експеримент. Основните сред тях са подобряване 

качеството на обтекаемите повърхности чрез 
лаково покритие, изграждане на стабилен статив, 
вкарването на моделите в предварително 
проектирана малка правоточна АДТ с подходящи 
параметри, стабилизиране на струйкоте и т.н. 
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1. Introduction 

The main goal of this investigation is to assess 
load curve (Riera curve) during impact of large air-
plane into Belene NPP. Boeing 747-400 is chosen 
as large airplane and all calculations are done using 
characteristics of this airplane. 

The main difficulties in this investigation arise 
from lacking of detailed information for structure of 
airplane. This information is assessed by using gen-
eral requirement for large airplanes [8], publicly 
available sources and rational assumptions. 

2. Methods and assumptions 

General parameters for Boeing 747-400 as di-
mensions and weights are taken from [1]. These 
parameters also include fuel quantity in tanks and 
engines' data. 

Total weight of airframe is divided between 
main airplane elements by using data and formulas 
from [2]. 

The most dangerous impact is airplane with 
maximum mass during impact. This is possible if 
flight starts from nearest large airport. Bucharest 
Henri Coanda International Airport is considered as 
a possible starting airport.  

It is assumed that airplane is loaded up to 95% 
of "maximum take-off weight", which is 396894 kg. 
During starting procedures and taxiing and during 
flight to the Belene NPP additional fuel (14036 kg) 
is spent. Based on this assumptions and calculations 
at the time of impact airplane has mass 363543 kg. 

During impact on the fuselage is acting crushing 

force Re, that depends on the local crushing 
strength of fuselage. It is assumed that crushing 
force is equal to 
 YARe σ= , (1) 

where A is effective area of crushing section and   is 
yielding stress of material. Because different sec-
tions have different effective area crushing force 
vary from section to section. 

The main step in the investigation is to calculate 
effective area (crushing force respectively) for dif-
ferent sections. For these calculations fuselage is 
modeled as thin-wall beam. 

Main loads for fuselage are self weight, weight 
from passengers, baggage and empennage and lift 
force from wing. Self weight, weight from passen-
gers and baggage (excluding empennage) is as-
sumed to be distributed load over fuselage. Values 
of distributed load are based on locations of pas-
senger seats, baggage compartment and general in-
formation for systems and avionics. 

The values of these loads are also used to calcu-
late mass distribution over fuselage. 

Main structural parts of fuselage are: skin, 
stringers, frames, floor beams and seat rails. From 
these only skin and stringers have contribution to 
effective area. Frames and floor beams have con-
siderable strength but in plane perpendicular to the 
crushing force Re. Seat rails have negligible area 
and its contribution is accounted by correcting fac-
tor. 

The main factor that determines size of skin and 
stringers is bending moment and shear force in fu-
selage. They are calculated in a usual manner [7] as 
in Strength of materials, but loads are corrected 
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with ultimate factor of safety 4.25 as defined in [8]. 
To simplify calculations (but without rising the 

error) area of stringers is added to the area of skin 
and only skin thickness is considered as unknown. 

Bending moment cause normal stresses in skin 
and stringers and they depend on distance to the 
neutral line of beam (fuselage). Because of this skin 
is divided into parts of small length having nearly 
same distance from neutral line. The normal stress 
in the i-th part is  

 ixi y
I

M
=σ . (2) 

In this equation M is bending moment in respective 

section, I is inertia moment of section and 
i

y  is 

distance to the neutral line of i-th part of skin.  
Shear force cause shear stress in skin 

 
i

i
i

yS

I

Q

δ

τ
)(

= , (3) 

where Q is shear force in section, S(y) is static mo-
ment of area above point and δ is skin thickness. 

Additional normal stresses in skin are caused by 
differential pressure of 648 hPa in fuselage (from 
pressurization system). Stresses act in tangential 
(hoop stress) and longitudinal direction and can be 
calculated by 

 
i

i
si

R
p

δ
σ =  and 

A

A
p O

x =σ , (4) 

where R is radius of curvature of section profile in 
point and AO is area surrounded by section profile. 

Using all stresses in part and by assuming that 
ultimate stress for skin-stringer combination is 
σ=480 MPa the thickness can be calculated. Be-
cause calculated stresses depend on skin thickness 
and it is calculated by iterative procedure for every 
section. 

Skin thickness is calculated for every part of 18 
sections of fuselage. Crushing force Re is calcu-
lated for these sections and for other it is interpo-
lated. 

The wing is main source of lift source for air-
plane and it contains nearly whole fuel needed for 
flight. It consists of three parts – two console parts 
and center wing box that is located entirely in fuse-
lage. For the purpose of this work the wing is mod-
eled as three beams. 

Aerodynamic lift load along with fuel load de-
termines strength properties of the wing. While the 
total lift load is known (it is equal to the weight of 
the airplane) its distribution along wing span de-
pends on many factors as speed, altitude, etc. To 
calculate realistic distribution "Tornado" program 
is used that exploits vortex lattice method. 

Main structural elements of the wing are skin, 
stringers, spars and ribs. Skin, stringers and spars 

form wing box that carries all internal forces in 
wing as bending moment, torsional moment and 
shear force. Ribs define wing profile and ensure 
work of the wing box as thin-walled beam. Console 
parts of the wing are considered as fixed cantilever 
beams that are loaded by aerodynamic lift, self 
weight, engines' weight and fuel weight. 

In the center wing section there are additional 
spanwise beams. Center wing section is considered 
as simply supported beam loaded by self-weight 
and fuel weight.  

Distributed and concentrated (from engines) 
loads induce internal forces in beam models: bend-
ing moment, torsion moment and shear force. 

The bending moment in wing is main factor that 
determines the thickness of the skin and dimensions 
of stringers and spars. Because there is no differ-
ence for crushing force what is the shape of string-
ers and spars' flanges their area is spread over adja-
cent skin. The main assumption that is made during 
skin thickness calculation is that win box has the 
same height in section. 

During impact of the airplane high decelerations 
are appeared in airframe. They can cause destruc-
tion of internal structure before respective section 
reaches the target. Such structures are fuel tanks. 

According to [3] walls of Boeing 747 fuel tanks 
can sustain pressure of 20 psi (1,38 kPa). For center 
wing box with length l=5,75 m and fuel density 
ρ=800 kg/m3 destruction will appear at deceleration 

 98,29
75,5800

1380
=

×

=a  m/s2 . (5) 

Such deceleration arises in most numerical tests 
at 0,05 s from the beginning, while center wing box 
touches the target at 0,10 - 0,15 s later. This time is 
enough for large amount of fuel to spraying out of 
the tank. This fuel can damage additional structural 
elements decreasing strength of fuselage and wing. 
The same can happens in the fuel tanks in console 
parts of the wing. 

Spraying out fuel does not transfer energy to the 
target. It’s kinetic energy goes for damages of struc-
tural elements in fuselage and wing. 

There are four engines on wing every one with 
mass 4387 kg and length 3.175 m. They are mod-
eled as cylinder of length 3.175 m with linear vary-
ing mass distribution. For calculation of crushing 
force engines are assumed to be solid cylinders with 
diameter 15 cm and yielding stress 500 MPa. 

Because outer engines are behind aft mount 
point of wing they are detached together with wing 
and do not contribute to total crushing force. 

3 Load curve calculations 

Load curve calculations are based on the Riera 
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model [10] for impact of aircraft in rigid target and 
following hypotheses: 

- The aircraft is modeled by a stick with mass 
distribution )(xµ  (fig. 1) and crushing force Re(x) 

(fig. 2), where x is the distance along fuselage from 
airplane nose up to the current section that under-
goes the crushing. 

 
Figure 1. Mass distribution (30% spraying out fuel). 

 
Figure 2. Crushing force. 

- The crushing force Re(x) induces instantaneous 
and homogenous deceleration  dv/dt in the remain-
ing uncrushed part. If the total mass of the airplane 
is M and the mass of the crushed part is m(x) the 
deceleration and crushing force are related by equa-
tion 

 )()]([ xRe
dt

dv
xmM −=− . (6) 

- There is no rebound of crushed part (soft im-
pact). 

Equation (7) is ordinary differential equation. 
Solution of this equation is speed v(t) as function of 
time t and the speed v0 at the beginning of impact 
must be used as initial value. By integrating speed 
the distance x(t) as function of time can be found 
and therefore the mass distribution )(tµ  as func-

tion of time. Deceleration can be found by differen-
tiating speed v(t). 

The force that is acting on the target can be 
found by Riera's formula [10] 

 2
vReF µ+= . (7) 

Calculating this force as function of time gives load 
curve. 

Riera's formula (8) implies that all energy of the 
crushed part is transferred to the target. In this case 
the mass m(x) is function only of distributed mass 

)(xµ : 

 ∫=

x

dxm

0

)()( ξξµ . (8) 

But not every mass can transfer energy to the 
target. For example the energy of the spraying out 
fuel goes to destroy elements of the airframe – 
frames, ribs, beams, walls. This process also de-
creases the crushing strength of the airframe. Be-
cause of this not all mass is accounted in formula 
(8) and )(xµ  contain only mass that transfers its 

kinetic energy directly to the target. The remaining 
mass is represented by function )(xλ . It does not 

transfer any energy to the target. This mass includes 
spraying out fuel and part of the wing after detach-
ing from fuselage. Because of this the mass of the 
crushed part is calculated by next formula  

 [ ]∫ +=

x

dxm

0

)()()( ξξλξµ  (9) 

instead by formula (9). 

4. Results 

Using methods, assumptions and data mentioned 
above several numerical tests was conducted for 
different initial speeds v0 between 100 m/s and 
160 m/s and different amount of spraying out fuel. 
In these tests action of engines is not considered. 

Main assumption during tests is that action of 
crushing force of wing on the target starts when 
joint of front spar and fuselage touch the target and 
action stops when joint of aft spar and fuselage 
touch the target.   

During tests load curves for wing and fuselage 
are calculated separately. It is assumed that fuselage 
impact area has circle shape with diameter 8 m and 
wing impact area is rectangle 33 m x 2 m (fig. 3). 

 
 Figure 3. Profile of forward fuselage structure. 

Below on fig. 4 are shown calculated combined 
load curves for different initial speeds v0 and differ-
ent amount of spraying out fuel. 
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initial speed, 
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load curve 

120 0 

 

150 0 

 

150 30 

 

Figure 4. Profile of forward fuselage structure. 

4. Conclusions 

Analysis of given results shows that main factor 
that contribute to the load curve is the initial speed 
of the airplane (or kinetic energy respectively). 
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Резюме:  Анализ на методологията за откриване на краткосрочни конфликти в съществуващите 
алгоритми за откриване на конфликти и мотивиране на необходимостта от използването на оптимизация 
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Ключови думи:краткосрочен конфликт вероятност за конфликт, многокритериална оптимизация, 

прогноза 

 
Основна задача на всички УВД е да 

гарантират безопасността на полетите. За да се 
осъществи управлението на ВД е необходимо да 
се получават данни за текущата картина на ВД в 
дадената зона и да се изготви прогноза за 
състоянието на същата тази зона в даден  бъдещ 
момент от време. Автоматизирането в 
предсказването и откриването на конфликти 
увеличава ефективността на УВД и опростява 
работата на РВД – операторите. Своевременната 
индикация за очакван конфликт и 
предупреждаване на операторите ще доведе 
освен до  повишаване на безопасността на 
системите за УВД и до повишаване на 
капацитета на зоните за УВД. 

Един от ключовите елементи в 
предсказването е моделиране на “ несигурността 
(неизвестността)” свойствена за движението на 
ВС, заради влиянието на вятъра, команди на 
операторите, грешки в проследяването, 
навигацията и контрола. 

Схемите за прогнозиране могат да бъдат 
класифицирани в 3 (три) категории, според 
начина на третиране на “несигурността”. 

„Номиналния” подход приема, че ВС ще 
продължи да се движи по текущата си 
траектория или полетен план. Този метод за 
прогноза е прост и широко използван в 
практиката, не е трудоемък , особено ако 
несигурността се пренебрегва, може да води до 
оптимистични прогнози. 

Подходът”най-лош случай”, от друга 
страна предполага , че ВС ще последва най-
лошата възможна траектория  от всички. Този 
подход е в основата на най-сигурните системи, 
но той се оказва твърде консервативен и тежък 
за работа на практика 

„Вероятностен” подход – очита 
“несигурността” вземайки предвид набора от 
примерни траектории, генериран от стохастичен 
модел на движението на ВС и оценявайки 
критичността на всяка ситуация във вид на 
“вероятност за конфликт” 

Движението на ВС се характеризира с 
вероятностно отклонение в позицията на ВС 

“Вероятностното отклонение” има Гаусово 
разпределение, чиято ковариационна матрица 
нараства с времето. Това влияе върху факта, че 
валидността на прогнозата намалява за колкото 
по-далечен момент в бъдещето се опитваме да 
прогнозираме. Този модел има редица 
недостатъци, които ограничават точността на 
прогнозите базирани на него. Освен че се опитва 
да улови развитието на индивидуалните 
траектории, модела се опитва да напасне 
груповото поведение на всички траектории, 
модела напасва и груповото поведение на всички 
траектории на едно ВС. Това води до прогнози, 
които не отчитат фундаменталните факти, като 
статистическа корелация между позициите на 
едно ВС в различни моменти от време, 
корелация между позициите на близки ВС и т.н. 

Погледнато откъм дефиниране в 
преобладаващият брой определения има малко 
несъответствия –  ако конфликт е “нарушаване 
на сепарационните стандарти” т.е. конфликт не 
съществува докато две ВС са на безопасна 
дистанция. В същото време конфликт може да се 
формулира като “ предвидено нарушаване на 
осигурителния сепарационен стандарт”. Под 
това определение конфликт има когато две ВС 
ще се доближат на определена дистанция в един 
бъдещ момент от време. Очевидно е,че втората 
дефиниция прави наличието на конфликт 
зависимо от типа и параметрите на избрания 
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алгоритъм за прогноза. За определяне на 
конфликт, съгласно дефиницията е необходим 
математически модел на кинематиката на ВС, за 
да се направи прогноза. 
Краткосрочни конфликти –  до 10 мин. 
    Откриването на краткосрочни конфликти 
използва предимно информация за текущото 
положение на ВС за изготвяне на прогноза за 
бъдещото. Става дума за прогноза с период от 
няколко минути (обичайно 5-10 мин.) през които 
се приема, че ВС се движи предимно 
праволинейно, следвайки траекторията си. 

Откриване на средно- и дългосрочни 
конфликти, точно обратното използва и 
информация за “ намерения” като полетен план, 
предупреждения за случайни събития, като 
метеорологични явления.         

 Конфликти се засичат, като се прави 
проверка на наклоненото разстояние между 

положението на обектите ( ( , , , )R x y z t
ur

) през 
определен интервал от време ( ∆ ). Доколко 
алгоритъма ще изчисли точното време , когато 
за пръв път е нарушена сепарацията, изборът на 
времеви интервал е решаващ. В действителност 
колкото ( ∆ ) е по-голямо, толкова по-голяма е 
вероятността да не се отчетат краткосрочни 
конфликти.  

Има успешни реализации на алгоритми за 
предотвратяване на конфликти с използване на 
геометричен модел на траектория. От друга 
страна опита сочи, че дискретизацията прави 
формалната ( проста) проверка – сложна. 

В зоните по маршрута на ВС, в които има 
най-силна концентрация на ВС са и зони с най-
висок риск от конфликти. Като правило такива 
“стеснения” на системата за УВД са летищните 
райони, зоните за подход и изчакване и т.н. За да 
се оптимизират тези зони движението на ВС в 
тях се извършва по предварително определени 
схеми – планирани траектории. 

Планирането на излитанията, кацанията и 
движението по траекториите за заход и отлитане 
осигуряват капацитета на тези зони. 

Оптималността при планирането 
стратегическо и  тактическо гарантира и 
оптимално ползване на летищата. Зоните на 
летищата представляват и най-сложната за 
полети среда от гледна точка на 
електромагнитна обстановка, а и поради 
интензивността на трафика там и влиянието на 
метеорологичните явления е най-силно. При 
движение на ВС  в условия на намалена 
сепарация, каквато е в зоната на летищата, 
ефектите от метеоявленията  върху траекториите 
на движение на ВС могат да предизвикат 
конфликти за много по-кратки периоди от 
време.  

Откриването на краткосрочни конфликти и 
при полет по трасе имат също своята съществена 
роля.    

(3) Основен участник (виновник) за 
неизвестността в движението на ВС е вятъра, за 
който достоверен (пълен) физически модел не е 
намерен все още. Понеже грешката на 
предвиждането може да се моделира като сума 
от голям брой незвисими случайни смущения в 
разбъркани времеви интервали, очаква се 
грешката  да има Гаусово разпределение. Тази 
хипотеза е проверена в натурни условия, което 
също индицира, че несигурността може да се 
раздели на два компонента: надлъжна 
компонента, която варира с времето и напречна 
на траекторията компонента, чието отклонение 
остава грубо едно и също.   

С отчитане на  минимумите за вертикално и 
хоризонтално сепариране, а именно[7]: 

“1. 300 m (1000 ft) до височина 12 500 m (FL 
410) 

2. 600 m (2000 ft) от височина 12 500 m (FL 
410) и повече. 

”се регламентира така наречената “защитна 
зона” за всяко ВС, която зона представлява 
цилиндър с височина 2000ft  или 4000ft в 
зависимост от полетното ниво и  радиус на 
основите 5nm. В центъра на така построения 
цилиндър е разположено ВС. 

Съгласно стандартите  на Eurocontrol   
отклонението при определяне на 
местоположението на ВС е 100м., докато при 
реални изпитания се наблюдава намаляване на 
това отклонение. 

 Несигурността в определянето на 
настоящето местопложение на ВС е резултат от 
точността на използваната система за 
проследяване и оценките на навигационната 
система на самото ВС и тази несигурност се 
моделира, като нормално разпределена случайна 
величина със стандартно отклонение от 50m. 
странично и 30 m. вертикално. Отклонението в 
курса на предсказаната траектория се моделира 
като 15 kn стандартно отклонение на флуктуация 
на скоростта (грешка по дължина на 
траекторията) и 1 nm стандартно отклонение- 
напречна грешка. Тези данни за грешки са 
получени емпирично в [9]. Като изходни данни 
се приема, че вероятността за промяна на курса 
на ВС, може да бъде моделирана като 
експоненциално разпределена със средна 
стойност λ  за четири завоя на час. Това следва 
от предварителното приемане, че промяната в 
курса се случва по Поасонов закон. Когато курса 
се промени, неговото значение се моделира 
вероятностно. Най-вероятна е промяна на курса 
в ляво или дясно между 5 и 20 градуса и по-
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малко вероятно да направят промяна на курса на 
по-малко от 5 градуса, като грешката е 
рапределена под формата на сфера.   

Промените във височината също се 
моделират като експоненциално разпределение 
със средна вероятност за четири случвания на 
час. Когато се случи промяна на височината е 
еднакво вероятно ВС да се изкачи или снижи в 
рамките на 10 000ft  от настоящата си позиция.  

За да се изчисли вероятността за конфликт 
позициите на двете ВС трябва да се прогнозират 
за бъдещи моменти от време и така да се 
определи вероятността за нарушаването на 
“защитната зона” на всяко едно ВС.  

Ако разделим вероятността за конфликт на 
две компоненти, то конфликт настъпва при 
нарушаване на която и да е от сепарационните 
норми  хоризонталната и / или вертикалната т.е.    

P(C) = P(C)хор. P (C)верт. 
Големината на зоната за генериране на 

предупреждения за конфликт ( която от своя 
страна представлява защитената зона, 
корегирана с грешките на измерванията) оказва 
влияние върху функционирането на системата за  
предупреждения за конфликти. Ако зоната е 
прекалено широка , ще се генерират голям  брой 
излишни предупреждения. Ако зоната е твърде 
малка може да се окаже, че времето или 
пространството заделено от зоната не е 
достатъчно за извършване на маневра за 
избягване на конфликт.  Зоните могат да бъдат 
проверени с използвнето на два параметъра: 
вероятност за правилно откриване (т.е.  успешно 
предупреждение (УП) – D, при P(C)=1) и 
вероятност за фалшива тревога (т.е.  ненужно 
предупреждение (НП) –F, при P(C)=0).  

Когато имаме предупреждение за конфликт, 
то е успешно когато не се стига до нарушаване 
на защитената зона на ВС. Така вероятността за 
успешно предупреждение Р(УП)=D е 
вероятността, че конфликт няма да настъпи ако 
се предприеме маневра за избягването му. Ето 
защо  Р(УП)  се явява функция на времето и 
специфичната маневра за избягване на 
конфликт, който ВС е извършило. 

Едно предупреждение се класифицира като 
ненужно, ако не се изисква предупреждение за 
ненарушаване на защитната зона. Р(НП)=F  
вероятността за ненужно предупреждение е 
вероятността, че конфликт няма да има, ако ВС 
продължи по настоящата си траектория. За да се 
оптимизира работата на системата и големината 
на зоната е необходимо да се максимизира -D  и 
да се минимизира -F.     

Откриването на конфликт, като процес и 
приложими правила много прилича на задачата 
за откриване на РЛ сигнал. При откриването на 

конфликт обработваме информацията за 

наклоненото разстояние ( ( , , , )R x y z t
ur

) и се 
взема решение на база сравнение на наклоненото 
разстояние с определени прагови стойности. 
Разгледано по този начин задачата за откриване 
на конфликт съдържа в себе си три етапа: 

1) Откриване и обработка на РЛ 
сигнал носещ информацията за текущото 

( ( , , , )R x y z t
ur

)   
2) Изчисляване на прогнозна 

стойност за ( ( , , , )R x y z t
ur

) 
3) сравняване на изчислена 

прогнозна стойност на наклоненото 
разстояние с праговата стойност и 
вземане на решение за наличие или 
отсъствие на конфликт в дадения бъдещ 
момент (времеви хоризонт на 
откриването на конфликт). 

 
Откриването на конфликт е изцяло насочено 

към даден бъдещ момент от време т.е. 
правилното откриване зависи от правилността на 
направената прогноза! Процеса по 
прогнозирането на конфликти по своя характер е 
случаен процес, определен от вероятността за 
правилна прогноза или по-точно от 
вероятностния алгоритъм за изчисляване на 
прогнозата. Не бива да се пропуска и факта, че 
има случаен процес още на първия етап от 
решаването на задачата, а именно получаването 
на данните за текущата стойност на наклоненото 
разстояние. Разгледано през призмата на 
несигурността решаването на задачата за 
откриване на конфликт се свежда до решаване на 
вероятностна задача базирана на несигурни 
данни. Отчитайки всички тези източници на 
“грешки” става все по-важно да се синтезира 
оптимален алгоритъм за определяне на 
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прогнозата за конфликт. Анализа на 
последиците от всеки тип грешка ни дава 
насоката кои параметри с какъв коефициент на 
тежест да участват в алгоритъма. Оценката за 
оптималността на алгоритъма за предсказване на 
конфикти ( предсказване на стойност на R) по 
своята същност е задача за оптимизация по 
няколко критерия (многокритериална 
оптимизация).  

Параметри от които зависи прогнозата: 
1.  текуща стойност на R 
2. времеви интервал за който се прави 

прогнозата ( при по-малък период е по-голяма 
вероятността за правилно откриване, но  имаме 
пределна стойност зависеща от времето за 
маневриране на съотвените ВС)   

3. период на обновяване на данните (честота 
на обновяване) 

4. грешки от измерванията  
- метеоявления  
- електромагнитна обстановка  
5. големина на “ защитна зона” 
6. динамичен модел на ВС-тата  
7. взаимно влияние на прогнозите ( реално 

прогнозната стойност на R е резултат от от 
прогнозните местоположения на  2 (две) ВС – 
прогнозни траектории).   

 
В зависимост от свойствата на критериите и 

структурата на множествата допустими решения 
се формулират различни видове необходими и 
достатъчни условия дали дадено решение или 
дадена оценка е в един или друг смисъл 
оптимална (ефективна). 

Както и в екстремалните задачи, знанието 
на условията за оптималност позволява да се 
разработят методи за намиране на ефективните 

решения и способи за проверка на 
ефективността на отделните решения. Освен 
това тези условия позволяват да се разбере 
природата и взаимовръзката между различните 
видове ефективни решения и така да се 
изследват структурата и свойствата на 
множеството ефективни решения и оценки 

В процеса на изготвяне на прогнозна 

стойност за ( ( , , , )R x y z t
ur

) и вземане на решение 
за наличие на конфликт  има множество 
фактори, които оказават негативно влияние на 
качеството на прогнозната стойност и 
достоверността на решението. 

Крайна цел на алгоритъма е да се получи 
прогноза (оценка на прогнозната стойност на R ) 
максимално неизместена от стойността на  R  в  
определения момент от време.  
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Резюме:  Преглед на критерии за оптимизация  и оценка на приложимостта на различни методи за 
многокритериална оптимизация към вземането на решение  за ефективност на алгоритъм за откриване 
на краткосрочни конфликти. Избор на метод даващ най-добри резултати за конкретната задача. .  
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на състоянията, целева функция,  

 
В  разглеждания проблем за откриването на 
конфликт  решението се свежда до намиране на 
оптимизационен критерии за оценяване на 
наклоненото  разстояние – R  между двете ВС във 
всеки един момент от време. Достоверността на 
стойността на R  пряко зависи от грешките в 
измерването му, а те са с различен произход: 
разрешаваща способност на радара, преднамерени 
и непреднамерени смущения в това число 
метеорологични явления и др. За да се вземе 
решение за наличие или отсъствие на конфликт 
оценката на R  трябва да попада в границите на 
сепарационните минимуми.   
Параметрите, които описват дадена ситуация 
(стойност на R) са в основата на намиране на 
решение на задачата дали дадената стойност на R  
е оптимална или не. За всеки параметър се 
изчислява стойността на целевата функция и тя се 
максимизира. Така по този параметър (критерий) е 
постигната оптимизация. . 
fi – частен (локален) критерий 
f=(f1,f2,…,fm) – векторен критерий 
при m=1 – еднокритериална задача 
m ≥ 2 – многокритерилна задача 
Всяко решение – х напълно характеризира 
съответстващата (векторна) оценка т.е. вектора –
f(x)   

( ) { ( ) , }mY f X y E y f x x X= = ∈ = ∈  

Избора на оптимално решение от множеството от 
всички решения х се свежда до избор на 
оптимална оценка от множество достижими 
оценки.   Приложените в алгоритмите методи за 
оптимизация спадат към групата на Парето 
методите. 

В многокритериалните задачи всяко решение  
x X∈  напълно се характеризира от своята оценка 
y=f(x) и затова избора на оптимално решение се 

свежда до избора на оптимална оценка от 
множеството Y от всички достижими оценки. 
УСЛОВИЯ ЗА ОПТИМАЛНОСТ  
   В зависимост от свойствата на критериите и 
структурата на множествата допустими решения 
се формулират различни видове необходими и 
достатъчни условия дали дадено решение или 
дадена оценка е в един или друг смисъл 
оптимална (ефективна). 
Всички тези фактори, които възпрепятстват 
правилното откриване на конфликт(оценка на 
R), обединени под общото име “смущения” 
могат да бъдат разглеждани като “противници” в 
контекста на теорията на игрите. Интересите на 
двамата играчи са противоречиви и печалбата на 
единия е равна по стойност загуба на другия, 
такъв тип игра се нарича антагонистична игра с 
нулева сума.   

( ) ( ) ,

( ) ( ) 0
II I

I II

H s H s s S

H s H s

= − ∈

+ =

 

( )IH s - игрова стратегия на първия играч; 

( )IIH s - игрова стратегия на втория играч; 

МИНИМАКСЕН МЕТОД  ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА 
НА ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ [1,7] 
Aнтагонистични игри, в които всеки играч има 
някакво крайно множество от стратегии, се 
наричат матрични игри. Въвеждането на 
матричните игри опростява представата на 
играта.  
Теоремата на минимакса гарантира, че всяка 
антагонистична игра има оптимална стратегия 
или седлова точка. За тази цел е необходимо и 
достатъчно 

maximinjaij = minjmaxiaij 
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При крайно множество на стратегиите намирането 
на седлова точка изглежда по следния начин: 

111 12 1

221 22 2

1 2

min max

min.

min.
max min

.. . . .

min.

j i ji

j jn

j jn

i j ij
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a

aa a a

aa a a
a

aa a a






144424443

 

Ако минимаксите и максимините се различават, то 
такава игра няма ситуация на равновесие или няма 
седлова точка. За да получи гарантирана печалба 
всеки от играчите трябва да избира своята  
стратегия случайно. Тогава стратегията на играча 
се описва с определена вероятност  на избора и се 
представя с вектора: 

1 2

1 2

1

( , .......... ),

0, 0, ........ 0

1

m

m

m

i

i

X x x x

x x x

x
=

=

≥ ≥ ≥

=∑

 

Функцията на печалбата  на първия играч се 
равнява на математическото очакване: 

1 1

( . )
m n

ij i j

i j

H x y a x y
= =

= ∑ ∑  

Оптималните стратегии се намират с помощта на 
определянето на седлова точка с помощта на 
метода на доминиране и метода на линейното 
програмиране. 
Методът на минимкаса дава винаги решение, 
проблем при него е, че то невинаги е оптимално 
по Парето. Наличието на решение във всяка една 
ситуация дава известни предимства на метода, 
особено за нашия конкретен  случай, при който 
наличието на  данни е естествена необходимост. 
Но “опасен” аспект на метода е липсата на 
сигурност, че решението е оптимално. 
Приемането на неистински данни и тяхната 
обработка крият известни рискове.      

КРИТЕРИЙ НА СРЕДНИЯ РИСК  
Критерият на средния риск е  подход , който 
еднакво отчита възможностите оказващи влияние 
на решението на задачата за откриване на 
конфликт. Оценявайки и анализирайки  
R – наклонено разстояние между 2 ВС вземаме 
решение за наличие или отсъствие на конфликт. 
R – истинска стойност на разстоянието между ВС, 
Rг – грешно разстояие. Решение за това дали има 
конфликт или не се получава след сравняване на 
наличната оценка на Rо с прага определен от 
сепарационните минимуми. Ro се разлага в 3D 
координатна система както следва:Rоx, Roy, Roz. 
Rпр =R+n(t) 
При получаване на оценката и сравняването и със 
сепарационните минимуми са възможни следните 
ситуации: 
1) При Ro <Rmin  (Ry<Rymin или Rx<Rxmin или Rz 

<Rzmin) -P(x1)-вероятност за наличие на конфликт  

D- вероятност за правилно откриване на 
конфликт.-D=P(Ro<Rmin) 
P1= P(x1).D 
M-вероятност за пропуск 
М=P(R0>Rmin) 

P2 = P(x1).M 
2)При Ro >Rmin(Rx>Rxmin и Ry>Rymin и Rz>Rzmin) - 
P(x0)-вероятност за липса на конфликт  
R- вероятност за правилно неоткриване. 
R=P(R0>Rmin) 

P3= P(x0).R 
F- вероятност за фалшиви тревога 
F=P(R0<Rmin) 
P4= P(x0).F 
 P(x1).D + P(x1).M + P(x0).R+ P(x0).F =1 
Условният риск при оценка на R е комбинация 
от вероятностите за пропуск и фалшива тревога: 
P(R) –априорното разпределение на 
вероятността получената оценка R0 да е точна. 
Y(t) –сигнал =f[uR(t),uc(t)]. 
Ако на всяка ситуация се присвои цена за грешка 
в зависимост от стойността и опасността и, така 
че за правилните решения цената да е нулева, а 
за грешните е максимална се получава следното. 
Средната цена на грешката е математическото 
очакване : 

1 1 2 1 3 0 4 0. ( ) . ( ) . ( ) . ( )K k D P x k M P x k R P x k F P x= + + +

При 1k  =0 и 3k =0 

2 1 4 0. ( ) . ( )K k M P x k F P x= +   - средния риск е 

сумарна вероятност за грешка  
Критерият на средния риск е един от най-общите 
критерии. Частните случаи на този критерий са 
критерият на идеалния наблюдател, критерият 
на апостериорната вероятност за правилнa 
оценка и др. За използване на критерия са 
необходими изходни данни, които на практика 
не винаги могат да бъдат получени. 
Ограничението за наличие на определен набор 
изходни данни, за да работи критерия добре за 
правилна оценка на разстояние между две цели 
го прави не особено удачен. Като правило 
наличието на такива предварителни данни  за 
характеристиките на смущенията е почти 
невъзможно. И именно тази неопределеност, 
породена от голямата зависимост за добра 
работа на критерия от наличието на 
предварителни данни го прави не достатъчно 
надежден и подходящ за изследваната задача.  
КРИТЕРИЙ НА ИДЕЛАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛ 
Ако се приеме, че всички грешки да водят към 
еднакви последствия т.е. 2 4 1k k= =   

и  2 1 4 0. ( ) . ( )K k M P x k F P x минимално= + − -

вероятност за грешка 

1 1 3 0. ( ) . ( )K k D P x k R P x максимално= + −  - 

вероятност за правилна оценка 
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Оптимален по критерия на оптималния 
наблюдател е този способ за оценка на 
наклоненото разстояние, при който вероятността 
за появяване на грешка е минимална, а 
вероятността за правилно приемане е максимална. 
Управляемите параметри в задачата за 
оптимизация по този критерий са същите както и 
при критерия за средния риск. В този случай 
решението на задачата се опростява поради това, 
че не се отчитат разликите в последствията от 
грешките. 
КРИТЕРИЙ НА МАКСИМАЛНОТО 
ПРАВДОПОДОБИЕ   

1 0( ) ( )P x P x=  - когато вероятностите за наличие 

на конфликт и липса на конфликт са равни, 
критерият на идеалния наблюдател се свежда до 
минимизиране на условната вероятност за грешна 
оценка на разстоянието  - minгрP M F= + −   

Недостатъците на тези методи са идентични със 
средния риск.  
МНОГОЦЕЛЕВА (ВЕКТОРНА ) 
ОПТИМИЗАЦИЯ  [6,1] 
За да се осъществи процеса на търсене на най-
добър резултат е необходимо да имаме 
възможност за промяна на някои параметри, така 
че да се промени състоянието на обекта.  
Управляващите параметри трябва да могат да се 
изменят независимо един от друг (или зависимо 
като границите на зависимост се трансформират в 
ограничителни условия за параметрите) и с това се 
създават множество решения на поставената 
задача. Всеки управляем обект или процес се 
характеризира с параметри, условно наречени 
входни хu и изходни у. Математическият модел на 
обекта свързва тези параметри чрез система 
функции:  

 ( ), 1, 2,...u

i iY f x i n= =    

Входните параметри хu
 включват : х – вектор на 

управляващите параметри и  х 
с - вектор на 

константните параметри.  

Върху  управляващите параметри – х са наложени 
редица ограничения. С помощта на наложените 
ограничения се получава област Гх , в която е 
допустимо да се изменят управляващите 
параметри. Анализа на получените резултати – у 

довежда до избор на едно оптимално решение.   
Критерият за оптималност представлява 
количествен израз на оценката на състоянието на 
обекта и служи за сравнителен анализ между 
отделните състояния.  

1 2( ) ( , , . . . )
n

Q Q x Q x x x= =  

Проектирането и функционирането  на  алгоритъм 
за откриване на цели се оценява от комплекс от 
показатели  ( 1, 2, ... 1)iQ i n= . Техните оптимални 

стойности се получават при различни величини на 
управляващите и конструктивни параметри. 

В общия случай областта на решенията - 
iQ  е 

отворена. Логично е да се наложат ограничения 
на 1Q  и 2Q . Така се получава затворена област 

0G  от решения, в която се търси оптималното. 

За всяка точка  1Q  и 2Q  от областта  0G  може да 

се намери по-добро решение с изключение на 
точките лежащи на линията. Решенията по тази 
линия са известни като Парето-оптимални 
(неподобряващи се). Решението при 
многокритериалната оптимизация се избира 
измежду Парето-оптималните. Основния 
проблем е коя точка да се избере за оптимална. 
Предложени са редица методи: скаларизация на 
векторния критерии, обобщена функция на 
загуба, полезност, итеративни методи и др. 
КОМПРОМИСНА ОПТИМИЗАЦИЯ ПО 
ФУНКЦИЯ НА ЗАГУБИТЕ. [6] 
Приемането на една или друга Парето-
оптимална точка винаги е свързано с известни 
загуби от абсолютните (безусловни) екстремуми 

*
iQ  на целевите функции ( )iQ x . 

Понятието относителна загуба се определя от 
израза:  

*

*

( )
( ) , 1, 2 , ...i i

i

i

Q Q x
Q x i m

Q

−
∆ = =    

Където *
iQ  е безкомпромисната оптимална 

стойност на i-тия целеви параметър (максимум 
или минимум). От всички относителни загуби се 
формира обобщена целева функция:  

*
2

*
1 1

( )
( ) [ ( )] [ ] min

x

m m
i i

i i i
x G

i i i

Q Q x
x Q x W W

Q
φ

∈
= =

−
= ∆ = →∑ ∑  

Където iW  са тегловни коефициенти, които 

отчитат важността на всеки критерий и 

отговарят на условието: 
1

1
m

i

i

W
=

=∑  

Оптималото решение по няколко критерия е 
такова решение, оптимало по Парето, което е 
минимало спрямо минимизиращите критерии и 
максимално спрямо максимизиращите. 
Основен проблем е коя точка да се избере за 
оптимална. Изборът обикновено изисква 
допълнителна информация. В ролята на такъв 
тип информация е даването на оценка (тегловен 
коефициент) на всеки критерий. Така се 
получава едно „оптимално” решение, базирано 
на дадени „приоритети”. Допустимо и възможно 
е това решение да е близо до оптималото, но да 
не е такова. 

* ( )i i iQ Q Q x∆ = −   

Където iQ∆ - отклонение на полученото 

решение ( )iQ x от оптималното - *
iQ  
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iQ∆ -трябва да е минимално. За да се минимизира 

отклонението за всички критерии е необходимо те 
да се сведат до съизмерим вид т.е. да се нормират. 
При преобразуването на критерилните функции 
трябва да се вземе предвид, че преобразуванията 
трябва да имат общо начало за отчитане и един и 
същи порадък, като запазят приоритетите си. 
Оттук следва, че преобразуването трябва да е 
монотонно и в интервал [0;1] . 

0 ( ( )) 1i iq xω≤ ≤   

При метода на последователия анализ всяко 
допустимо решение x A∈  и 0 ( ) 1i xω< <  

съществува вектор ρ
+

∈Φ  който удовлетворява:  

: , 1i i i ii I
i Iρ ρ ρ ρ ρ

+

∈
= 〈 〉∈Φ = 〈 > ∀ ∈ = 〉∑     

Преобразуването на векторните критерии в 
скалари може да става по различни начини, като 
основни от тях са линейните, минимизационни , 
максимизационни и др. Прилагането на 
определено преобразуване е според задачата. 
Налагането на ограничения от предпочитанията 
намалява степените на свобода в 
оптимизационната задача. 
Методите за векторната оптимизация имат сложни 
целеви функции, но трябва внимателно да се 
оцени функционалата обвързаност между тях така, 
че да се минимизира броя на критериите, но и да 
се избегне едностранчиво решение и загуба на 
информация носена от векторните критерии. 
Като резултат от направения преглед е 
предложения алгоритъм за оптимизация на процес 
на откриване на конфликти:  

 
в алгоритъма се използва: 

( ) min ( )
( )

max ( ) min ( )

i i
x X

iн

i i
x Xx X

q x q x
q x

q x q x

∈

∈∈

−

=

−

- естествена 

нормализация. 

 Целта на направения преглед и анализ на 
методите за получаване на възможно най-
неизместена оценка на наклоненото разстояние 
R, и в този смисъл за оптимизиране на процеса 
на откриване на конфликти, е да се даде отговор, 
кой е най-добрият за конкретната задача. 
Налагащ се е извода, че са за предпочитане тези 
методи, които осигуряват както необходимите, 
така и достатъчните условия за Парето 
оптималост. Осигуряването на необходимото 
условие за Парето оптималност са по-ефективни, 
доколкото тези методи отразяват по-добре 
предпочитанията. В този смисъл векторните 
критерии за оптимизация реализират по-голяма 
част от заложените изисквания към избора на 
оптимизационен критерий. 
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Резюме: В работата се предлага се метод за създаване на динамични модели на различни 

ВС на база геометрични и масови характеристики, чрез използване на програмата X-Plane. 

За нагледна демонстрация са изготвени модели на самолети Cessna172N и DeHavilland 

DHC-2, като е извършена тяхна апробация чрез сравнение с данни от РЛЕ. 

 
Ключови думи: модел, симулация, X-Plane. 

 

 

1. Въведение 

С напредването на компютърните технологии 
на пазара се появиха различни продукти за 
персонални компютри, предназначени за 
крайния потребител, като средства за полетна 
симулация. Въпреки че целта на повечето от тези 
продукти е забавление, някои от тях са 
разработени и изпълнени със сериозен научен 
подход и макар, че също биха могли да се 
използват като програми за забавление, те 
съдържат в себе си скрит потенциал, недостъпен 
за потребителите без авиационни познания, 
който позволява те да бъдат използвани като 
средство за различни научни разработки. 

Тези продукти, какъвто е и X-Plane, често 
остават недооценени от гледна точка на 
възможностите им. По-задълбоченото им 
изучаване обаче показва, че те могат с голям 
успех да се използват за решаването на различни 
инженерни задачи - от изграждането на полетни 
симулатори, до създаването на приблизителни 
полетни модели на различни ВС и тяхната 
апробация. 

Голямо преимущество на X-Plane е и 
възможността за запис на данни от полетния 
модел в реално време и техния анализ. Това го 
прави изключително подходящ за използване 
при провеждане на различни изследвания. 

Освен това, философията на полетния модел 
на X-Plane позволява да се симулират и 
прототипни ВС (такива, на които не са известни 

характеристиките от тестови полети).  
Недостатък на X-Plane е непълното познаване 

на алгоритъма, по който той работи, тъй като той 
не се публикува от създателя му. По този начин 
не може да се направи оценка на използваните 
зависимости директно, а само извършвайки 
сравнителен анализ на получени от X-Plane 
характеристики за самолет с известни реални 
такива. 

 

2. Алгоритъм на X-Plane 

Под симулация на полетния модел на 
определено ВС, на практика разбираме 
решаването на задачата за моделиране 
динамиката на полета. Самото решение на 
задачата се свежда до определяне по някакъв 
начин на аеродинамичните коефициенти 
определен брой пъти всяка секунда и 
изчисляването на действащите върху 
симулираното ВС аеродинамични сили и 
моменти. 

Конвенционалните полетни симулатори, 
където най-често в практиката се използват 
модели на реални ВС, използват за тази цел 
известни данни, определени за истинското ВС 
(или клас ВС) по време на изпитателната 
програма. Това позволява с използването на 
подробна база данни да се изгради проста и 
ефективна програма за определяне на 
аеродинамичните коефициенти и по този начин 
да се достигне до задоволителни резултати по 
отношение поведението на симулационния 
модел на ВС. 
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Основният недостатък на този модел обаче е 
именно в това, че той използва конкретни данни 
от реалното ВС. Това означава, че такъв 
симулатор и съответно модел не може да бъде 
преконфигуриран за имитация на друго ВС и, 
което е по-важното за нас – не може да се 
използва за изследвания на нови или 
модифицирани ВС. 

Какво е решението? То се дава от 
комерсиалния софтуер X-Plane, чийто полетен 
модел, за разлика то други подобни продукти, не 
разчита на тестови (или още по точно на 
обобщени тестови) данни, а използва известни от 
аеродинамиката зависимости за определяне на 
аеродинамичните характеристики на ВС и 
силите, които му действат. 

За да може да се използва този модел обаче е 
необходимо той да се познава добре. За 
съжаление пълното му познаване е невъзможно, 
тъй като броят и видът на всички изчисления, 
които програмният код извършва, не се 
публикува от разработчиците на X-Plane. Бихме 
могли обаче от известните данни да успеем да 
направим частичен анализ на методите и 
техниките, използвани от полетния модел.  

При създаването на полетен модел чрез 
софтуер, предназначен за полетна симулация, се 
разчита на определен програмен цикъл – набор 
от изчисления, които се повтарят с определена 
честота всяка секунда, а резултатите се 
„изобразяват” в реално реме, като симулация на 
движението на ВС. Този принцип е спазен и при 
X-Plane. Самият програмен цикъл може да се 
раздели условно на две части, като всяка част е 
съставена от няколко подчасти. 

Предизчислителната част се изпълнява само 
веднъж при зареждането на симулацията. Тук 
въведените от потребителя данни за геометрията 
на самолета (с помощта на приложенията 
PLANEMAKER.EXE и AIRFOILMAKER.EXE) 
се зареждат в паметта на компютъра. Изчисляват 
се различни геометрични характеристики на ВС. 
В тази част се определя също и какво е 
влиянието на отделните елементи от 
компановката му върху други елементи 
(интерференция), както и каква е геометрията, и 
най-вече миделното сечение на тялото, с цел 
определяне на силите, които действат върху 
него. 

В края на предизчислителя програмата събира 
целия набор от геометрични характеристики на 
ВС, като в паметта й той е съставен от отделни 
елементи. 

След като са известни геометричните 
характеристики на цялото крило (или каквато и 
да е аеродинамична плоскост), както и 

аеродинамичните характеристики на профилите 
на сеченията, на които то е разделено (зададени 
чрез AIRFOILMAKER.EXE), предизчислителят 
на X-Plane определя доколко аеродинамичните 
характеристики на сеченията се различават от 
тези на профилите. За целта се използват методи 
като DATCOM, описан от Egbert Torenbeek [3], 
които се основават на статистически данни от 
голям брой познати типове и модели самолети.  

След края на работата на предизчислителя X-
Plane навлиза в своя същински изчислителен 
цикъл. Темпът на повторение на изчисленията 
зависи от възможностите на компютърния 
хардуер, а долната граница се определя от 
потребителя.  

Прави се двойно определяне на скоростите 
при всеки цикъл. Началната стойност на 
истинската скорост в цикъла е крайната й 
стойност от предишния цикъл. Вземайки под 
внимание интерференцията, влиянието на 
въздушните витла, геометричните характерис-
тики, влиянието на механизацията и др., X-Plane 
определя посоката и големината на скоростта, с 
която се обтича всеки един елемент на 
симулираното ВС.  

С помощта на резултатите от 
предизчислителя X-Plane определя за всеки 
цикъл аеродинамичните коефициенти на 
сеченията, в зависимост от ъглите на атака, 
определени в предходната стъпка. При това, 
както вече споменахме, тези коефициенти се 
определят от характеристиките на профилите на 
сеченията, като се коригират, за да се отчете 
влиянието на разпереността, удължението и т.н. 
Свиваемостта се отчита като се използва 
зависимостта на Prandtl-Guaret [2].  

Знаейки аеродинамичните коефициенти, 
местната скорост, плътността на въздуха 
(глобален параметър предаващ се от цикъл на 
цикъл) и площта на всеки елемент, се определят 
подемната сила и силата на челно съпротивление 
(съставена от профилното и индуцираното 
съпротивление), действащи на всички елементи 
от аеродинамичните плоскости. За всеки елемент 
се определя и надлъжният момент. Определят се 
също така подемната сила и съпротивлението на 
всички обекти, имащи характер на тяло. След 
интегриране се получават подемната сила, 
челното съпротивление, страничната сила, 
надлъжният, напречният и попътният момент за 
целия летателен апарат. 

Когато тези стойности се разделят на масата 
на ЛА или на инерционните моменти, получени в 
предизчислителя, се получават линейните и 
съответно ъгловите ускорения на ЛА. Тези 
постоянни резултати се използват за определяне 
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на изменението на пространственото положение 
на ЛА. 

 
3. Полетен модел на Cessna172N и 

DeHavilland DHC-2 Beaver. 
 

Както вече бе споменато, поради непълното 
познаване на алгоритъма на X-Plane, не може да се 
направи извод за точността на създадените полетни 
модели, без да се направи сравнителен анализ на 
получените характеристики. Такъв анализ се прави в 
[1]. В рамките на тази работа е използван базов за X-
Plane модел на самолет Cessna 172, който е доработен 
и в последствие апробиран, като получените резултати 
се сравняват с официални характеристики на самолета, 
изнесени в ръководствата за летателна експлоатация и 
се определя грешката на моделирането, изразена в 
проценти. 

Още при тази апробация бяха отбелязани 
някои несъвършенства на модела, като 
oсновното бе липсата на достатъчно адекватно 
хардуерно осигуряване. Тъй като X-Plane e 
създаден като платформа за полетна симулация, 
управляващите въздействия, които се подават 
към полетния модел също се подават в реално 
време чрез органите за управление. Естествено 
веднага може да се направи извод, че 
адекватността на тези органи за управление е от 
особена важност за извеждането на модели на 
ВС за установени режими, които са необходими 
за сравнителния анализ. Такива органи за 
управление не са налични по-време на 
извършената апробация. Липсата на достатъчно 
мощна изчислителна техника също допринася за 
известни неточности. 

 

3. Анализ на резултатите от 

моделирането 

В табл. 1 са изведени резултатите от 
сравнението на сривните скорости (Vs) за двата 
модела, дадени в техните ръководства за 
летателна експлоатация (РЛЕ) и получените и 
записани при проведените симулации с X-Plane. 
За целта в симулационната среда са изпълнени 
сривове с и без механизация, при пределно 
предна и пределно задна центровка. Скоростта 
Vs се измерва във възли. 

На фиг. 1 е показана графика на зависимостта 
на коефициента на подемната сила от ъгъла на 
атака Cy(α) за самолет Cessna 172 от полетния 
модел при прибрани задкрилки и при задкрилки 
на положение 10 градуса. На тази графика се 
наблюдава характерна форма на зависимостта, 
както и характерното й изменение поради 
влиянието на механизацията [2].  

Резултатите, получени за сривните скорости и 
на двата модела се различават с не повече от  

10% от посочените характеристики в РЛЕ. 
Имайки предвид, че стойностите, давани в РЛЕ 
също могат да се различават от действителните, 
можем да заключим, че двата модела представят 
със задоволителна точност сривните 
характеристики на Cessna 172N и DeHavilland 
DHC-2 Beaver. 

Таблица. 1 
 

Cessna 172N 

 

 

DeHavilland DHC-2 

Зад

кри

лки 

Vs 

Р 
Л 
Е 

Vs 

м 
о 
д 
е 
л 

Г 
р 
е 
ш 
к 
а 

Зад

кри

лки 

Vs 

Р 
Л 
Е 

Vs 

м 
о 
д 
е 
л 

Г 
р 
е 
ш 
к 
а 

 

Пределно задна центровка 

0о 42 45 7,1% 0о 63 65 3,1% 
10 о 38 40 5,2% 15 о 56 59 5,1% 
40 о 36 39 8,3% 40 о 55 57 3,6% 

 

Пределно предна центровка 

0о 47 51 8,5% 0о 67 68 1,4% 
10 о 44 45 2,3% 15 о 62 59 -4,8% 

40 о 41 43 4,9% 40 о 51 53 3,9% 
 

Cy(α) 

α[deg] 

Фигура 1 

В табл. 2 са изведени резултатите за 
въздушната скорост (V) и вертикалната скорост 
(VS) на полета, записани от модела в режим на 
изкачване за самолет Cessna172N. Същите данни 
за самолет  DeHavilland DHC-2 Beaver са 
посочени в табл. 3. Скоростта V се измерва във 
възли, а вертикалната скорост VS във футове за 
минута. 

Както се вижда, получените резултати при 
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моделирането и стойностите на характерис-
тиките, представени в РЛЕ се различават в 
рамките на 15%. По-голямото отклонение в 
характеристиките на изкачване се дължи на 
няколко фактора. На първо място това е 
неточността в моделите, главно в моделирането 
на въздушните витла, чиято сложна геометрия не 
може да се пресъздаде достатъчно адекватно в X-
Plane.  

На второ място по-големите разлики се 
дължат и на неефективния способ за въвеждане 
на управляващи въздействия върху модела по 
време на симулацията. 

Таблица 2 

В 
и 
с 
о 
ч 
и 
н 
а 

V 

 

Р 
Л 
Е 
 

V 

 

м 
о 
д 
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Г 
р 
е 
ш 
к 
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VS 
 
Р 
Л 
Е 
 

VS  
 
м 
о 
д 
е 
л 
 

Г 
р 
е 
ш 
к 
а 
 

М.Н. 73 80 9,5% 815 932 14,36% 

2000 72 75 4,1% 705 790 12,06% 

4000 71 72 1,4% 600 650 8,33% 

6000 70 70 0% 495 543 9,70% 

8000 69 67 -2,8% 390 446 14,36% 

Таблица 3 

В 
и 
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о 
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Р 
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р 
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ш 
к 
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VS 

 
Р 
Л 
Е 
 

VS  

 
м 
о 
д 
е 
л 
 

Г 
р 
е 
ш 
к 
а 
 

М.Н. 81 86 6,17% 109
0 

980 -10,09% 

5000 77 79 2,60% 105
5 

945 -10,43% 

10000 74 78 5,41% 760 870 14,47% 

15000 69 68 -1,45% 465 503 8,17% 

 

Проведения сравнителен анализ може да се 
оцени като повърхностен и първичен. За пълното 
доказване на свойствата на моделите създадени 
чрез X-Plane е необходимо да се познават по-
голям брой характеристики на реалното ВС. 
Такъв трудоемък анализ обаче би бил крайно 
неефективен, ако не бъдат отстранени поне част 
от недостатъците на текущите модели. Така 
например чрез използване на специализирана 
установка, съставена от няколко компютъра и 

специализирани органи за управление, симули-
рането на създадените модели би било по-
реалистично и съответно получените резултати 
по-близки до справочните.  

 

4. Заключение 
 

Очевидно е, че въпросът за повишаване на 
точността на полетните модели, създадени чрез 
X-Plane все още не е напълно решен. 
Предварителният анализ на разработените 
модели обаче показва задоволителни резултати, 
които могат да бъдат подобрени при 
използването на по-точен модел и по-добро 
хардуерно осигуряване. Понастоящем работата 
върху полетния модел на самолети Cessna172N, 
[4] и DeHavilland DHC-2 Beaver [5] продължава. 
При симулирането на полетните модели на тези 
два самолета се получават достоверни резултати 
и при използването на обикновен персонален 
компютър.  

В бъдеще се предвижда доусъвършенстване 
на вече готовите модели, извършване на по-
задълбочен анализ с познаване на повече 
характеристики на реалните ВС, както и 
изграждане на нови модели на други ВС.  
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AIRCRAFD DYNAMIC MODEL ON THE 
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Abstract: In the paper aircrafts Cessna 172N and 

DeHavilland DHC-2 dynamic models are created on 

the base of geometric and mass characteristics using 

X-Plane software product. The results are 

approbated using the data from Cessna 172N  and 

DeHavilland DHC-2 Pilot Operation Handbooks. 
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Резюме: В настоящият доклад авторите запознават с алгоритъм за съставянето на 
пълноценна и максимално близката до реалният експеримент компютърна симулация 
на обтичането на аеродинамично тяло.  
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потока, параметри на симулацията, база данни 

 
 

1. Въведение 
 
При проектирането на съвременните 

технически изделия и особено при 
транспортните средства,  все по-голям дял 
се пада на инженерния анализ на базата на 
специализирани софтуерни продукти. Това 
е така поради факта, че симулираните във 
виртуалното пространство физични 
свойства на дадена конструкция или 
изделие, се доближават напълно до 
свойствата на реалния обект. Освен това 
симулациите спомагат за съкращаването на 
времето и материалните разходите за 
провеждането на стотиците натурни 
изпитания, които са били част от процеса на 
проектирането в миналото. За постигането 
на тези резултати обаче е необходимо 
правилното изграждане на модела на 
изследвания обект, подходящия подбор на 
набора изследвани физични величини и 
като цяло следването на алгоритъм за 
изграждането на симулацията. Веднъж 
разработен, алгоритъмът за създаването и 
провеждането на дигиталния експеримент 
за дадено изделие ни дава възможността да 
избягваме множеството уточняващи и 
скъпоструващи натурни изпитания при 

реализирането на дребни промени в 
геометрията като например оптимизацията 
на аеродинамичен компонент, обтекател 
или спойлер. 
В областта на експерименталната 

аеродинамиката гореизложения проблем 
може да се обясни по следния начин - за да 
се постигне пълноценна компютърна 
симулация на обтичането на аеродинамично 
тяло, е необходимо базата данни получена 
от симулацията да се доближава в 
максимална степен до фактическата база 
данни, попълнена чрез експеримент в 
аеродинамична тръба. Само така изградения 
модел за симулация на обтичането на 
аеродинамичното тяло може да замени 
натурните изпитания.  

 
2. Алгоритъм за създаването на 

компютърна симулация на обтичането на 

аеродинамично тяло 
 
Последователността на работа при 

изграждането на компютърната симулация 
на обтичането на аеродинамични тела е 
наложила следната последователност на 
алгоритъма за изграждането на 
симулацията. 

2.1. Провеждането на аеродинамичният 

експеримент и попълването на база 

данни 

 

Провеждането на аеродинамичният 
експеримент протича в два етапа:  
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• етап на подготовка на експеримента; 
• етап на провеждане на експеримента. 
Подготовката на експеримента включва 

изработването на мащабиран спрямо 
изследвания реален обект модел, с 
последващо инсталиране в кухините му на 
датчици на налягане, температура, честоти 
на трептене и други измервателни 
устройства. Типа на датчиците зависи от 
поставените цели на изследването, като 
стремежът е получаването на по-пълна 
картина на потока около модела. Друг 
елемент от подготовката е избора на типа 
аеродинамична везна, с която ще се 
реализира измерването на аеродинамичните 
сили и моменти, а също така и уточняването 
на начина на закрепване на модела към 
везната. 
Най-често сигналите, получени 

следствие измерванията, представляват 
аналогови непрекъснати величини, които се 
колебаят в тесен интервал около дадена 
стойност. Необходимо е подходящо 
оборудване, на което да се реализира 
максимална екилибровка и за което да се 
намери подходяща схема на отчитане като 
се уточнят следните параметри: 

• фиксиран интервал между отчитанията 
или брой измервания за единица 
време; 

• осредняване на резултатите за 
фиксиран брой измервания; 

• дигитализацията на фиксиран брой 
осреднени аналогови измервания.  

Дигитализацията на сигнала, 
представлява преобразуването на 
непрекъснатия аналогов сигнал в дискретен 
цифров код, удобен за съхранение и 
обработка от електронно-изчислителна 
машина. Преобразуването на сигнала се 
осъществява от аналого-цифров 
преобразувател като броят на осреднените 
аналогови измервания влизащи в състава на 
цифровия сигнал зависи от разредността на 
системата и използваната бройна система. 
Така при снемане на показания от датчици, 
например с една 32-битова изчислителна 
машина с двоична бройна система, е 
възможен запис на сигнал с разделителна 
способност 10-6 за 256 канална измервателна 
система. Смята се, че оптималната честотата 
на повторение на измерванията е в 
диапазона 5-10 измервания в секунда, което 
прави от 1600 до 3200 32-битови думи за 
секунда, които попълват базата данни от 
експеримента.  Генерираното количество 
данни за един цикъл от експериментално 
обтичане на тяло в аеродинамична тръба, е 
огромно и може да бъде анализирано само с 
подходящ софтуерен продукт, извършващ 
необходимата математическа обработка на 
натрупаните данни. Резултатите, получени 
вследствие обработката на натрупаните 
данни със специализираният софтуер и 
показани в табличен или графичен вид, 
представляват базата данни за проведения 
експеримент [1]. 

 
Realization of the ExperimentExperimental Aerodynamic Body

Realized CFD Simulation Obtained Database  
Фигура 1. Схематично онагледяване на алгоритъма за компютърната симулаци
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2.2. Анализ на базата данни и определяне 

на натрупаните в нея грешки 

 

На получената в първата стъпка на 
алгоритъма база данни следва да се направи 
инженерен анализ, разкриващ потенциално 
слабите места на една евентуална 
компютърна симулация. Този анализ трябва 
да отчита натрупаните до този момент 
грешки:  

• грешката при прехода от непрекъсната 
аналогова величина към дискретна 
цифрова величина, която е грешка от 
закръгляне, породена от крайния 
възможен брой числа за представянето 
на безкрайната величина в цифров 
вид; 

• ограниченията на изчислителната 
техника на ниво разрядност на 
системата, която довежда до 
изчислителна грешка, дължаща се на 
закръгляне; 

• инструментална грешка заложена в 
измервателната техника, която е 
известна и е дадена от производителя 
на техниката; 

• методическа грешка породена от 
реализирания подход към 
аеродинамичния експеримент. 

Всички гореизброени грешки са или 
известни или биха могли да се уточнят и да 
бъдат коригирани резултатите от базата 
данни. За целта се използват коригиращи 
функции, които са валидни само за тази 
експериментална установка. По такъв начин 
получаваме данните, с които ще се 
сравняват резултатите от компютърната 
симулацията на дигиталния модел на 
обтичане на аеродинамичното тяло и на 
базата на които ще се дават оценки и ще се 
правят заключения [2]. 
 
2.3. Въвеждане на геометрията на 

модела в графична среда и изграждането 

на изчислителната мрежа в изследвания 

обем 

 

При подробен анализ на получената 
следствие аеродинамичния експеримент 
картина на обтичането на тялото, се 
разкриват проблемните за симулиране зони 
като: зоните на откъсване и зоните на 

генериране на вихри. Именно данните за 
параметрите на потока от проблемните за 
симулацията зони, ще бъдат използвани за 
оценка на качеството на реализираната 
симулация. За успешна симулация ще са 
необходими: 

• въвеждане на геометрията на 
изследваният модел в дигитален обем 
представляващ работната част на 
виртуалната аеродинамична тръба; 

• изграждането на подходяща 
изчислителна мрежа около модела, 
както в граничния слой, така и в 
пространството извън него; 

• правилен избор на вискозния модел на 
потока; 

• правилен избор на начални и гранични 
условия в граничния слой; 

• отчитането на ограничените 
възможности на програмния продукт в 
симулацията на турбулентност и 
свързаните с това трудности в пълното 
симулиране на сложни завихряния; 

• да се симулира обтичане на модела с 
поток със същите параметри като тези 
в работната част на аеродинамичната 
тръба, като важен показател е степента 
на неравномерност на потока. 

Опитът на автора в изграждането на 
голям набор от геометрии на модели на 
аеродинамични тела показва, че най-важно 
е правилното дефиниране на повърхностите 
и обемите в графичната среда. Трябва да се 
внимава да не се допуска работа с нереални 
лица и обеми, най-често получавани при 
неправилна дефиниция или геометрично 
сумиране  и изваждане на фигури. 
Последващото затваряне на  нехерметични 
обеми от повърхности,  “сглобени” с 
допуски и толеранс, биват опознавани от 
системата като нереални. Нереалните 
повърхнини и обеми внасят грешки в 
потока близко до повърхността на тялото, 
при което освен че изкривяват данните от 
изследването на граничния слой, те често са 
и източник на смущения и вихри 
турбулизиращи виртуалния поток. 
Изграждането на изчислителната мрежа 

следва простата формула за по-плътно 
изграждане на мрежата в обема близко до 
повърхността на обтичания модел и 
постепенното  разреждане на мрежата с 
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отдалечаване от граничния слой. Целта е да 
се концентрира изчислителна мощност в 
обема около граничния слой на обтичания 
обект. Възможен е варианта с изграждането 
на един първичен опростен модел с по-
проста по вид и по-едра изчислителна 
мрежа, с които модел да се уточнят 
възловите места, в които да се съсредоточи 
изчислителна мрежа. Също така с този 
първичен опознавателен модел се добива 
представа за изчислителното време, което 
ще е необходимо при усложняване на 
мрежата [3]. 

 

 
Фигура 2. Представяне на  изградената 
изчислителна мрежа в страничен план 

 
Към тази стъпка спада и задаването на 

гранични условия към прилежащите 
повърхности като се задават: 

• входящо сечение – от което потока 
навлиза в симулираната работна част 
на дигиталната аеродинамична тръба; 

• изходящо сечение – от което потока 
излиза от симулираната работна част 
на дигиталната аеродинамична тръба; 

• таван, под, лява и дясна стена на 
работната част – солидни обекти, 
стени на работната част на 
дигиталната аеродинамична тръба; 

• дефиниране на параметрите на 
заграденият в работната част флуид. 
Има възможно за обтичане с двуфазен 
флуид например студен плътен и 
топъл разреден въздух, като 
уточненията за параметрите на 
отделните фази при мулти-фазово 
обтичане се извършват в софтуерния 
продукт реализиращ симулацията. 

Изпълнението на посочените условия е 
необходимо за реализацията на пълноценна 
и максимално близка до реалния 

експеримент компютърна симулация, която 
е следващата стъпка в алгоритъма. 

 
2.4. Извършване на симулацията и 

попълване на виртуалната база данни 
 

След като е изграден геометричния 
модел с прилежащата му изчислителна 
мрежа и са дефинирани вида на 
повърхностите и изчислителния обем в 
работната част на дигиталната 
аеродинамична тръба, е време да се 
пристъпи към реализирането на 
симулацията. За целта е необходимо да се 
зададат параметрите на симулацията като се 
извършат следните стъпки: 

• дефиниране на скоростта и 
компонентите,  с които налита потока 
в симулираната работна част на 
дигиталната тръба. Тук също така се 
дефинира и остатъчната 
турбулентност на потока, с цел 
получаване на параметрите на потока 
подобни на тези в експерименталната 
аеродинамична тръба; 

• избор на подходящ вискозен модел 
като се взема предвид: 
1. дали се осъществява масов обмен 
между граничния слой и по-горните 
слоеве от потока;  
2. реализираното при експеримента 
число на Рейнолдс, зависещо от 
скоростта на налитащия поток и 
линейния размер на тялото по 
направление на потока; 

• при наличието на мултифазно 
обтичане да се дефинират физичните 
свойства на отделните фази от потока; 

• задаване на началните и граничните 
условия в граничния слой, с цел да се 
избегне първоначалното откъсване на 
потока във виртуалната симулация, 
което да “изкриви” получените 
резултати, добавяйки им изчислителни 
грешки. 

След като са зададени параметрите на 
симулацията, се зададат измервателни 
позиции: точки, равнини или обеми от 
симулираното работно пространство, в 
което да се измерват различен набор от 
параметри като скорост, налягане, плътност 
и други.  
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Следващата стъпка е задаването на 
начало на симулацията като предварително 
се задават условията, при които да се 
афишира текущото решение, например 
ограничение по краен брой итерации или 
разликата в абсолютната стойност на 
решението в две съседни итерации. За 
реализирането на успешна симулация е 
необходимо да се достигне до сходимост на 
решението. При липсата на сходимост на 
решението, е необходимо задаването на 
нови гранични условия или промяна в 
модела на вискозност. Ако и тези мерки са 
недостатъчни е необходимо да се изгради 
наново изчислителната мрежа [4]. 
Подобно на начина  на попълване на 

базата данни от натурния експеримент и 
при дигиталната симулация, данните се 
попълват в табличен вид и се визуализират 
графично. Именно при визуализацията на 
резултатите се проявява едно от основните 
предимства на компютърната симулация, а 
именно визуализацията на потока около 
тялото. За получаването на картината на 
обтичането или температурното поле около 
едно аеродинамично тяло при натурен 
експеримент, е необходима продължителна 
работа на аеродинамичната тръба, за което 
време да се осъществяват множество 
замервания в различни точки от потока, 
което е трудоемка и скъпо струваща задача. 
 
2.5. Сравнение на двете бази данни и 

анализ на резултатите. Методи за 

отстраняване на грешките от 

виртуалната база данни. 

 

След попълването на виртуалната база 
данни в пълен обем, тоест след 
симулирането на всички режими, за които е 
проведен натурен експеримент, следва 
сравнение на двете бази данни и анализ на 
резултатите. Сравняват се идентичните 
показания от двете бази данни, наречени 
реперни точки, с последващ анализ на 
резултатите, с което да се определи 
степента на реализация на пълноценна 
симулация или степента на отклонение на 
компютърната симулация от реалния 
експеримент. Неизбежни са разликите в 
резултатите, тъй като се трупат множество 
грешки от различни фактори като: 

• допускане на опростявания като: 

1. пренебрегването на топлообмен 
между повърхността на обтичаното 
тяло и потока; 
2. допускане за реализацията на 
ламинарно течение, тоест за липсата 
на масов обмен между отделни 
слоеве, с цел намаляване на обема на 
изчисленията; 

• некачествена изчислителна мрежа; 
• дефекти в геометрията на модела и 
други. 

 

 
Фигура 3. Визуализация на стойностите на 
налягането в определени точки от потока 

 
След уточняване на факторите водещи 

до изкривяването на резултатите от 
симулацията, се правят корекции във 
въведената геометрия, изчислителната 
мрежа или в параметрите на симулацията, 
до окончателното уточняване на модела. 
Друг начин за коригирането на грешките 

в модела на симулацията, е да се намерят 
коригиращите формули, с които да се 
обработи виртуалната база данни. 
Прилагането на този метод е възможен само 
при наличието на константна величина на 
грешката. Коригиращите формули се 
определят след математическа обработка на 
резултатите от сравнението между двете 
бази данни, като най-често това са линейни 
функции на един параметър: например 
скоростта или числото на Рейнолдс. 
 

 
Фигура 4. Визуализация на скоростта на потока 

в близост до повърхността на модела 
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3. Заключение 
 

Компютърната симулацията на 
обтичането на аеродинамично тяло 
изготвена съобразно изложения алгоритъм, 
осигурява постигането на резултати 
максимално близки до реалните, с 
отклонения влизащи в множеството на 
статистическата грешка. Веднъж уточнена, 
компютърната симулация дава възможност 
да се изследва влиянието на промени в 
геометрията на модела върху параметрите 
на потока. По този начин по-нататъшното 
оптимизиране на продукта, какъвто се явява 
аеродинамичното тяло за организацията, 
която го разработва, се извършва с по-ниски 
разходи и за по-малко време. Усилията и 
средствата вложени в разработването на 
една компютърна симулация е една добра 
инвестиция. 
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Резюме: 
В настоящия доклад авторите предлагат един метод за оценка на параметъра  на  потока от откази на 

сложна техническа система (СТС) от летателен апарат (ЛА), по  информация  за  надеждността  на  комплекту-
ващите функционални елементи. Той е подходящ за пределни оценки на изследваната надеждност. В този 
аспект  на разсъждения, следва и актуалността на въпросния доклад, както и неговата връзка с проблема за 
дефиниране на опасно и безопасно състояние на ЛА, нашумял поради зачестилите авиационни катастрофи в 
световното въздухоплаване през 2009 г. [4, 5]. 

 

Ключови думи: пределна надеждностна оценка;  параметър  на  потока от откази  . 
 

 

1. Въведение 
 

За сложните технически системи (СТС), 
състоянието отказ е трудно за дефиниране 
(размито) [1]. И още нещо – изходният ефект на 
СТС има повече от две равнища на 
съществуването си, докато за функционалните 
елементите (ФЕ) и подсистеми надеждностните 
равнища са две (изправно – неизправно). 

Сложните системи се класифицират според Ив. 
Ушаков по два фундаментални начина: 

• сложни системи с мигновено действие; 
• сложни системи с продължително 

действие, 
или като: 

• сложни системи с многократно използване; 
• сложни системи с еднократно използване. 
Въведените определения дефинират изходният 

ефект на СТС на ЛА като случайна величина, тъй 
като той съществено зависи от актуалните в 
изследвания интервал от време, случайни 
величини (събития) – преминаването на СТС от 
състояние в състояние (по време на полета на ЛА).   

Известно е, че параметърът на потока от откази 
на СТС се определя като сума на интензивностите 
на отказите на отделните ФЕ или подсистеми от 
съответната схемна реализация на ЛА (механична, 
електронна или пневмо-хидравлична). При това 
параметърът на потока откази ( )tΩ  на СТС 

(конструирана по конкретната схема) е свързан с 
плътността на разпределение на работата между 
съседните откази ( )f t  на ФЕ (подсистеми) – по 

нататък ще се говори само за ФЕ, съгласно 

формулата [1, 2]: 

(1)        ( ) ( ) ( ) ( )
0

t

t f t f t x x dxωΩ = + −∫ . 

Предполага се, че изследваната СТС на ЛА, 
отказала в произволен момент от време t  се 
възстановява незабавно от техническия състав в 
резултат на замяната на отказалият ФЕ от нея.  

Решението на уравнение (1) в явен вид за 
различни видове функции ( )f t  не винаги е 

възможно. В такива случаи възниква задача за 
оценка параметъра на потока на отказите, чрез 
гранични оценки за неговата максимална и 
минимална стойност. В работа [3] е предложена 
оценка за параметъра на потока на отказите на ТС 
за случай, когато плътността на разпределение на 
работа между нейните откази се апроксимира със 
смесица от експоненциални разпределения (в СТС 
се експлоатират еднотипни елементи, които обаче 
са разнородни по надеждност), за които е 
характерно 

(2)          ( ) 1
i

n t

i ii
f t q e

λ

λ
−

=
=∑ , 

където 
i

q  е част от елементите на i - та извадка от 

експоненциалната смесица от разпределения, 

имаща интензивност на отказите 
i

λ ; n  - 

количество на извадките от еднотипни елементи, 
експлоатирани в съответната сложна ТС. 

В [2] е показано, че решението на 
интегралното уравнение (1) при 3n >  в явен вид 
не представлява трудност. От това решение следва, 
че   оценката на параметъра на потока от откази 
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( )tΩ  на СТС при произволна  стойност на 

мажориращи и минориращи функции ( )tϕ  и 

( )tψ  е: 

(3)                 ( ) ( ) ( )ˆˆ ˆt t tψ ϕ≤ Ω ≤ . 

Така получената оценка за функцията ( )tΩ  е 

приблизителна и не е достатъчна за решаването на 
практически задачи в авиацията. Подходът от [3] е 
пригоден за оценки на параметъра на потока на 
отказите в случай на произволна функция на 
плътността на разпределението на работата между 
тях, нещо което в техническата експлоатация на 
летателните апарати не се  допуска, съгласно 
регламентиращите документи 
 
2. Изложение 

За нуждите на техническата експлоатация на 
авиационните системи се предлага от авторите в 
качеството на оценка на параметъра на потока от 
откази ( )tΩ  на СТС да се използват частични 

суми на степенен ред на Маклорен, т.е. следната 
формула: 

(4)         ( ) ( )

( )

( )

( )

( )

1
1

0

0
0

1 !

k

k

k
t t

k

ω
ω

+

∞ +

=
Ω = +

+
∑ , 

където стойността на ( 1k + ) – та производна на 
интензивността на потока откази ( )tω  на 

отделните елементи на СТС при  0t =  се изчислява 
по следната рекурентна формула: 

(5)   ( 1) ( 1) ( ) ( )

0
(0) (0) (0) (0)

kk k k i i

i
w f f w

+ + −

=
= +∑ . 

В уравнение (5) е прието:  ( )

( ) ( )
0 0 0f f= , 

( )

( ) ( )
0 0 0ω ω= .  Стойността на първото 

събираемо от дясната страна на (4) се определя 
съгласно (1): 

(6)                             ( ) ( )0 0fω = . 

Формула (5) се явява резултат от 
последователно диференциране на уравнение (1). 
Зависимостта, която описва плътността на 
разпределение на наработката до отказ на 
комплектуващите елементи, в повечето случаи 
съдържа функции от експоненциален вид.  

Поради това, получения в този случай ред от 

стойности за ( )tω  като правило се състои от 

знакоредуващи се членове, абсолютната стойност 
на които  монотонно намалява. 

Съгласно теоремата на Лайбниц [4], винаги е 
възможно да се изчисли абсолютната грешка ε , 

между оценката на  ( )ˆ tω  и частичната сума на 

реда ( )

( )0
0 . !

k i i

i
t iω

=∑ . Тази абсолютна грешка не 

превишава по абсолютна стойност, първият от  

наблюдаваните членове на реда (4), т.е. е 
изпълнено условието: 

(7)       
( )

( )

( )
( )

( )

( )

( )

1

1

0

ˆ 0ˆ 0
ˆ

! 1 !

ki

k ki

i
t t t

i k

ωω
ε ω

+

+

=
= − <

+
∑ . 

В резултат на извършения анализ, следва, че 
необходимото число k  на членовете на реда (4), 
осигурява зададената точност на ε ( 0ε > ). При 

това оценката ( )ˆ tω  на интензивността на потока 

откази на ФЕ за определен момент от време t  се 
определя от условието: 

(8)                       

( )

( )

( )

( )

1

1
ˆ 0

1 !

k

k
t

k

ω

ε

+

+

<

+

. 

За целта СТС (състояща се от отделни ФЕ),  
следва, че параметъра на интензивността на 

отказите ( )tΩ  на обекта ще се определя 

съгласно: 

(9)                      ( ) ( )1

m

j jj
t n tω

=
Ω =∑ , 

и съответно съгласно (7)  неравенството: 

(10)     

( 1)(0)
( 1)

0

ˆ (0)ˆ
ˆ ( )

! ( 1)!

i

j i

k

jk j ki

j i

j

ww
w t t t

i k
ε

+

+

=
= − Σ <

+

 

Когато  абсолютната  грешка  ε  е  зададена  за 
целия   технически  обект  (състоящ  се от  отделни 
подсистеми),  то от (9) и (10) следва, че стойността 

на 
j

k  за  всяка  ТС  се определя  от неравенството: 

(11)     

( 1)

( 1)

1

ˆ (0)
/

( 1)!

i

i

k

mj k

jj
j

w
t n

k
ε

+

+

=
<

+
∑  

,където ( )j
tω  е интензивността на потока откази 

на ФЕ от j  - ти тип; m  - количеството на 

видовете ФЕ от цялата СТС; 
j

n - броят на 

подсистемите от j  - ти тип (типът на подситемите 

се определя от вида на комплектуващите 
функционални елементи). 

В такъв случай, алгоритъма за практическо 
определяне на необходимото количество членове 
на реда (2) се свежда към последователен подбор 

на стойностите, започвайки от k  или 
j

k , равни на 

0 , 1, 2 , 3 , . .. до първата стойност на k  или 
j

k , за 

които се изпълняват условия (11). При това всички 

предни изчисления на стойностите на ( )tω : 

(12)              ( )
( )

( )
( )

( )
10 , 0 , ..., 0k

ω ω ω , 

се използват в следващите изчисления при 
определени стойности на ( )

( )
1k

tω
+  съгласно (3).  

Необходимо е да се отбележи, че очакваните 

стойности на ( )tω  имат вида .10 /s
oтк hα

− , 
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където ( )1,10α ∈ , а s  е цяло положително число. 

В качеството на ε , следва да се избере стойност от 

вида 10 .10 /p sотк hε
− −

= , където 0p >  е цяло 

число, характеризиращо порядъка на точността на 
изчисленията. С други думи точността на 
изчисленията се определя от стойността на p , 

представляваща броят на знаците след запетаята 
при съответен порядък на s . 

Примерно изчисление: Необходимо е да се 
оцени параметъра на потока от откази на СТС на 
ЛА в момент от време 1000t h=  с точност до 

трети знак след запетаята. Изчислението се 
извършва при условие, че в СТС се използват 
еднотипни по надеждност елементи, имащи 
наработка между отказите, плътността на 
разпределение на която се описва от функцията 

( ) ( )
22 .expf t t tλ λ= − ,  където 82.10 отк hλ

−

=  е 

интензивността на отказите на отделните 
елементи. 

Търси се решението на уравнението (1) във вид 
(2). За тази цел съгласно уравнение (4) се определя  

( )0 0ω = . От (3) следва уравнението 

( )

( )
( )

( ) ( ) ( )
1 10 0 0 0f fω ω= + , от където се 

определя ( )

( )
1 0 2ω λ= , тъй като ( )

( )
1 0 2f λ=  и 

( )0 0f = . По нататък по формулата (3) следва:   
(2) (2) (1) (1)(0) (0) (0) (0) (0) (0)f f fω ω ω= + + , 

където с отчитането на предните изчисления и 
следното равенство ( )

( )
2 0 0f =  се определя 

( )

( )
2 0 0ω = . За следващата производна по формула 

(3) се определя: 
(3) (3) (2) (1) (1) (2)(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)f f f fω ω ω ω= + + +  

От тези преобразувания съгласно равенството 
( )

( )
3 20 12f λ= − , следва  ( )

( )
3 20 8ω λ

−

= − . За да се 

установи необходимостта при определянето на 
следващите  членове в реда на Маклорен, се 
определят различните от  нула числени стойности  
на втория и четвъртия член на реда (2): 

( )

( )
1

50
2 4 .1 0

1!
t от к h

ω
λ

−

=
;  

( )

( )
3 2

3 3 50 8
0,053.10

3! 3!
t t отк h

ω λ
−

= − = − . 

Тъй като 50,053.10 /отк h
−  е по-голяма 

от необходимата точност на изчисление 
50,001.10 /отк h

− , то е необходимо да се 
продължат изчисленията на следващите членове на 

реда (2): (4) ; (0) 3(0) 0 80ω ω λ= =  
Следващите изчисления на стойностите на 

производните на ( )tω  е възможно да се 

прекратят, защото от 310t h=  се определя 

стойността на шестия член на реда:  
( )

( )
5 3

5 5 90 80
5, 3 .10

5! 120
t t отк h

ω λ
−

= =
, 

който съответства на зададената точност, защото 
9 55,3.10 0,001.10− −

< .  
В такъв случай, като се ограничим с двете 

стойности на членовете на реда (2) се получава 
оценката на интензивността на потока откази с 

точност до третия знак след десетичната 
запетая:

( )

2
3 58

2 3,947.10
3!

t t t отк h
λ

λ
−

Ω = − = . 

Заключение: 
В резултат на извършеното теоретично 

изследване и предложения пример са получени 
следните резултати: 

1. Предложения подход е удобен за оценки в 
случай на произволна функция на плътността на 
разпределение. 

2. Изчисленията гарантират необходимата 
точност при условие, че в изследваната система се 
използват еднотипни по надеждност функ-
ционални елементи. 

3. Подходът е актуален за техническата 
експлоатация на авиационни системи, поради 
необходимостта от текущо дефиниране на 
надеждността на системите осигуряващи 
безопасността на полета. 
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Abstract: 

The information stored in flight data recorders of modern commercial aircraft is used primary for flight safety 
and maintenance purposes, but it can be used effectively for research purposes as well. The latest include various types 
of aircraft model tuning and validation problems. To use the flight data recorder information for model validation and 
tuning it should be mathematically processed. This publication describes this process, including data reformatting, 
validity check, filtering, smoothing, and derivation of flight parameters that are not stored. 

 

Keywords: flight data recorder, aircraft flight parameters. 
 

 

1. Introduction 
 

The modern aircraft digital flight data recorder 
systems (DFDR) store a large number of parameters 
related with the conditions of the flight, the aircraft 
configuration, the work mode of the main aircraft 
systems and their health status. This data is used 
primary for flight safety and maintenance purposes, 
such as incident investigations, flight express analysis 
and systems health trend monitoring. The range of 
stored parameters and the quality of this data make it 
valuable also for various research applications. 

In Reference [1] this approach for using recorded 
flight data was implemented for aircraft flight model 
tuning and validation. Ref. [1] was focused on the 
flight model itself and as far as it is a separate 
complicated task, there was no detailed description of 
the way the flight data was processed. 

In fact the conditioning and processing of the data 
from the DFDR for any particular use is a separate 
problem, which is to be solved with the methods of 
digital signal processing and the theory of flight. It 
includes data validity check and filtering, and the 
derivation of the flight parameters in a suitable form. 
The present publication is intended to describe this 
process.  
 

2. Problem analysis and solution approach 
 

The use of DFDR in the civil aviation is imposed 
by the flight safety. It must allow the reconstruction of 
the flight, based on aircraft aerodynamic models and 
models of the aircraft systems. Also it must allow 
identification of certain events in the flight. 

The requirements for DFDR are given in the 
regulations of the national aviation authorities such as 
Ref.[2]. These regulations give the minimum 
mandatory list of stored parameters and the 
requirements for accuracy and frequency of data 
sampling for each parameter.  

Usually the data in the DFDR is stored in the 
Arinc-717 protocol [3]. Arinc-717 specifies the format 
of the stored data and separates it in frames. This 
protocol allows data to be stored in different 
information rates and with different precision. The 
parameters are divided in analog and discrete 
parameters. 

For a particular type of aircraft the list of stored 
parameters usually includes parameters additional to 
the minimum required. The precision of the data may 
also differ. Not all of the parameters are needed for the 
purposes of modeling the flight dynamics. This applies 
to the parameters that monitor the health of the critical 
aircraft systems. 

After an analysis of DFDR records it was 
determined that to be used for purposes stated, the 
information must be processed in the following way: 

 
1. Selection of parameters required for flight model 

adjusting. 
2. Data reformatting and units of measurement 

conversion to SI 
3. Validity check. 
4. Data filtering and interpolation. 
5. Derivation of not recorded flight parameters 

 
Table 1 gives the selected analog parameters of the 
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Airbus A319 aircraft DFDR. 43 out of 134 analog 
parameters were selected. They allow the tuning and 
validation of flight dynamics models and powerplant 
models. Some of the selected parameters are 
interconnected, which is used for the parameter 
validity check. 
Table 1. List of A319 DFDR analog parameters, selected for 
flight dynamics model validation 
    Mnemonic Description Unit, Frequency 
4 ALT COARS altitude coarse ft, 1/2 Hz 
5 ALT FINE ft, 1 Hz  
6 ALTITUD/RA Altitude rate ft/min, 1 Hz  
7 AOA/CAP Angle of Attack capt bus deg, 2 Hz  
22 COMPUTED AIRSPEED Inertial kts, 1 Hz  
23 Computed airspeed Anemometric kts, 1 Hz  
29 EGT ENG1 deg. C, 1 Hz  
30 EGT ENG2 deg. C, 1 Hz  
37 EPR.ENG1 EPR ACTUAL ENG1 %, 1 Hz  
38 EPR.ENG2 EPR ACTUAL ENG2 %, 1 Hz  
39 FUEL QTY left inner cell kg, 1/64 Hz  
40 FUEL QTY right inner cell kg, 1/64 Hz  
42 FFO.ENG1/C fuel flow Eng.1 corse pph, 1 Hz  
43 FFO.ENG1/F fuel flow Eng.1 fine pph, 1 Hz  
44 FFO.ENG2/C fuel flow Eng.2 corse pph, 1 Hz  
45 FFO.ENG2/F fuel flow Eng.2 fine pph, 1 Hz  
46 FLAPS deg, 1/2 Hz  
47 FLIGHTPH Flight phase  1 Hz 
55 GSPD Ground Speed kts, 1 Hz  
56 GVT/COARS lb 1/64 Hz  
57 GVT/FINE lb 1/64 Hz  
62 HEAD heading/true or mag. value/ deg, 1 Hz  
64 present pos. latitude coarse deg, 1/2 Hz  
65 present pos. latitude fine  deg, 1/2 Hz  
70 LATA Lateral acceleration  g, 4 Hz 
77 LONA Longitudinal acceleration  g, 4 Hz 
78 LONG COA/C deg, 1/2 Hz  
79 LONG FIN/C deg, 1/2 Hz  
80 LONG.COA/F deg, 1/2 Hz  
81 LONG.FIN/F deg, 1/2 Hz  
85 N1ENG1 N1 ACTUAL ENG1 % rpm, 1 Hz  
86 N1ENG2 N1 ACTUAL ENG2 % rpm, 1 Hz  
93 N2ENG1 N2 ACTUAL ENG1 % rpm, 1 Hz  
94 N2ENG2 N2 ACTUAL ENG2 % rpm, 1 Hz  
95 NORMAL ACCELERATION  g, 8 HZ 
102 PITCH attitude deg, 4 Hz  
105 RALT1 radio height 1 ft, 1 Hz  
106 RALT2 radio height 2 ft, 1 Hz  
112 ROLL ATTITUDE deg, 2 Hz  
118 TAT Total Air temperature  deg. C, 1 Hz 
119 UTCH UTC hours 1/64 Hz 
120 UTCM UTC Minutes 1/4 Hz 
121 UTCS UTC Seconds  1/4 Hz 
 
3. Data reformatting  
 

After the selection of required parameters is done, 
they must be conditioned for use in the computational 
modeling environment. As it can be seen in table 1 
most of the parameters are stored in non SI units that 
have to be converted accordingly. 

As the Arinc 717 protocol uses fixed point words, 
is some cases to ensure the required span and precision 
of a parameter it is divided in coarse and fine 
partitions. For information reliability reason the coarse 
and the fine partitions are partially overlapping. To 
merge them in a single value equation (1) is used. 

fine

fine

coarscoars x
x

xxx +−=

2

)max(
mod  (1) 

,where x is the parameter concerned. Fig. 1 gives 
an example of this operation. 

 
Fig. 1. Aircraft gross weight parameter merging and 

validity check 

5. Data validity check 
 

In some cases the systems related to DFDR may 
send incorrect data due to sensor disturbances or other 
factors. This makes necessary to check the validity of 
the recorded data. In case of single record analysis this 
can be performed manually. For processing the data 
for multiple flights it is better to device an automatic 
procedure. 

Two criteria for determining data validity were 
applied (2).  
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First the current value of the parameter ai must be 
within the maximal range of the parameter [amin amax]. 
This criterion is useful in case of lost input when the 
DFDR records the largest value that can be 
represented, which is greater than the maximal range 
of the parameter. An example of this condition can be 
seen at the right of fig. 1. 

Second the different of the consecutive values of 
the parameter ∆ai must not exceed a given limiting 
value ∆amax. This check catches instability of input 
when the value of the parameter fluctuates with a rate 
larger than the normal maximum rate of change of the 
parameter. An example of this condition can be seen in 
fig. 2. A weak point of this approach is that the 
limiting different must be set, based on prior analysis. 
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These two criteria can be used together or 
separately, depending on the parameter that is 
checked.  

 
4. Data filtering and interpolation 
 

Data filtering may be applied to smooth recorded 
data that is rough and to achieve better accuracy in this 
way. In this work symmetric moving average filter is 
used for this purpose.  

The interpolation of data is necessary in case of 
parameters that are recorded at rate lower than once 
per second. The DFDR reading software stores the 
values of all parameters each second. For parameters 
recorded at lower rate it repeats the last recorded 
value. This makes difficult the accurate use and 
interpolation of these parameters. For this reason the 
interpolation is made in the following way: 

1. Determination of data sampling moments 
(finding step changes in the parameter value) 

2. Cubic spline interpolation and replacement of 
the recorded with the interpolated values. 

Another case in which interpolation is needed is 
the replacement of invalid data. If the parameter 
affected is monotonously changing and the interval 
with invalid data is not in the beginning or the end of 
the recorded flight, than a linear interpolation between 
the valid points that surround the invalid data can be 
applied. 

 
Fig. 2. Example of data validity check and smoothing 

 

6. Derivation of not recorded flight parameters 
 

As main parameters of the flight the DFDR stores 
the pressure altitude H and the calibrated air speed 
Vcas. As a parameter of the environment the total air 
temperature Tt is stored [2]. For the needs of the flight 
modeling we must derive from these parameters the 
true air speed Vtas and the Mach number M. 

The relation between the true and the calibrated 
airspeed is through the dynamic pressure of the 
compressible flow q, [4]:  
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where P is the ambient pressure, ρ is the air density, γ 
is the ratio of specific heats of the air, the subscript 0 is 
for the parameters at sea level, standard conditions. 

To solve system (3) the state of the atmosphere at 
given altitude must be known. For this purpose a 
model of the atmosphere, described in [5] is used. In 
this model the state of the atmosphere is a function of 
the altitude H and the difference ∆TISA of the 
temperature Ts from the standard atmosphere 
temperature TISA at this altitude. Ts is related with Tt by 
the Mach number M: 
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From other side M is a function of Vtas, which is 
unknown and the speed of the sound a, which depends 
on the state of the atmosphere. Finally the system of 
equations, written in simplified form is as follows: 
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System (5) is highly nonlinear. It is solved 
numerically without any further substitutions. A 
disadvantage of this approach is that if this calculation 
should be performed for each stored moment of the 
flight (every second) it requires a lot of computational 
power. A possible solution of this disadvantage is to 
space the calculation moments for periods of steady 
flight. In this case the calculation step will depend 
from the rate of change of the initial parameters 
(H,Vcas, Tt). 

The results of the calculation of true airspeed and 
Mach number for a typical flight are illustrated at 
figure 3. In this figure the true airspeed is compared 
with the ground speed of the aircraft. The two speeds 
are close to each other. The difference is because the 
speed of the wind. This is an indirect indicator for the 
correctness of the true airspeed calculation. 
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Fig. 3. Example of airspeed and Mach number profile for a typical flight  

7. Conclusions 
 

To be used for flight and aircraft systems modeling, 
the DFDR data must undergo several steps of 
processing. In general they can be divided into 
following: 
1. Selection of required parameters  
2. Data reformatting and units of measurement 

conversion to SI 
3. Validity check. 
4. Data filtering and interpolation. 
5. Derivation of not recorded flight parameters 
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МАТЕМАТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПОЛЕТНТО 

ЗАПИСВАЩО УСТРОЙСТВО НА ТРАНСПОРТЕН САМОЛЕТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЕТА И СИСТЕМИТЕ НА САМОЛЕТА 

ВЛАДИМИР СЕРБЕЗОВ 

Технически университет - София, катедра "Въздушен транспорт" 

 

Анотация: 

Съвременните транспортни самолети разполагат със средства за запис на голямо число полетни параметри. Тази 
информация се използва основно при разследване на летателни произшествия. Качеството на тази информация 
позволява тя да се използва и за научно-експериментални задачи. Към тях спадат настройка и валидиране на модели 
на полета, на работата на системите и др. За целта информацията трябва да премине обработка, включваща филтрация 
и изглаждане на данните, математическо извеждане на не-записани параметри. 
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Резюме: В работата са изследвани различни реализации на ПИД – закона за управление в 

системата БЛА – АП в установен режим. Получените резултати са анализирани и са 

направени изводи и препоръки за настройката на контурите на АП 

 

Ключови думи: безпилотни летателни апарати, автопилоти, закони за управление 
 

 

1. Увод 
 

Като развитие на програмируемите индуст-
риални контролери днес на пазара се предлагат 
универсални автопилоти (АП) за безпилотни 
летателни апарати (БЛА), в които е заложен ПИД 
закона за управление във всички контури на АП  
[4]. Характерна особеност на БЛА е, че 
линеаризираните им математически модели са 
изградени от няколко последователно свързани 
интегриращи звена. Например основните 
параметри на страничното движение на БЛА: 
ъгловата скорост по крен (ωx), крена (γ), курса 
(ψ) и линейното странично отклонение (z) се 
получават чрез интегриране на предходния 
параметър. Възниква въпросът: как биха си 
взаимодействали съответните интегрирания в 
модела на БЛА с въведеното интегриране и 
диференциране от АП и трябва ли да се прилага 
ПИД закон във всеки контур на АП. 
Настоящата работа е посветена на 

изследването на този проблем и има за цел да 
улесни процеса на настройване на универсалните 
АП към конкретни БЛА. 
 

2. Метод за изследване 
 

Изследването е извършено по метода на 
предавателните функции на затворената 
система БЛА-АП, използвайки принципа на 
суперпозицията, валиден за линеаризираните 
системи. Изследвани са свойствата на 
системата при използване на АП с твърда 
обратна връзка (ТОВ) на сервозадвижването и 
при различни закони за управление (П, ПД, 
ПИД). Разгледан е случаят за канала на 
елероните, използван за управление на 

посочените по горе параметри на страничното 
движение на БЛА. Характерно за този канал е 
наличието на три последователно включени 
интегриращи звена. По подобен начин може да 
бъде изследван и каналът на кормилото за 
височина, имащ подобна структура. 
Изследването е извършено по отношение на 

точността на възпроизвеждане от АП на 
зададените параметри на движението γз, ψз и 
zз в установен режим, при отсъствие или 
наличие на смущаващи въздействия. 
Определят се грешките ∆γ = γз – γ, ∆ψ = ψз – 
ψ и ∆z  = zз – z в случаите на: 

- отсъствие на смущаващи въздействия; 
- въздействие на постоянен смущаващ 

момент ( см
xМ ) около надлъжната ос на 

БЛА, приведен към еквивалентно 
отклонение на елероните: 

δ
=δ

xx

см
xекв

e
aJ

М ,   (1) 

където: Jx – инерционен момент, δ

xa – 
динамичен коефициент от модела на БЛА; 

- наличие на постоянна грешка (εγ) при 
измерване на ъгъла на крена; 

- наличие на постоянна грешка (εψ) при 
измерване на ъгъла на курса; 

- действие на постоянен страничен вятър, 
изразен чрез ъгъла на отнасяне (βв). 

На фиг. 1 и фиг. 2 са представени обоб-
щените структурни схеми на системата БЛА – 
АП с ТОВ за случаите при управление на 
крена, курса и страничното движение на центъра 
на масата на БЛА. Предавателната функция на 
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движението на БЛА по ъглова скорост на 
крена има вида: 

 

1+
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ω
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където: ek
δ

ω
– коефицент на пропорционал-

ност; 
ω

T – времеконстанта на апериодичното 

звено. 
Демпфиращият контур (по производната на 

крена) не променя вида на тази предавателна 
функция, а само нейните параметри и затова 
не е показан на структурните схеми от фиг. 1 и 
фиг. 2. Предавателната функция на движе-
нието на БЛА по крен е  
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Видът на предавателните функции Wγ, Wψ 

и Wz се определя от избрания закон за 
управление (П, ПД, ПИД). 
Законите за управление на АП с ТОВ за 

канала на елероните, записани в операторна 
форма, имат вида [2]: 
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където iзx  и ix  – зададена и текуща 

стойност на управлявания параметър. 
В общия случай предавателната функция 

Wi има вида [2]: 
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на автопилота. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Структурна схема на системата БЛА–АП при управление на курса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Структурна схема на системата БЛА–АП при управление на  
страничното движение на Ц.М. 
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В настоящата работа са изследвани общо 
тринадесет варианта на закони за управление 
на АП по отношение на трите параметъра на 
страничното движение на БЛА – крен, курс и 
линейно странично отклонение.  
За оценяване на ефектите от използването на 

различните закони за управление за установен 
режим на движението, се намира предавателната 
функция на затворената система, получена 
чрез преобразуване на обобщената структурна 
схема, за избраните входна (задаващо или 
смущаващо въздействие) и изходна (грешка на 
управлявания параметър на движението) 
величина. 
Коефициентът на статизъм ( χ ) и коефици-

ентите на грешката по скорост ( χ& ) и по 

ускорение ( χ&& ), по отношение на задаващото и 
смущаващите въздействия, се определят от 
предавателната функция на съответната затворена 
система и от производните й при 0=p  [1,2]: 

( ) 0=
=χ ppФ ; 0=

=χ p
dp

dФ
& ; 02

2

=
=χ p

dp

Фd
&  (6) 

 

3. Резултати от изследването 
 

В резултат от проведеното изследване е 
определено при кои закони за управление 

системата БЛА–АП е статична или астатична 
от съответен ред, по отношение на 
разглежданите входна и изходна величина. 
Получените резултати са представени в табл. 1. 
Използвани са следните означения: 

nC - статична система (с грешка в 
установен режим); 

m

nA - астатична система (без грешка в 
установен режим); 

n – изходна величина (n = γ, ψ, z) 
m – ред на астатизъм (m = 1, 2, 3); 
X – вид на закона за управление (X = П, 

ПД, ПИД); 
Xγ, Xψ, Xz – закони за управление съответно 

по крен курс и местоположение. 
 

4. Анализ на получените резултати 
 

От анализа на представените в табл. 1 
резултати могат да се направят следните изводи: 

1. Пропорционалната съставка в закона за 
управление в по-външните контури осигурява 
астатизъм на вътрешните контури (от 
сравнението на варианти 2 с 3 и 6 с 10). 

2. Интегралната съставка във външния 
контур осигурява астатизъм както в своя, така 
и във вътрешните контури (варианти 4, 7, 8, 12).

 
Таблица 1  

Входна величина 

 
Грешки на датчиците 

 

В 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

 

Закон за 

управление 

 

Задание 
(без 

смущения) 

 

Смущаващ 

момент по 

крен 

 

Страничен 

вятър 

Крен Курс 

1 ПДγ 
1
γ

A  Сγ – Сγ – 

2 ПИДγ 
2
γ

A  1
γ

A  – 1
γ

A  – 

3 ПДγ Пψ 
1
γ

A  1
ψ

A  1
γ

A  Сψ 
1
γ

A  1
ψ

A  1
γ

A  Сψ 1
ψ

A  

4 ПДγ ПИψ 1
γ

A  2
ψ

A  2
γ

A  1
ψ

A  1
γ

A  2
ψ

A  1
ψ

A  2
ψ

A  

5 ПДγ Иψ 1
γ

A  2
ψ

A  2
γ

A  1
ψ

A  1
γ

A  2
ψ

A  2
γ

A  1
ψ

A  1
γ

A  2
ψ

A  

6 ПИДγ Пψ Сψ Сψ Сψ Сψ Сψ 

7 ПИДγ ПИψ 1
ψ

A  1
ψ

A  1
ψ

A  1
ψ

A  1
ψ

A  

8 ПИДγ Иψ 1
ψ

A  1
ψ

A  1
ψ

A  Сψ 1
ψ

A  

9 ПИДγ ПИДψ 1
ψ

A  1
ψ

A  1
ψ

A  1
ψ

A  1
ψ

A  

10 ПДγ ПψПz 
1
γ

A  1
ψ

A  1
zA  

2
γ

A  1
ψ

A  Сz 
1
γ

A  Сψ Сz Сz Сz 

11 ПДγ ПИψПz Сz Сz Сz Сz Сz 

12 ПДγ ПψПИz 1
γ

A  1
ψ

A  2
zA  3

γ
A  2

ψ
A  1

zA  1
γ

A  Сψ 1
zA  1

zA  1
zA  

13 ПИДγ ПИψПИz 2
γ

A  1
ψ

A  1
zA  1

γ
A  1

ψ
A  1

zA  Сz Сz Сz 
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3. Интегралната съставка в по-вътрешния 
контур влошава качеството на управлението в 
по-външните контури както в статика, така и в 
динамика (от сравнението на варианти 3 с 6 и 
10 с 11). 

4. Въвеждането на диференциална съставка 
в контура на курса не влияе на статиката на 
системата (вариантите 7 и 9 са равностойни). 
Тя би била необходима в канала на елероните 
за подобряване на динамиката на системата 
тогава, когато са изчерпани възможностите за 
демпфиране на колебанията по рискание с 
помощта на кормилото за направление. 

5. Астатизмът по курс от втори ред 
осигурява завой с точно зададена ъглова 
скорост, което е важно при използването на 
специално оборудване на БЛА – телевизионни, 
фотокамери и други (варианти 4 и 5). 

6. При страничен вятър астатизмът по курс, 
без управление по местоположение, осигурява 
движение със зададения курс успоредно на 
зададената пътна линия (варианти 4 и 5).  

7. При страничен вятър астатизмът по 
местоположение се осигурява с грешка по 
курс. В този случай БЛА се завърта 
автоматично срещу вятъра, следвайки 
зададената пътна линия. Това затруднява 
автоматичното кацане с колесник (вариант 12). 

 

5. Общи изводи и препоръки 
 

1. Не е необходимо да се прилага ПИД 
закон за управление във всички контури за 
управление на АП. 

2. Най-добри резултати по отношение на 
точността на управление се получават, когато 
интегриране се прилага само в най-външния 
контур за управление. 

3. За предпочитане е диференциране да се 
прилага само в най-вътрешния контур 
(контура на крена) за демпфиране на 
колебанията в него. 

4. Известно е [2,3], че всяко интегриране в 
системата БЛА–АП влияе отрицателно на 
динамиката й. По тази причина включването 
на всяка интегрална съставка в закона за 
управление трябва да е добре обосновано. 
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Abstract: 

В работата е представен модален анализ на лопата на хеликоптер. Лопатата се състои от стоманен 
накрайник и алуминиев лонжерон с аеродинамичен профил NACA 0012. Лопатата е моделирана по 
метода на крайните елементи с програмния пакет ANSYS. Намерени са първите осем собствени честоти 
и форми на лопатата.  

 

Keywords: модален анализ, лопата на хеликоптер, хеликоптер. 
 
 

 

1. Увод 
 

При изследване на аероеластичните свойства на 
лопати на хеликоптери, модалният анализ 
(намирането на собствените честоти и форми на 
конструкцията) е отправна точка при всяко 
изследване. Честотният диапазон е важен при 
изследването на загуба на статична аероеластична 
устойчивост на лопата на хеликоптер. Най-малката 
собствена стойност на хеликоптерната лопата 
определя критичната скорост на въздушния поток, 
при който под действието на стационарна подемна 
сила лопатата се деформира следствие на 
еластичността си до разрушаване на 
конструкцията. Честотният диапазон е важен и при 
изследването на динамичната аероеластична 
устойчивост. Под действието на нестационарни 
аеродинамични сили могат да възникнат 
самовъзбуждащи се трептения. Това явление е 
известно като флатер. Съществуват редица методи 
за модален анализ на авиационни конструкции. 
Литературните източници [2, 3] предлагат 
колокационния метод. При колокационния метод 
интегралното уравнение на деформиране на 
лопатата се решава за дискретни сечения. По този 
начин задачата се свежда до решаване на 
алгебрични матрични уравнения. За решаването на 
задачата е необходимо да се знаят 
разпределението на коравината на усукване и 
положението на оста на коравина за дискретните 
сечения. В работата [8] е извършено изследване на 
комбинираните усукващи и огъващи трептения на 
хеликоптерна лопата, която се състои от стоманен 
накрайник, алуминиев лонжерон с дебелина 8 mm, 
опашна секция, изготвена от алуминиева обшивка 

с дебелина 0.4 mm и която е запълнена с 
алуминиево фолио тип “пчелна пита” с дебелина 
0.03 mm. Профилът на лопатата е NACA 23012. 
Численото решение е направено за 150 
равномерно избрани сечения. Намерени са 
собствените честоти на лопатата. В работата [1] 
също с помощта на колокационния метод е 
изследвана статичната аероеластична устойчивост 
на същата лопата. Получена е скоростта на 
дивергенция при която лопата губи устойчивост. В 
литературния източник [5] е представен методът 
на Myklestad. При този метод лопатата се разделя 
на редица от дискретни елементи със 
съсредоточени маси в краищата и неизменни 
еластични свойства между тях. По този начин 
частното диференциално уравнение на огъване на 
лопата се заменя с поредица от обикновенни 
диференциални уравнения.  В последно време 
голямо приложение имат различни програмни 
пакети, напр. ANSYS, COSMOS, NASTRAN и др., 
използващи методът на крайните елементи (Finite 
Element Method-FEM) [5]. При него лопатата се 
представя с деформируема мрежа от възли и 
елементи. Масовите и инерционни свойства са 
свързани с възлите, докато еластичните и 
демпфиращи свойства са включени в елементите. 
Всеки възел има максимално шест степени на 
свобода. Завършеният крайно-елементен модел 
има голям брой на степени на свобода, в резултат 
на което за решаването му е необходимо по-
голямо изчислително време. При този модел се 
решават поредица от частни диференциални 
уравнения. Крайно-елементният модел дава 
допълнителна възможност да се изчислят 
непосредствено напреженията и да се направи 
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якостен анализ на конструкцията на лопатата.   
 

2. Хеликоптерна лопата 
 

Конструкцията на хеликоптерната лопата е 
показана на фиг.1. Лопатата се състои от 
алуминиев лонжерон 1 и стоманен накрайник 2. 
Аеродинамичният профил на лопатата е NACA 
0012. Средната аеродинамична хорда на лопатата е 
0.185 m. Лопатата е линейно усукана с ъгъл –5о. 
Модулът на Юнг на алуминиевата сплав на 
лонжерона е E=7.17x1010 N/m2, коефициент на 
Поасон µ=0.33 и плътност ρ=2740 kg/m3. Модулът 
на Юнг на стоманената сплав на накрайника е 
E=19.3x1010 N/m2, коефициент на Поасон µ=0.29 и 
плътност ρ=8030 kg/m3. Винтът на хеликоптера 
има 2 лопати и е с радиус 1.7 m.  

 

 
Фиг.1. Конструкция на хеликоптерната лопата 

 
 

3. FEM-модел на хеликоптерната лопата 
 

За моделирането на лопата се използва ANSYS. 
Използван е елемент SOLID 186, който е 
пространствен 20-възлов твърд елемент. Всеки 
възел има 3 степени на свобода: три транслации в 
x, y и z направления. Този елемент е подходящ при 
моделиране на неправилни (несиметрични) мрежи, 
и когато се използват CAD/CAM модели.  
Основното уравнение, което се решава в 

ANSYS при модалния анализ е 
 

{ } { } 0][][ =+ qCqM &&     (1) 

 
 където [ ]M  е масовата матрица, [ ]K  е матрицата 

на коравина, а { }q  е вектора на преместванията на 

възлите. 
За линейни системи, решението на (1) е 

хармонично и има вида 
 
{ } { } tq ii ωφ cos=     (2) 

 
където iφ  е вектора, представляващ формата на i-

тата собствена честота, а iω  е собствената кръгова 

честота.  
Следователно, трябва да се реши задачата за 

намиране на собствени стойности 

 

( ){ } 0][][ 2
=− ii MC φω    (3) 

 
или 
 

0][][ 2
=− MC iω     (4) 

Собствената честота ще бъде 
π

ω

2
i

if = . 

 
4. Числени резултати 
 

При модалния анализ с ANSYS е използван 
Block Lanczos, основан на QL-алгоритъм. 
Намерени са първите осем собствени честоти в Hz: 

 
34.73 127.2 182.75 231.33 385.56 522.5 610.6 742.65  

 
На фиг.2-9 са показани съответстващите на тези 

собствени честоти собствени форми. 
 

 
Фиг. 2. Първа собствена форма, съотвестваща на 

първата собствена честота 34.728 Hz 
 

 
Фиг. 3. Втора собствена форма, съотвестваща на  

втората собствена честота 127.2 Hz 
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Фиг. 4. Трета собствена форма, съотвестваща на  

третата собствена честота 182.75 Hz 
 

 
Фиг. 5. Четвърта собствена форма, съотвестваща на 

четвъртата собствена честота 231.33 Hz 
 

 
Фиг. 6. Пета собствена форма, съотвестваща на  

петата собствена честота 385.56 Hz 
 
 
 

 

 
Фиг. 7. Шеста собствена форма, съотвестваща на 

шестата собствена честота 525.5 Hz 
 

 
Фиг. 8. Седма собствена форма, съотвестваща на 

седмата собствена честота 610.6 Hz 
 
 

 
Фиг. 9. Осма собствена форма, съотвестваща на осмата 

собствена честота 742.65 Hz 
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Първите две собствени честоти характеризират 

чисто огъващи трептения. Останалите собствени 
честоти характеризират комбинирани огъващо-
усукващи трептения. 
 
5. Заключение 
 

В настоящата работа е представен модален 
анализ на хеликоптерна лопата, направен на базата 
на крайно-елементен модел, с помощта на 
програмния пакет ANSYS. Намерени са първите 
осем собствени честоти и форми на лопатата.  
Следващата стъпка е, на базата на направения 

крайно-елементен модел, да се направи 
аероеластично моделиране при различни режими 
на полет (висене и праволинеен полет). 
Представеният модел дава възможност да се 
изследва аероеластичната устойчивост на 
лопатата. Освен това може да се направи якостен 
анализ на конструкцията на лопатата при различни 
режими на полет на хеликоптера. 
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MODAL ANALYSIS OF A HELICOPTER BLADE 

 
Michael TODOROV 

  
Summary: A modal analysis of a helicopter blade is presented in this article. The helicopter blade consists of a steel tip and an 
aluminum longeron with an airfoil NACA 0012. The blade is modeled by FEM method with ANSYS. The first eight natural 
frequencies and modes are shown in the article.  
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                Abstract: 

Тhe main purpose of the project is to point out the advantages to used ducted propeller and fan–in–wing 
configuration. As a support of this thesis it is made a numerical model of this propulsion device.  The main goal is 
to emphasize the acquisitions of this device like optimum because of their possibility to provide high trust in 
broad range conditions with low drag. It’s capable to flight in hover and forward flight condition at the low 
forward speed and with minimum use power. 
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1. Въведение 
 

Възможностите на тунелния винт  - Ducted 
Propeller (известен още като винт с обтекател - [2]) 
да осигури максимална теглителна сила и ниски 
стойностти на челното съпротивление при  ниски 
скорости, както и  минимална консумирана 
мощност го правят оптимален за работа. Този тип 
пропулсивни устройства намират все по-широко 
приложение поради предимството, че поставени на 
съответния летателен апарат могат да осигуряват 
полети в режим висене, който е характерен за 
хеликоптери, както и възможността за 
стабилизация и управление на параметрите на 
полета при този режим. 

На лопата на винта, както и на самия тунелен 
винт, действат аеродинамични и инерционни сили. 
Ето защо, за да бъдат изчислени основните 
характеристики на тунелния винт се използва 
програмният пакет FLUENT за 3-D числена 
флуидна динамика (Computational Fluid Dynamics -
CFD). В основата на предложената методика стои 
идеята за числено моделиране и симулация на 
носещ винт, който е оптимален за работа в дюза. 
Затова решението трябва да се осъществи чрез 
правилна настройка на FLUENT и на модела. 
 
2.  Теоретична постановка 
      

Тунелният винт представлява комбинация от 
обикновенно витло с обтекател, който е монтриран 
в канал, така че витлото изпълнява ролята на ротор 
(Фиг.1).   
 

Фиг.1. Винт с обтекател 

 

Целта на работата е да се моделира 
комбинацията носещ винт с пръстеновиден профил 
наречен пръстеновидна дюза, използвайки теорията 
за кинетичния момент на елемент от сечението на 
лопатата ( Blade Element Momentum Theory - 
BEMT) и теорията на активния диск. Така 
създаденият числен модел ще бъде използван за 
решаването на някои експериментални задачи, като 
получените резултати ще бъдат сравнени с 
експерименталните. Следствие на анализа на 
резултатите ще бъде избран най-оптималният тип 
пропулсивен движител използван за задвиждането 
на реален безпилотен летателен апарат - БЛА 
наречен – Дрон (Dron). Получените числени 
резултати сe отнасят за режим на висене и при 
полет напред. 

Теорията на кинетичния момент на елемент от 
лопатата (BEMT) е основния алгоритъм, който се 
използва, за да се пресметнат характеристиките на 
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тунелния винт. Високата теглителна сила T  е 
резултат от налягането, което действа на 1 m2 по 
стените на обтекателя, т.е. това е количеството 
въздух (дебит) Q . Според BEMT лопатата се 

разделя на независими секции, като всяка от тях 
действа като квази 2-D аеродинамичен профил, 
който създава аеродинамични сили и моменти. 
Лопатата в работата е разделена на дванадесет 
сечения. За да се генерира първоначалната 
геометрията на профила на лопатата като изходни 
данни се използват: радиуса- R , хордата-c , 
дебелината-b и стъпката- p . 

Когато носещият винт се комбинира с 
пръстеновиден профил се получава така наречената 
пръстеновидна дюза, както е показано на Фиг.2.  
   

 
 

Фиг. 2. Пръстеновидна дюза 
 

При известна площ на диска A  пресмятането на 
количеството въздух (дебит) през дюзата е 
направено чрез моделиране на CFD Fluent 6.3.26 

комбинирано с генериране на геометрията и 
изчислителната мрежа в Gambit 2.4.6. В случая се 
използва 2-D моделът на пръстеновидната дюза  
при т.нар. изчислител (post processing) и при 
зададен пад на налягането ∆p се получават 
стойностите на масовият дебит. С получените 
стойностти на обемния дебит  Q и пад на налягане 

∆p=120 Pa на първата лопата на винта, който е 
поставен в дюза, се пресмята теглителната сила на 
ротора - RT  и теглителната сила на обтекателя - sT . 

От тях може да се получи общата теглителна сила 
на пръстеновидната дюза. 

В настоящата работа моделирането и 
симулациите са реализирани с CFD (Computation 
Fluid Dynamics). Основната идея заложена в 
изследването е да се подчертаят особеностите и 
предимствата на използването на пръстеновидните 
дюзи.  

Задача на настоящата работа е да се определи 
полето на скоростта около пръстеновидната дюза 
при установен режим на работа и да се види как се 
променя картината на разпределение на налягането 

върху комбинацията – винт с обтекател.  
 

3. Моделиране  
 

Тунелният винт представлява комбинация от 
трилопатен винт с обтекател, с постоянна стъпка. 
За да се получи крайният обект, първо се моделира 
винта, който има 3 лопати поставени една спрямо 

друга под ъгъл от 0120  градуса.  
Откритият винт е поставен в обем с формата на 

паралелепипед. Скоростта на флуида в основата  на 
обема е 1.5 m/s.  

В последствие винтът е обединен с 
пръстеновиден профил и се формира т.нар. 
пръстеновидна дюза. В Gambit това е изпълено 
чрез 2D модел. Комбинацията представлява 
профил с обтекател – пръстеновиден профил, на 
който на разстояние ½ c  е монтиран винта. Понеже 
полето на скоростта около носещия винт е  
нестационарно и описанието му  е сложно е 
използван модел на активнен диск. За случая 
скоростта на флуида в пръстеновидната дюза е 2 
m/s. Тук носещият винт е моделиран като 
повърхност, която създава прекъсване в 
налягането, което уравновесява теглото на ЛА, на 
който е монтиран винта. Съгласно [5]  се разглежда 
установен режим на полета, при който има малки 
скорости и се прави оптимизиране на 
комбинацията – винт с пръстеновиден профил така, 
че поставен на БЛА той да може да изпълнява и 
режим на висене характерен за хеликоптери. 
Понеже се разглежда режим на установен полет 
при малки скоростти , то позовавайки се на [5] с 
достатъчна достоверност може да се приеме 
допускането, че прекъсването в налягането по 
повърхността на винта е константна величина.  

При генерирането на мрежата на 
пръстеновидната дюза обема е разбит на 44 193 
тетраедъра. Като модел на турболентност е 
използван модела  k – w понеже може да се  
коригират настройките на изчислителя при недобра 
сходимост. Чрез последователен цикъл от итерации 
се получава векторното поле на скоростта на 
открития винт при обтичане със скорост – 1,5 m/s и 
скоростното поле на пръстеновидната дюза при  2 
m/s в режим висене. Критерият за сходимост е 
силата на налягане на носещия винт, а в 
последствие и на пръстеновидна дюза, т.е. 
теглителната сила на винта. Флуент изчислителят 
дава и момента за въртене на ротора на винта yM . 

Откъдето при зададени обороти на въртенето може 
да се пресметне количеството консумирана 
мощност от винта, респективно на дюзата, в 
резулатат на което да се направи съпоставка на 
двете стойности и да се види, коя от тях е с по-
икономични показатели. 
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4. Анализ на резултатите и изводи 
     

След като се достигне сходимост на решението 
и резултатите се запазят се пристъпва към 
анализиране на резултатите от CFD симулацията: 

• Визуализират се контурите на налягането 
и скоростите (Fluent притежава опция за 
получаване на контурните линии в 
съответната изчислителна област); 

• Визуализира се вектора на скоростта в 
даден възел. 

• Получава се точната стойност на 
количеството въздух (дебита) на флуида 
през дадена област.  

Фиг. 3 показва разпределението на статичното 
налягане по повърхността на лопатата на винта. 
Забелязва се повишаване на налягането по 
атакуващия ръб на лопатата, т.е. частта с която тя 
загребва и отхвърля назад определено количество 
от обтичащата я струя въздух. Кинетичната 
енергия, която се придава на въздуха, когато той се 
завърта и изтласква назад от лопатата представлява 
количеството теглителна сила, създавана от винта. 
Сумарната теглителна сила за целият носещ винт е 
получена като силата на налягане за еднолопатният 
винт е умножена по 3, тъй като имаме трилопатен 
винт и  28.6067991T N= (~3 kgf).  

Поставен в обтекателя винтът променя 
значително картината на разпределение на 
статичното налягане, така както е показано на 
Фиг.4. Вижда се как потокът се затормозява по 
предната повърхност на винта, а налягането 
повишава стойността си зад него. Но падането на 

налягането води до намаляване на скоростта, както 
е показано на Фиг.6, в резултат на което 
изчислената сумарна сила на налягане по ос X на 
трилопатният винт с обтекател е  

39.423897T N= (~4 kgf). При скорост на 
обтичане 2 m/s се наблюдава несиметрия в полето 
на налягането и скоростта следствие появата на два 
вихъра в периферията на обтекателя. При силен 
скос на потока активният диск започва да проявява 
свойства характерни за дисково крило. Това ясно 
може да се забележи при картината на скоростното 
поле на Фиг.5 и Фиг.6 на носещият винт и в 
комбинацията – пръстеновидна дюза. От Фиг.4 се 
вижда как статичното налягане е най-голямо в 
задната част на пръстеновидния профил и се 
затормозява по периферната част на лопатата. 
Поставен в дюза винтът значително променя 
картината на обтичането. Вижда се, как налягането 
драстично се повишва до положителни стойности 
далеч зад него, което е предпоставка за 
намаляването на скоростта съгласно Фиг.4 и Фиг.6. 

Изводът, който може да се направи, е че 
теглителната сила на тунелният винт е с 1 kgf по-
голяма от тази на открития винт, което 
потвърждава влиянието на втулкта,  т.е. 
използването на обтекател, който увеличава общата 
теглителната сила. 

 

Фиг. 3. Разпределение на статичното налягане по повърхността на 
лопатата. 
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Фиг. 4. Разпределението на статичното налягане по повърхността на пръстеновидната  дюза 

 

 
 

Фиг. 5 Вектори на скоростта  около винта при V=1.5 m 
 

 
 

Фиг. 6. Скоростното поле около модела при 2 m/s 
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5. Заключение 
     

   От получените резултати се вижда, че винтът 
работи относително по-добре в комбинацията с 
обтекател, давайки по-големи стойностти на 
теглителната сила, за сметка на по-малките загуби 
от налягане, по-малкото количество консумирана 
мощност и работейки при относително по-ниски 
скорости.  
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Резюме: 

Самолетите с балансировъчна схема съчленено крило притежават редица предимства пред останалите. Най-
големи се очертават предимствата им при извършването на маневри. В доклада се прави анализ на възможните 
маневри, които мога да се извършват с такива самолети и приложението им при изпълнение на различни мисии.   

Ключови думи: съчленено крило, маневреност, балансировъчна схема, витло в дюза 

Keywords: joined wing, maneuverability, agility, controllability, ducted fan,   

1. Въведение 

Изследванията, свързани с осигуряването 
на високи маневрени качества на съвременните 
изтребители показват, че основен проблем за 
тяхното постигане са ограниченията за 
максимални претоварвания, наложени от 
физическите възможности на пилотите [3]. 
Постиженията в областта на аеродинамиката, 
якостта и системите за управление позволяват да 
се създадат много по-маневрени самолети, ако на 
борда им няма пилот. В специализираната 
литература се лансира идеята, че изтребителите от 
шесто поколение ще бъдат безпилотни [4]. За 
тяхната реализация ще се използват нови 
аеродинамични схеми, материали, двигатели 
авионика и софтуер. За разработването им ще е 
необходимо предварително да се извърши огромен 
обем научноизследователска и експериментална 
дейност до получаването на приемливи резултати.  

Използването на безпилотни летателни 
апарати (БЛА) за наблюдение и поразяване на 
земни цели също е свързано с изисквания за 
висока маневреност, особено при изпълнение на 
мисии в градски условия.  

Цивилното използване на БЛА при 
определени случаи (гасене на пожари, обработване 
на градоносни облаци и полети в силно пресечени 
местности) също е свързано с изисквания за висока 
маневреност.  

Включването на БЛА във въздушния 
трафик е предстояща задача. Избягването на 

сблъсквания с други обекти ще трябва да се 
включи като основно изискване към летящите 
роботи, а не да е грижа на пилотите. Това също 
поставя високи изисквания към маневрените 
качества на БЛА.  

Маневреността е важна и за акробатичните 
самолети. При тях господстваща е нормалната 
схема, възможностите на която изглеждат 
изчерпани в този момент.  

При всички гореизброени случаи 
човешкият фактор няма да бъде изключен 
напълно, но той ще бъде използван за решаване на 
нестандартни ситуации. Човекът ще бъде 
възможен, но не задължителен елемент в контура 
за управление. 

Успешното използване на безпилотните 
летателни апарати през последните години дава 
основание, да се смята, че психологичният 
проблем за тяхното използване е преодолян. 

2. Маневреност на летателните 

апарати-история, дефиниции и базови 

концепции  

Още от зората на авиацията 
маневреността е била основно качество, 
осигуряващо предимство над противника.  

Маневрирането се е извършвало основно 
с аеродинамичните кормила, които са 
предизвиквали ъглови отклонения на самолета и 
съответно изменение на аеродинамичните сили.  
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Маневреността определя способността 
на самолета да изменя ъгловото положение и 
скоростта си, докато управляемостта показва 
възможността бързо да се осигурят 
необходимите пространствено положение и тяга 
на самолета. 

На фиг. 1 е показано увеличаването на 
маневрените и скоростни диапазони на 
самолетите. Областта 1 е използвана от 
самолети, без високи маневрени свойства, 
областта 2 е използвана от съвременните 
високоманеврени свойства, а областта 3 могат 
да използват само свръхманеврени БЛА.  

 

 

 

 

 

 

   фиг. 1 

В настоящия момент невъзможността на 
човека да издържа високи претоварвания е 
основно ограничение пред увеличаването на 
маневреността. През последните години се 
появиха самолети, притежаващи свойството 
свръхманевреност. Това свойство, според 
класическото определение на Волфганг Хербст 
[1], е възможността на самолета да бъде 
управляван на задкритични ъгли на атака. Това 
се постига благодарение на аеродинамичната 
компоновка и най-вече на управляемия вектор 
на тягата. Свръхманевреността позволява да се 
изпълняват нови фигури от висшия пилотаж, да 
се използват нови атакуващи и отбранителни 
маневри и да се повиши възможността за 
изпълнение на мисиите. Пилотът е най-
чувствителното звено в системата човек-
свръхманеврен самолет. 

При атакуването на земни и въздушни 
цели, за да се следи целта, често е необходимо 
да се изменят аеродинамичните сили, без да се 
изменя ъгловото положение на самолета. Това 
наложи създаването на самолети с т.н. 
непосредствено управление на аеродинамичните 
сили. 

Вертикалното излитане и кацане е 
изключително предимство, както за 
пилотираните, така и за безпилотните самолети. 
Но ако те могат бързо да намалят до 0 и след 
това бързо да увеличават скоростта си по време 
на полет ще получат безпрецедентни 
предимства, както при атака, така и при отбрана. 

Гарантираното преминаване на вектора 
на тягата през центъра на масата, независимо от 
неговата посока, ще даде допълнителни 
предимства, свързани с маневреността и 
ефективността на самолет с такава компоновка. 

В редица публикации [3, 5] се въвежда 
терминът “подвижност на самолета” (airframe 
agility), свързан със свойствата на самолета 
бързо да изменя вектора на скоростта и 
пространственото си положение. 

Използването на всички изброени 
решения в един самолет ще доведе до 
невъзможност пилота адекватно да го управлява 
и да използва пълните му възможности. 

По тази причина разглежданата по-долу 
концепция за аеродинамична компоновка на 
високоманеврен самолет е насочена към 
безпилотната му реализация. 

3. Високоманеврен самолет със 

съчленено крило и управляем вектор на тягата. 

В [6] се предлага се схема на самолет, 
който да притежава висока маневреност, 
намалени размери и деформируемост, висока 
якост, подобрени аеродинамични и динамични 
характеристики, а също и съкратени разбег и 
пробег.  

Високоманевреният самолет със 
съчленено крило, се състои от предно и задно 
крило, свързани помежду си с централен силов 
елемент, а краищата на крилата са неподвижно 
съединени посредством странични обтекаеми 
силови елементи. Образуваната 
пространствената силова рамка от централния 
силов елемент, крилата и страничните 
обтекаеми силови елементи придава на 
конструкцията на самолета висока коравина и 
устойчивост на деформации.  

Крилата имат механизация, включваща 
предкрилки, задкрилки и елерони, които могат 
да се използват комбинирано, в зависимост от 
изпълнявания маньовър. При това задкрилките и 

1 

2 

3 

маневреност 

скорост 



 80

елероните могат да изпълняват ролята на 
кормила за височина, за завой и директно 
управление на подемната и страничната сили. 

Към централния силов елемент, близко 
до центъра на масата на самолета, посредством 
рама, шарнирно са закрепени един или няколко 
двигателя.  

Шарнирното закрепване на двигателя 
позволява отклоняването му на големи ъгли и 
2D управление на вектора на тягата в 
хоризонталната и вертикалната равнина.  

Едновременното отклоняване на 
механизацията на двете крила позволява да се 
повиши рязко максималната носеща способност 
на самолета, без да се създават допълнителни 
моменти, които трябва да бъдат балансирани. 
При синхронизирано отклонение на 
механизацията може значително да се разшири 
диапазона на експлотационните центровки.  

Едновременното комбинирано 
отклоняване на кормилата и двигателя 
позволява директно и индиректно управление на 
аеродинамичните сили и изпълнение на маневри 
с рязко изменение на посоката на движение и 
ъгловото положение на самолета.  

Самолетът може да излита и каца като 
самолет /със засилване и изтъркалване/, а при 
достатъчна тяговъоръженост и вертикално. 
Самолетите с вертикално излитане и кацане 
обикновено имат повече от един двигател, което 
налага прецизно балансиране на тягата им в тези 
режими, което усложнява конструкцията. В 
много от случаите някои от двигателите се 
използват само в режима на излитане и кацане, 
което утежнява конструкцията. Предлаганият 
самолет може да излита и само с един двигател, 
който осигурява и хоризонталния полет. 
Устойчивостта при излитане и кацане може да 
се осигури с малки отклонения на двигателя, 
така че вектора на тягата му винаги да минава 
през центъра на масата. 

От литературата е известно, че когато 
кормилата изпълняват ролята на кормила за 
височина и елерони, те се наричат елевони 
[elevon=elev(ator)+(ailer)on]. Когато изпълняват 
функции на клапи и елерони се наричат 
флаперони [flaperon=flap+(ail)eron]. 

При схемата съчленено крило 
задкрилките и елероните могат да изпълняват 

ролята на кормила за височина, за наклон и 
директно управление на подемната и 
страничната сили, като се отклоняват в 
различни комбинации. Това може да основание 
да се въведе нов термин за комбинирани 
кормила флапелерон [flapeleron = 
flap+ele(vator)+(aile)ron]. 

Самолетът може да се използва в 
пилотиран и безпилотен вариант. При 
пилотиран вариант могат да проектират 
самолети с много по-голям полезен товар, при 
еднакви размери със съществуващите до този 
момент.  

Освен това съчлененото крило, заедно с 
централния силов елемент осигуряват 
възможност да се извършват маневри с много 
високи претоварвания, каквито са характерни за 
безпилотните самолети. 

Обтекаемите странични силови 
елементи в края на крилата са с възможност за 
поставяне под ъгъл спрямо въздушния поток и 
осигурят устойчивост срещу отклонения от 
курса и наклона. Те могат да имат кормила за 
завои и директно управление на страничната 
сила. Комбинираното отклоняване на кормилата 
и вектора на тягата от системата за управление 
придават на самолета свойството 
свръхманевреност, тоест той може да изпълнява 
маневри, които не са възможни за самолети с 
други схеми.   

Полезният товар може да се помести в 
центропланите на крилата, формата на които се 
оформя в зависимост от необходимите за това 
обеми. 

Предимствата на високоманеврения 
самолет със съчленено крило са, че той е с по-
добри тактико-технически, аеродинамични, 
динамични, якостни, масови и експлотационни 
характеристики от еквивалентни самолети с 
други схеми.  

Използваното техническо решение 
намаля необходимата разпереност и масата на 
конструкцията на самолета, при което той има 
по-малка разпереност и собствено тегло, при 
сравнение с еквивалентни самолети от други 
схеми, което му осигурява предимства при 
летателната и техническа експлоатация.  
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Фиг. 2. Общ вид на високоманеврен самолет със 
съчленено крило 

4. Маневри на самолет със съчленено крило и 

управляем вектор на тягата. 

На фиг. 3 са дадени примерни маневрени 
V-n диаграми на пилотиран самолет (в черно) и на 
описания БЛА (в синьо). 

 

 

 

 

 

 

 

   фиг. 3 

Вижда се ясно, че предлаганата схема БЛА 
има много по-големи маневрени възможности. 
Това се дължи на следното: 

-БЛА може да намали скоростта си до 
нула, като подемната сила в този случай ще се 
осигурява от двигателя (т. е. реално липсват 
сривни режими); 

-БЛА може да реализира много по-високи 
претоварвания при маневриране (конкретната 
схема може без проблеми да бъдe оразмерена за 
претоварвания до и над 40 g; 

-максималната скорост при пикиране ще е 
висока, поради липсата на предпоставки за появата 
на флатер. 

5. Заключения 

5.1. Самолетът със съчленено крило и 
управляем вектор на тягата ще има висока 
маневреност и ще превъзхожда самолетите с други 
схеми, както в пилотиран, така и безпилотен 
вариант. 

5.2. Самолетът с предлаганата схема 
ще позволява да се извършват маневри, без да се 
променя ъгловото му положение. 

5.3. Маневрените качества на такъв 
самолет ще позволяват да се извършват успешни 
атакуващи и отбранителни маневри срещу 
противникови самолети и ракети.  
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Abstract: 

Самолетите със съчленено крило се считат за перспективни, но има малко публикувани 
експериментални резултати за техните аеродинамични характеристики. В доклада се прави опит да се 
обобщят известните експериментални резултати и на тази база да се направят изводи за техните 
предимства, недостатъци и се направят препоръки при избора на параметри в процеса на 
предварителното проектиране 
Keywords: съчленено крило, експериментална аеродинамика, проектиране. 

 
 

1. Увод 
 

 Съчлененото крило като възможна 
аеродинамична схема за летателни апарати (ЛА) 
от самолетен тип притежава редица уникални 
свойства, които предполагат задълбочено 
изследване на аеродинамиката и динамиката на 
полета. Известни са и предимствата на 
съчлененото крило по отношение на якостта, 
коравината на конструкцията и аеро-
еластичността. Възможността от разполагане на 
различни управляващи плоскости по 
разпереността на предното и задното крило 
позволяват изпълнението на интересни, от 
гледна точка на маневреността, еволюции в 
пространството – наприемер непосредственото 
управление на подемната и страничната сили. 
Разполагането на кормила за височина по 
предното и задното крило биха позволили 
надлъжна балансировка на ЛА при сравнително 
голям разбег на експлоатационните центровки и 
др. В тази светлина настоящият доклад 
представлява опит да се анализират и обобщят 
наличните в литературата експериментални 
данни за аеродинамичните характеристики на 
съчленени крила (ЛА със съчленени крила) с цел 
по-нататъшното им използване при 
проектирането на нови ЛА със съчленено крило, 
както и за изследване на динамиката на полета.      
 

2. Експериментални резултати за 

аеродинамичните характеристики на 

самолети със съчленено крило 
 

Разгледани са три експериментални модели 
на самолет със съчленено крило. По надолу ще 

бъдат дадени основните геометрични 
характеристики на моделите, условията на 
изпитване и експерименталните резултати за 
аеродинамичните характеристики.  

 

2.1. Експериментални модели  „Корнел” 
 

Изследванията са проведени от Jennifer 
Cornеille [1] в Института по технологии на 
военновъздушните сили на САЩ в дозвукова 
аеродинамична тръба (АДТ) с диаметър на 
работната част 1,5 m. Разгледани са 4 
конфигурации на физически модел на самолет 
със съчленено крило. Моделът е показан на фиг. 
1, а геометричните характеристики са дадени в 
табл. 1. 

 

 
Фиг. 1. Физичен модел на ЛА със съчленено 

крило „Корнел” 
 

Моделите означени с „Pos” имат 
положителен отстъп, т.е. предното крило е 
разположено над задното, а моделите, означени с 
„Neg” имат отрицателен отстъп, т.е. предното 
крило е разположено под задното. Профилите на 
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крилото са симетрични, хордата е постоянна и е 
равна на 0,0254 m. Крилата са с нулева напречна 
V-образност и в краищата си са съчленени с 
прави крилца.  

 

Табл. 1   
Модел l, m S, m2 χ, deg 
C60Neg 0,2286 0,0245 60 
C60Pos 0,2286 0,0245 60 
C30Neg 0,3960 0,0239 30 
C30Pos 0,3960 0,0239 30 
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Фиг. 2. Зависимост на коефициента на подемна 

сила от ъгъла на атака 
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Фиг. 3. Зависимост на коефицинета на 

съпротивителна сила от ъгъла на атака 
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Фиг. 4. Зависимост на коефициента на 

надлъжен момент от ъгъла на атака 

На фиг. 2 ... 4 са показани характеристиките 
на коефициентите на подемна сила, 
съпротивителна сила и надлъжен момент  в 
зависимост от ъгъла на атака. Графиките са 
получени при скорост 70 m/s. 

 

 2.2. Експериментални модели на НАСА 
 

 През 1989 г. в NASA Ames Research Center [2] 
са проведени редица експерименти за изучаване 
на аеродинамиката на съчленено крило като част 
от иновационна програма за подпомагане на 
малкия бизнес. Физичните модел на ЛА 
представляват самолети със съчленени крила, 
при които, за разлика от моделите „Корнел”, 
задното крило е съчленено в различни сечения 
по разпереността на предното (фиг. 5). 
 

 
а) Модел JW-1 

 
б) Модел JW-2 

    
в) Модел JW-3 

Фиг. 5. Физични модели на ЛА със съчленено 

крило на НАСА 
  

 Експериментите са проведени с 12-футова 
(3,6 m) АДТ на  Ames Research Center при число 
на Рейнолдс Re=2,2х106.    
 В табл. 2 са показани стойностите на 
геометричните характеристики на моделите.  
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Табл. 2 
 JW-1 JW-2 JW-3 
l, m 2,0321 1,6407 1,2192 
S, m2 0,2823 0,2463 0,1985 
B=lзад/lпр 0,6 0,8 1,0 
Sпр, m

2 0,2823 0,2463 0,1985 
Sзад, m

2 0,0867 0,0867 0,0867 
b, m 0,1475 0,1554 0,1655 
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Фиг. 6. Зависимост на коефициента на подемна 

сила от ъгъла на атака 
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Фиг. 7. Зависимост на коефицинета на 

съпротивителна сила от ъгъла на атака 
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Фиг. 8. Зависимост на коефициента на 

надлъжен момент от ъгъла на атака 

 

 Моделите JW-2 и JW-3 са получени чрез 
намаляване на разпереността на предното крило 
на базовия модел JW-1. Ъглите на стреловидност 
на предното и задното крило са съответно 30,5 º 
и минус 32 º. Ъглите на поставяне на коренното и 
крайното сечение са съответно: предно крило – 
7,5 º и 3,0 º; задно крило – 3,0 º и 5,0 º.  
На фиг. 6 ... 8 са представени графичните 

зависимости на коефициентите на подемната, 
съпротивителната сила и надлъжния момент.  

 

2.3. Експериментален модел МСК-2 
 

 Моделът на самолет със съчленено крило 
МСК-2 (фиг. 9) е разработен и изследван в 
Технически университет – София, филиал 
Пловдив в учебно-лабораторния аеродинамичен 
комплекс УЛАК-1 [3]. Геометричните му 
характеристики са дадени в табл. 3.  

Табл. 3  
S, m2 l, m χ, deg b, m 
0,033 0,400 25  0,037 

 

 Експериментът е проведен при число на 
Рейнолдс Re=130000.  На фиг. 11 ... 13 са 
изобразени зависимостите на коефициентите на 
аеродинамичните сили и моменти в равнината на 
симетрия на модела. 
  

 
Фиг. 9. Физичен модел на ЛА със съчленено 

крило МСК-2 
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Фиг. 10. Зависимост на коефицинета на 

съпротивителна сила от ъгъла на атака 
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Фиг. 11. Зависимост на коефицинета на 

съпротивителна сила от ъгъла на атака 
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Фиг. 12. Зависимост на коефициента на 

надлъжен момент от ъгъла на атака 

 
3. Анализ 
 

От експериментите, проведени от Корнел, от 
съществен интерес е да се анализира влиянието 
на отсъпа. Вижда се, че крилата с отрицателен 
отстъп като цяло имат по-високи стойности на 
коефициента на подемна сила при равен ъгъл на 
атака от тези с положителен отстъп (фиг.2). 
Също така аеродинамичното качеството на 
крилата с отрицателен отстъп е по-високо в 
целия диапазон на ъгли на атака. Очаквано е, че 
конфигурациите с ъгъл на стреловидност 
(положителен за предното и отрицателен за 
задното крило) от 60 º имат по-малък наклон на 
кривата cy=cy(α) от конфигурациите с ъгъл на 
стреловидност 30 º.   
От резултатите за моделите, изследвани от 

НАСА може да се забележи влиянието на 
параметъра B=lзад/lпр. Моделът с крила, 
съчленени в краищата си (фиг. 5в) притежава 
най-висока стойност за cyamax, докато моделът от 
фиг 5а с параметър В=0,6 има най-ниска 
стойност (фиг. 6). Това влияние, вероятно се 
дължи на появата на зони с интензивно 
откъсване на течението в крайните сечение на 

предното крило, което е характерно за крило с 
положителен ъгъл на стреловидност. И за трите 
модела след достигане на критичния ъгъл на 
атака е характерен срив във графиката, след 
което стойностите на подемната сила 
продължават слабо да нарастват. За JW-1 с 
параметър В=0,6 описаният срив е най-силно 
изразен, а за JW-3 – най-слабо. При коефициента 
на надлъжния момент (фиг. 8) за трите модела се 
вижда, че след достигане на критичния ъгъл на 
атака се появява зони с положителна стойност на 
производната дmz/дα. Отново при JW-1 този 
ефект е най-видимо изразен, което също 
вероятно се дължи на появата на кабриращ 
момент при откъсване на течението в крайните 
сечения на предното крило.  
Характерно за всички съчленени крила е, че 

след достигането на критичния ъгъл на атака, с 
последващо увеличаване на ъгъла на атака 
плавно продължава да се увеличава коефициента 
на подемна сила. Тази зависимост е изследвана  
до α≈20 º.  
 

4. Изводи 
 

4.1. Самолетите със съчленено крило запазват 
високи стойности на подемната сила и при 
големи ъгли на атака, което предполага 
възможността тази схема да се използва при 
свръхманеврени самолети. 

4.2 .  Вариантът на съчлененото крило, при 
който предното крило е разположено по-ниско 
от задното е с по-добри аеродинамични 
характеристики от варианта с обратно 
разположение. 

4.3. Положението по разпереността на точката 
на съчленяване на крилата слабо влияе върху 
коефициентите на подемна сила и челно 
съпротивление.  
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Резюме: 
Експериментално е изследвано влиянието на броя на впръскванията, осъществявани за един работен 
цикъл, върху ефективните показатели и качеството на разпределението на състава на сместа на бензинов 
двигател с централно подаване на гориво. 

 

Ключови думи: бензинови двигатели; ефективни показатели; централно впръскване. 
 

 

1. Увод  
 

Разработването на системи, подаващи гориво в 
общата част на пълнителния тръбопровод 
(централно впръскване) на бензиновите двигатели, 
е продиктувано от стремежа на производителите 
на горивна апаратура да се опростят и поевтинят 
бензино-впръскващите уредби (БВУ) с електронно 
управление, предназначени за двигателите от 
малък и среден клас. При БВУ с централно 
впръскване горивото се подава импулсно (при 
сравнително ниско налягане - около 0,12 MPa) от 
един впръсквач, разположен в общата част на 
пълнителния колектор пред дроселната клапа. 
Най-често основната програма за управление на 
впъскването е в зависимост от ъгъла, на който е 
завъртяна дроселната клапа и честотата на 
въртене, а корекции на състава на горивната смес 
се осъществяват в зависимост от: температурата на 
охлаждащата течност и постъпващия в двигателя 
въздух; съдържанието на кислород в отработилите 
газове и други величини. 

Известно е [2], че постигането на високи мощ-
ностно-икономични и екологични показатели при 
бензиновите двигатели, с изключение на тези, при 
които се цели управляема нехомогенност на заряда 
(при директно впръскване на гориво), извисква във 
всеки един от цилиндрите на двигателя да пос-
тъпва хомогенна, с еднакво количество и качество 
(еднакво въздушно отношение), гориво-въздушна 
смес. При двигателите с централно впръскване 
обаче подаването на горивото се осъществява по 
веднъж на всяко завъртане на коляновия вал [4], 
което създава условия за нееднакъв състав на 

сместа по отделните му цилиндри, тъй като те се 
намират в различен момент от извършването на 
работния им цикъл, а продължителността на 
впръскване е по-малка от времето, за което се 
извършва един оборот на двигателя. Качеството на 
смесообразуването също зависи от цикличността 
на подаване на гориво, тъй като при увеличаване 
на броя на впръскванията, осъществявани за един 
работен цикъл на двигателя, намалява коли-
чеството гориво, което се подава за едно от тях, а 
следователно и частта от него, попадаща в течна 
фаза върху стените на пълнителния тръбопровод, 
което води до повишаване на степента на хомоге-
низация на горивната смес. 
 

2. Цел 
 

Във връзка с изложеното по-горе, целта на 
изследването е да се направи сравнение на ефек-
тивните показатели и качеството на разпределе-
нието на състава на сместа по отделните цилиндри 
на бензинов двигател с централно подаване на 
гориво при различен брой на впръскванията, 
осъществявани за един работен цикъл. 
 

3. Обект на изследването и методики за провеж-

дането му 
 

За обект на изследването е избран бензинов 
двигател ВАЗ 2103, оригиналната горивна уредба 
на който е карбураторна. За реализиране на целите 
на изследването двигателят е комплектован с БВУ 
Mono-Jetronic, предназначена за двигателите 
Volkswagen-1,8. Управлението на горивоподава-
нето при работа на двигателя с БВУ Mono-Jetronic 
се осъществява със специално разработена за 
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целта електронна система [3], позволяваща 
независимо регулиране на времето на отворено 
състояние на впъсквача. Системата се задейства от 
импулсите, генерирани от индукционен 
възприемател, работещ съвместно с един или два 
щифта, монтирани към ремъчната шайба, 
разположена в предния край на коляновия вал на 
двигателя. Броят на щифтовете определя броя на 
впръскванията, които се осъществяват за едно 
завъртане на коляновия вал. Времето на отворено 
състояние на впръсквача се определя от 
продължителността на импулса, която се регулира 
чрез потенциометър, на чакащ мултивибратор, 
задействащ крайното стъпало на системата. 
Външният вид на така комплектования експе-
риментален двигател е показан на фиг. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнението на влиянието на броя на впръсква-

нията, осъществявани за един работен цикъл, вър-
ху ефективните мощностни (ефективна мощност – 
Nе, ефективен въртящ момент – Mе, средно 
ефективно налягане – pе) и икономични (часов – Gг 
и специфичен – gе разход на гориво) показатели на 
двигателя е извършено по товарни и външна чес-
тотна характеристики. При снемането на характе-
ристиките по натоварване се осигурява еднаквост 
на следните величини: честота на въртене – n; 
часов разход на въздух – Gв-х; часов разход на 
гориво; ъгъл на изпреварване на запалването – θ . 
Във всяка точка на съответните характеристики 
часовият разход на гориво, който зависи от време-
то на отворено състояние на впъсквача, се подбира 
така, че общото въздушно отношение на двигателя 
– α да е приблизително равно на единица (α ≈ 1). 
Стойностите на часовият разход на въздух и 
гориво се диктуват от тези при работа на двигателя 
с две впръсквания за един работен цикъл, т.е. – по 
едно на всяко завъртане на коляновия вал. По 
външна честотна характеристика часовият разход 
на гориво се подбира така, че да се осигури макси-
мален въртящ момент (максимална спирачна сила 
– Рсп) на двигателя. 

Качеството на разпределението на състава на 
сместа по отделните цилиндри на двигателя зависи 
от въздушното отношение, с което работи всеки 
един от тях. В настоящата работа определянето на 
действителното въздушно отношение на всеки от 
цилиндрите на двигателя и степента на неговата 
неравномерност е извършено по метода, основа-
ващ се на измерване на средната температура на 
отработилите газове в изпускателните тръбопро-
води на съответните цилиндри – [1]. Методът е 
приложим при снемане на регулировъчни характе-
ристики по състава на гориво-въздушната смес, 
при което във всяка от точките се измерва и 
средната температура на отработилите газове на 
всеки от цилиндрите. Ако разпределението на 
сместа е неравномерно, то максималните 
стойности на температурите на отработилите газо-
ве на отделните цилиндри ще се получат при 
различни общи въздушни отношения на двигателя. 
Степента на неравномерност на състава на сместа 
на даден цилиндър – Di се изчислява по 
формулата: 

(1)                      ,%100.1
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където: αт е действителното въздушно отношение, 
при което се постига максимална средна темпера-
тура на отработилите газове на съответния цилин-
дър, а αдi – общото въздушно отношение, с което 
работи двигателя, в момента на достигане на този 
максимум. Величината αт се пресмята по форму-
лата: 

(2)                      
m

m

i

дi

Т

∑
=

=
1

α

α , 

където: m е броят на цилиндрите на двигателя. 
Средната степен на неравномерност – Dср на 
разпределение на състава на сместа по цилиндрите 
на двигателя се пресмята по формулата: 
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При известна степен на неравномерност Di и общо 
въздушно отношение на двигателя – α, действи-
телният състав на сместа на всеки от цилиндрите – 
αi се изчислява по формулата: 

(4)                    
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4. Резултати от изследването 
 

Изследването е проведено в една от лаборато-
риите на катедра “Двигатели, автомоболна техника 
и транспорт” на ТУ-София, които са предназна-
чени за стендови изпитвания на двигатели с вът-

 

Фиг. 1. Двигател ВАЗ 2103 с БВУ Mono-Jetronic 
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решно горене и са обзаведени с необходимите 
технически средства, позволяващи определянето 
на техните мощностни и икономични показатели. 
Измерването на средната температура на отработи-
лите газове на отделните цилиндри на двигателя е 
осъществено с помощта на хромел-алумелови 
термодвойки, монтирани в съответните тръбопро-
води на изпускателния колектор и електронен, пи-
шещ, дванадесетпозиционен потенциометър ЭПП-
09МЗ. Изследването е проведено при работа на 
двигателя с две и четири впръсквания за работен 
цикъл, съответно: едно и две – за всяко завъртане 
на коляновия вал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Част от експерименталните резултати са 

показани на фиг.2 до фиг. 4 и таблица 1. Вижда се, 
че влиянието на броя на впръскванията, 
осъществявани за един работен цикъл, върху 
мощностните и икономичните показатели на 
двигател ВАЗ 2103 е незначително. По-съществени 
различия се наблюдават при режимите на средните 
натоварвания, където икономичните показатели на 

двигателя при работата му с четири впръсквания за 
работен цикъл (по две на едно завъртане на 
кояновия вал) са малко по-добри – до 3%. Въпреки 
че процентните различия в степените на неравно-
мерност на въздушното отношение при работа на 
двигателя с различен брой на впръскванията за 
работен цикъл са значителни (46% по-малка 
средна степен на неравномерност при четири 
впръсквания), то качеството на разпределението на 
състава на сместа по цилиндрите на двигателя е 
приблизително еднакво, тъй като стойностите на 
величините, представени в таблица 1, са малки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Таблица 1 
D1 D2 D3 D4 Dср Брой впр. за 

раб. цикъл % % % % % 

две 2,26 -1,45 -2,86 2.26 2,20 
четири -2,32 1,19 0.02 1,19 1,18 

 

5. Заключение 
 
Анализът на резултатите от проведеното 

експериментално изследване позволява да се нап-
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Фиг.3. Сравнение на мощностните показатели на 
двигател ВАЗ 2103 по външна честотна характерис-
тика и различен брой на впръскванията, осъщест-
вявани за един работен цикъл 
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Фиг.4. Изменение на средната температура на 
отработилите газове на отделните цилиндри на дви-
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рави заключението, че при бензиновите двигатели 
с централно подаване на гориво увеличаването на 
броя на впръскванията над две за работен цикъл не 
води до съществено подобряване на техните ефек-
тивни показатели и качеството на разпределението 
на състава на сместа по отделните им цилиндри. 
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Резюме: 

Създаден е компютърен модел на горивната уредба на двигател Д-3900 с бутална разпределителна 
помпа за високо налягане (от вида VE-Bosch). Входните параметри са определени на базата на 3D 
модели на помпата и впръсвача. С помощта на софтуерния пакет Workspace (AVL) са определени 
параметрите на подаването на гориво, а чрез софтуерни продукти, разработени от авторите – пока-
зателите на двигателя при пълно натоварване и различна честота на въртене. Получените резултати са 
сравнени с тези при работа на двигателя с роторна разпределителна помпа за високо налягане  (от вида 
Mefin DPAM). 

 

Ключови думи: дизелови двигатели;помпа за високо налягане; математично моделиране. 
 

 

1. Увод  
 

Помпата за високо налягане (ПВН) е основна част 
на горивната уредба с непосредствено действие на 
дизеловите двигатели с вътрешно горене (ДВГ). Тя 
е или многосекционна (за всеки цилиндър на ДВГ 
има отделно бутало) или разпределителна (едно 
бутало подава гориво към всички цилиндри). По 
начина на разпределение на горивото по цилиндри 
разпределителните ПВН (РПВН) се подразделят на 
бутални (БРПВН) и роторни (РРПВН). В бутал-
ните РПВН [2] буталото извършва не само постъ-
пателно движение за нагнетяване на горивото, но и 
се върти, разпределяйки го по цилиндри (наричат 
се и РПВН с аксиално движещо се бутало). В ро-
торните РПВН горивото се нагнетява от две (или 
повече) постъпателно движещи се бутала, вгра-
дени в ротор, който при въртенето си разпределя 
горивото по цилиндри (наричат се и РПВН с 
радиално движещи се бутала). 
РПВН имат редица предимства пред многосек-
ционните (по-малки габаритни размери и маса, по-
малък брой детайли и др.). Повишените изисква-
ния към икономичните и екологичните показатели 
на дизеловите ДВГ налагат преминаване към 
неразделена горивна камера и повишаване на 
налягането на впръскване. РПВН са по подходящи 
за целта, тъй като при тях отсъства силово въздей-
ствие на налягането на горивото върху лагерите на 
задвижващия им вал.  
 

2. Цел на изследването 
 

Целта на численото изследване е: да се опре-

делят параметрите на горивоподаването и пока-
зателите на двигател Д-3900 по външна честотна 
характеристика при работа с бутална РПВН (с 
аксиално движещо се бутало - от вида VE на 
фирмата Bosch) и получените резултати се сравнят 
с тези при работа с роторна РПВН (с радиално дви-
жещи се бутала - от вида Mefin DPAM). За да се из-
следва влиянието само на ПВН, останалите 
елементи на горивата уредба, в т.ч. и разпръсква-
чите (тип BDLL S 6556), са еднакви. 
Основните задачи, които трябва да се решат за 

осъществяване на численото изследване, са: съз-
даване на 3-мерен (3D) и компютърен модел на бу-
тална РПВН. 
 

3. Резултати от изследването 
 

Компютърният модел на горивната уредба на 
двигател Д-3900 с РПВН с аксиално движещо се 
бутало (фиг. 1) е създаден с помощта на соф-
туерния пакет за числено изследване на работния 
цикъл на ДВГ - Workspace v4.0, модул HYDSIM 
(Dynamic Analysis of Hydraulic Systems) на фир-
мата AVL (Австрия) [1]. Определянето на входните 
данни на отделните елементи на модела - геоме-
трични размери, премествания, обеми, маси на 
подвижните детайли и др., е направени въз основа 
на 3D модели на помпа за високо налягане и впръ-
сквача, създадени със софтуерния пакет Solid 

Works (фиг. 2). 
Позиции на фиг. 1:  

А. Елементи на помпата за високо налягане 
(Distributor Pump): 1 - гърбична шайба (поз. 12 от 
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фиг. 2) и ролка (поз. 14 от фиг. 2) за осигуряване на 
постъпателно движение на буталото (Cam Plate); 2 
- бутало на помпата (Plunger) с диаметър d2 = 0,012 
m; 20 - хлабина между буталото и втулката (Pump 
Leakage) ∆S20 = 3.10-6 m; 3 - обем на каналите в 
буталото (Pump Chamber) V3 = 6.10-7 m; 4 - размери 
на пълнителните 0,02x0,004 m и нагнетателните 
отвори 0,0025x0,002 m, предварителен hбп = 
0,0003m и ефективен ход на буталото hба = 0,0014  

m (Distributor Spill); 5 - съединителен канал в 
главата на разпределителя (Distributor Bore) с 
дължина L5 = 0,03 m и хидравличен диаметър 
d5 = 0,0025 m; 17 - налягане в корпуса на пом-
пата (Feed Pressure) p17 = 0,3 MPa; 
B. Елементи на нагнетателния клапан 
(Snubber Valve):  6 - обем пред клапана 
(Delivery Chamber) V6 = 4.10-7 m;   7 - 
нагнетателен клапан (Delivery Valve) с 
подвижна маса (тяло + 33% от масата на 
пружината) g7 = 0,002 kg, максимален ход hmax 
= 0,0006 m, диаметър на водещата част d7 = 
0,005 m и налягане на отваряне p7 = 1 MPa; 2 - 
обем след клапана (Valve Chamber) V2 = 4.10-7 
m, 0,25% от който е запълнен с мехурчета от 
въздух; 11 - байпасен отвор (Bypass) с d11 = 
5.10-7 m и коефициент на хидр. съпротивление 
k11 = 2,54; 
С. Тръбопровод за високо налягане (Injection 
Tube) - 13, свързващ помпата за високо 
налягане и впръсквача - с дължина L13 = 0,4 m, 
хидр. диаметър d13 = 0,002 m и обем, запълнен 
на 0,25% с мехурчета от въздух;   
D. Елементи на впръсквача (Nozzle): 14 - обем 
на входа (Conn. Volume) V14 = 2.10-7 m, запъл-
нен на 0,25% с мехурчета от въздух; 15 - отвор 
в тялото (Nozzle Bore) с дължина L15 = 0,15 m 
и хидр. диаметър d15 = 0,0025 m, обемът на 
който е запълнен на 0,25% с мехурчета от въз-
дух; 9 - иглен клапан (Needle) с размери на 
цилиндричните части d9 = 0,006x0,0045 m, 
маса g9 = 0,008 kg и максимален ход hmax = 
0,0003 m; 16 - обем под игления клапан (Noz-
zle Chamber) V16 = 8.10-9 m3, запълнен на 
0,25% с мехурчета от въздух; 10 - разпръсквач 
(Sac Orifice) с брой на отворите 4х0,00028 m и 
коефициент µf10 = 0,65;  16 - хлабина във воде-
щата част на игления клапан (Nozzle Leakage) 
∆S16 = 2.10-6 m; 8 - впръсквач (Nozzle Holder) с 
пружина, осигуряваща демпфиране 50 N.s/m; 
налягане в цилиндъра на двигателя (Cylinder 
Pressure), което се задава в зависимост от ре-
жима на работа на двигателя.     
Основните параметри на дизеловото гориво, 
които участват в компютърния модел на го-
ривната уредба, са: плътност - 820 kg/m3; ки-
нематичен вискозитет - 3 mm2/s; специфичен  

топлинен капацитет - 1960 J/(kg.K); коефициент на 
топлинно разширение - 0,001 1/K; коефициент на 
топлопроводност - 0,145 W/(m.K). 
Ефективният ход на буталото hба (в Distributor 

Spill) се избира така, че да се осигури необхо-
димото максимално циклово количество гориво 
(Gгц)max при номинален режим на работа на дви-
гател Д-3900 (пълно натоварване и честота на 
въртене n = 2500 min-1). Налягането в мястото на 
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Фиг. 1. Компютърен модел на горивната уредба на двигател Д-

3900 с бутална РПВН от вида VE - Bosch 

 

 
Фиг. 2. 3D модел на бутална РПВН от вида VE-Bosch за 

двигател Д-3900  
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впръскването - цилиндъра 14 (Cylinder Pressure) се 
задава на базата на реално снети индикаторни 
диаграми с апаратура за изпитване на ДВГ Indiset 
620 на фирмата AVL.  
Преди началото на изчислителния процес се 

задава  ъгловият диапазон, в който се извършват 
изчисленията, стъпката на дискретизация и броят 
на точките, в които се показват стойностите на 
отделните величини, участващи в табличните и 
графичните зависимости. Изчисленията са 
направени в ъгловия интервал 0-120 deg по ко-
ляновия вал със стъпка 0,01 deg, а броят на точките 
в табличните и графичните зависимости е 1200 
(през 0,1 deg).  
В края на изчислителната процедура се опре-

делят, в зависимост от ъгъла на завъртане на 
коляновия вал (crank engle), голям брой параметри, 
характеризиращи подаването на гориво в 
цилиндъра на двигателя. Най-важните от тях са: 
налягането в началото и края на нагнетателния 
тръбопровод, ходът на игления клапан на 
разпръсквача, налягането след отворите на 
разпръсквача, интегралният и диференциалният 
закон на впръскване на гориво в цилиндъра на 
ДВГ и др. 
Резултатите се показват в графичен и табличен 

вид (текстов формат). Благодарение на това, те 
могат да се обработват и сравняват със софтуерния 
пакет Exel на  Microsoft. 
На фиг. 3 са показани някои от резултатите, 

получени със софтуерния пакет Workspace (модул 
HYDSIM), при работа на двигател Д-3900 с бутална 
РПВН, пълно натоварване (Gгц = 0,000048 kg/ц., 
което се постига при номинална честота на 
въртене n = 2500 min-1 

с активен ход на буталото 
hбa = 0,0014 m) и различна честота на въртене: а - 
ход на игления клапан на впръсквача hик = f(ϕ); b - 
налягане в края на нагнетателния тръбопровод pнт 
= f(ϕ); c -  налягане пред отворите на разпръсквача 
рвпр = f(ϕ); d - интегрален Gгц = f(ϕ) и ди-
ференциален dGгц/dϕ = f(ϕ) закон на впръскване (ϕ 
e ъгълът на завъртане на коляновия вал, deg). 
Определянето на параметрите на горивния 

процес и ефективните показателите на двигател Д-

3900 (мощностни, икономични и токсичните) на 
режимите на работа, при които са определени със 
софтуерния пакет Workspace законите на 
впръскване на горивото, е направено с програмeн 
пакет за топлинно, кинематично и динамично 
изчисляване на ДВГ, разработен от П. Димитров 
[3]. Някои от резултатите, получени с него, са 
показани на фиг. 4 и фиг. 5. 
След въвеждане на закона на впръскването Gгц = 
f(ϕ) се определят законите на: изпарението на 
горивото (Gгц)и = f(ϕ), пълното топлоотделяне X =  
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Фиг. 3. Зависимост на: а - хода на игления клапан на 
разпръсквача hик ; b - налягането в края на нагнетателния 
тръбопровод рнт; c - налягането пред отворите на 
разпръсквача рвпр; d - интегралния Gгц = f(ϕ) и 
диференциалния dGгц/dϕ = f(ϕ) закон на впръскване на 
гориво; от ъгъла на завъртане на коляновия вал ϕ при 
пълно натоварване на двигателя и различна честота на 
въртене n. 
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f(ϕ) и скоростта на изменението му dX/dϕ = f(ϕ) 
- фиг. 4-а и фиг. 5- а. Въз основа на закона на 
топлоотделянето се определят: налягането p = f(ϕ), 
скоростта на изменението му dp/dϕ = f(ϕ) и 
температурата на газовете в цилиндъра Т = f(ϕ) - 
фиг. 4-b и фиг. 5-b, концентрацията на токсични 
вещества (азотни окиси NOx, свободен въглерод С) 
и димността RH на отработилите газове. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подобряването на Ne и ge (по-чувствително при ни-
ските честоти на въртене) се дължи на: по-ви-
сокото налягане на впръскване рвпр (с около 20 %), 
по-малкия среден диаметър на капките, на които се 
разпръсква горивото при впръсването dк (с около 
10 %), в резултат на което се подобрява качеството 
на смесообразуването; намаляване на 
продължителността на впръскването ϕвпр и пе-
риодът на задържане на самовъзпламеняването ϕ1, 
благодарение на което се подобрява динамиката на 
топлоотделянето (нараства коефициентът на 
пълното топлоотделяне X и намалява 
продължителността на горенето ϕz’). 
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Фиг. 4. Закони на впръскването, изпарението на горивото 
и топлоотделянето (a) и индикаторна диаграма (b) на 
двигател Д-3900 при работа с роторна РПВН (Mefin 

DPAM F020), пълно натоварване и честота на въртене n = 
2500 min-1 

Фиг. 6. Външна честотна характеристика на двигател 
Д-3900 (плътни линии -  роторна РПВН Mefin DPAM 

F020; прекъснати линии - бутална РПВН VE-Bosch) 
 

 

Фиг. 5. Закони на впръскването, изпарението на 
горивото и топлоотделянето (a) и индикаторна 
диаграма (b) на двигател  Д-3900 при работа с бутална 
РПВН (VE-Bosch), пълно натоварване и честота на 
въртене n = 2500 min-1 
 

a

b

a

b



 94

BulTrans-2009 

Proceedings 
24-25 September 2009  

Sozopol 

 

 

 

СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ И АВТОМОБИЛИТЕ 

 

ИВАН ЕВТИМОВ РОСЕН ИВАНОВ 

Катедра “Автомобили, трактори и кари”, Русенски университет, 
Русе, България 

ievtimov@ru.acad.bg 

Катедра “Автомобили, трактори и кари”, Русенски университет, 
Русе, България 
rossen@ru.acad.bg 

 

Резюме:  
В статията е направена една сравнителна оценка на ефективността от използването на  електромобилите 
и автомобилите, във връзка с глобалното затопляне и замърсяване на околната среда. 

 
Ключови думи: електромобил, оценка на енергийната ефективност 

 

Автомобилният парк в света вече е над 750 
млн. автомобила [1]. Те годишно изхвърлят в 
атмосферата около 4 млрд. тона въглероден 
диоксид – 15 % от всички емисии, представляващи 
един от основите фактори  за глобалното затопляне 
и всички свързани с него последици. Съдържащите 
се в изхвърляните газове въглеводороди, азотни 
оксиди и частици са източник на редица порaжения 
върху околната среда и здравето на хората. Това е 
основната причина, която принуждава 
производителите на автомобили да търсят начини 
за намаляване на вредните емисии. Други причини 
са постепенното нарастване на цените на течните 
горива и намаляването на нефтените запаси. 
Трябва да се подчертае и фактът, че по-голямата 
част от тези запаси се намират в политически 
нестабилни райони. В отговор на тези проблеми 
редица фирми предлагат на пазара алтернатива на 
класическите автомобили – електромобилите, 
задвижвани от постоянно и променливо токови 
електродвигатели.  

За да се види в каква степен с 
електромобилите биха се решили част от 
посочените по-горе проблеми е необходимо да се 
направи една сравнителна оценка от ефективността 
на използването на тези два вида превозни 
средства. За да бъде реална тази оценка е 
необходимо да се разгледа и за двата вида пълния 
процес като се започне от суровия петрол и се 
стигне до мощността предавана на движещите 
колела. Тези процеси за двата вида автомобили са 
различни (фиг.1 и 2).  

Ефективността на всеки етап се определя от 
мощността на входа и изхода и може да се изрази 
със съответния к.п.д.[1, 2 и 3 ]: 

    
 

за електромобилите; 

-рафинерия    ηр   =0,95-0,97; 
-електростанция   ηе   =0,33-0,40;  
- предаване на енергията до електрически 

контакт ηк   =0,90-0,92; 
- загуби при зареждане на акумулаторната 

батерия  ηз   =0,85-0,90; 
- к.п.д. на акумулаторната батерия (оловна)               

ηАБ=0,75-0,80; 
- к.п.д. на електродвигателя и свързваните с 

него елементи  ηел =0.80-0,85; 
- механичен к.п.д. на трансмисията  

ηм  =0,95-0,98; 
 за автомобилите. 

-рафинерия   ηр  =0,85-0,90; 
- загуби за доставяне до бензиностанция  

ηб  =0,95-0,99; 
- к.п.д. на двигателя 
 -бензинов  ηдб=0,22-0,30; 

- дизелов  ηдд=0,30-0,40 ; 
- механичен к.п.д. на трансмисията  

ηм =0,95-0,98; 
Общата ефективност или общият к.п.д. се 

определя  като произведение от ефективността  на 
отделните етапи: 

- за електромобилите -  
ηе-л = ηрηеηкηзηАБηелηм                                                    (1) 
-    за автомобилите -  
ηа-л  =  ηрηбηдб(ηдд)ηм                                        (2)  
Въз основа на формули (1) и (2) за общия 

к.п.д. се получават следните резултати: 
- за електромобили  ηе-л = 0,14-0,21; 
- за автомобили с бензинов двигател   

 ηа-л = 0,17-0,26;                                                     
-  за автомобили с дизелов двигател   

 ηа-л = 0,23-0,35. 
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Фиг.1. Отделните етапи за реализиране на движеща мощност при електромобилите 
 
 

 
 

Фиг.2. Отделните етапи за реализиране на движеща мощност при автомобилите 
 

При изчисление на общия к.п.д. на 
електромобилите не е взето под внимание 
дозареждането на акумулаторната батерия чрез 
рекупериране на енергия при спиране или 
движение по наклон и използване на слънчевата 
енергия. За повишаване ефективността от 
използването на електромобилите някои фирми [7] 
дори вграждат в тях ветрогенератори, които се 
използват също за дозареждане на акумулаторната 
батерия при спиране. От изложеното дотук се 
вижда, че резервите по отношение повишаване на 
ефективността от използване на електромобилите 
е много голяма. 

 В климатично отношение България се 
нарежда сред слънчевите страни в Европа. За 
разлика от вятъра, слънце има на цялата територия 
на България, като разликата между "най-силната" 

и "най-слабата" част не надхвърля 10% [4]. Това е 
една добра предпоставка за използване на 
слънчевата енергия у нас. Редица фирми работят 
успешно в това направление. Например японската 
фирма „Тойота” в своя хибрид ще използва 
слънчевата енергия [5] чрез монтирания на 
покрива на колата слънчев панел (фиг.3). 

С помощта на панела автомобилът ще има 
възможност допълнително да измине над  20 km  
пробег на  ден.  Батериите на колата получават 
около 160 W за 1 час от слънчевия панел. Това    
означава,  че   градските електромобили,  които  
имат  пробег приблизително  80  km  ще  
увеличат пробега си съответно и  ефективността 
си около 25%. Тенденциите в това отношение са 
обнадеждаващи. Вече учени успяха да 
разработят слънчеви панели с к.п.д. 42,8% [8].  
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Относно рекупериране на енергията  
норвежката   фирма  TH!NK [6]  е правила 
изследвания с разработения от нея модел Окс 
при движение в комбиниран цикъл и в  градски   
условия. Установило се, че пробегът  на   
електромобила  в  градски  условия се  е 
увеличил с 25%. 

     

 

 
 

Фиг.1. Автомобилът „Toyota Prius” със 
слънчев панел на покрива 

 
За първи път японската автомобилна 

компания „Мицубиши Моторс“ използва 
въздушното съпротивление за зареждане на 
акумулаторната батерия в електромобила си „i 
MiEV SPORT”. В предната му решетка е 
монтирана вентилационна система с 
ветрогенератори, които при спирането 
преобразуват енергията на насрещния вятър в 
електричество. С едно зареждане 
електромобилът може да измине 200 км, това е с 
25% повече от предишния модел от серията „i 
MiEV“,  в който няма монтирана такава система.  

Има още какво да се направи в бъдеще за 
повишаване ефективността от използване на 
електромобилите. Най-вече ще помогне 
изграждането на зарядни станции, в които 
електричеството ще се получава чрез използване 
на  слънчевата и вятърната енергия.   

След усъвършенстване технологията на 
производство на литий-йонните акумулаторни 
батерии и осигуряване на възможността за 
масовото им използване като източник на 
енергия, също ще се увеличи ефектността на 
използване на електромобилите, поради 
значителния им по-висок к.п.д.  (>95%). Само с 
използване на този тип батерии общият к.п.д. на 
електромобила ще се движи в границите ηе-л 
=0,18-0,25. Допълнително енергията, която се 
акумулира в акумулаторна батерия чрез 
използване на слънчев панел, система за 
рекупериране и използване на въздушното 
съпротивление при спиране, значително би 
повишила общия к.п.д. и при сегашните 
технологии на производство би се движил 
според нас в границите ηе-л =0,32-0,44.    

 
Заключение           

Въз основа на изложеното по-горе може да 
се очаква значително повишаване 
ефективността от използване на 
електромобилите. Те все още са в един начален 
стадий на разработване, няма все още проверени 
от практиката технологии, както при 
автомобилите, и може в близките години  
общият к.п.д. за масово произвежданите 
електромобили да се движи в границите            
ηе-л =0,40-0,50. 
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Резюме:  
В статията са анализирани различните видове цикли, с които може да се моделира движението на 
електромобилите при движение в градски условия. При автомобилите циклите се използват за оценка 
на вредните емисии, а при електромобилите циклите симулират движението в градски условия с цел да 
се изследват режимите на работа на акумулаторната батерия и степента на използване на  
рекуперативното спиране за дозареждането ú. 

 
Ключови думи: електромобил, изпитателни цикли 

 

Електромобилите са нов вид превозно 
средство, което търси своето място на пазара  сред 
многообразните по вид и мощност автомобили. За 
усъвършенстване на конструкцията на 
електромобила чрез  подбиране на отделните му 
агрегати с най-подходящи параметри и 
съгласуване на режимите им на работа е 
необходимо да се направят редица 
експериментални изследвания.  При такива случаи 
е необходимо да се моделира движението на 
автомобила като се изберат най-подходящите 
цикли за движение, които най-добре да симулират 
движението на електромобила. Особено това е 
необходимо за превозните средства, 
предназначени да се движат предимно в градски 
условия.  

Докато за автомобилите тези цикли  се 
използват главно за изследване на вредните 
емисии, отделяни при изгаряне на горивото и 
тяхната сертификация, то при електромобилите 
изследванията са в друга насока. Тук основен 
проблем е съхраняването на електрическата 
енергия в акумулаторната батерия и нейното най-
ефективно използване. Затова е необходимо 
циклите  да съдържат съответно етапи на 
ускоряване и спиране, които най-добре да 
симулират движението в градски условия . Така 
ще се даде една реална възможност за изследване 
режимите на работа на акумулаторната батерия и 
до каква степен ще може да се използва 
рекуперативното спиране за дозареждане на 

акумулаторната батерия. Следователно по-
простите цикли, в които преобладават етапи на 
движение с постоянна скорост [2] са неподходящи 
за този вид изследвания. Вторият тип цикли [1,2] 
са по-сложни, но много по-добре симулират 
движението в градски условия.  В Европа 
обикновено се използват по-прости цикли (с 
периоди на постоянно ускорение и постоянна 
скорост), отколкото в Азия и Северна Америка.  

Интерес представлява цикълът ICE-15, 
показани на фиг. 1. Той е известен и като UDC 
(Urban Driving Schedule) цикъл. Създаден е с цел за 
симулиране движението в големите европейски 
градове като Париж и Рим [2]. Характеризира се с 
ниска скорост на превозното средство, ниско 
натоварване на двигателя, както и ниска 
температура на отработените газове. С помощта на 
този цикъл се тества ефективността на малките 
автомобили както и батерията на електрическите 
автомобили.  

До скоро в Азия се използваше Японският 
цикъл, показан на фиг, 2. Този цикъл симулира 
градски условия на движение. Цикълът има 
времетраене 135 s, средна скорост на движение 
17,7 km/h и разстояние от 0,664 km. Максималната 
скорост  на движение е 40 km/h. 

В момента най-широко в Азия се използва 
цикъла показан на фиг. 3. Той се явява развитие на 
предния цикъл като е добавен етап с максимална 
скорост от 70 km/h.  
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Фиг. 1. Схема на европейския цикъл ICE-15 

Фиг. 2. Схема на японски цикъл  с Vmax=40 km/h 

Фиг. 3. Схема на японски цикъл с Vmax=70 km/h 
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Фиг. 4. Схема на цикъла на движение SAE J227a: 

t1-време за ускоряване от място до Vmax; t2-време за движение с Vmax; t3-време на движение без захранване 
от източника на енергия; t4-време за спиране; t5-време за покой и завършване на цикъла. 

 
Таблица 1 

Препоръчвани времена  за различните модели

 
 
Времетраенето на цикъла е 660 s, реализира се 

средна скорост 22,7 km/h и пробег от 4,16 km. 
Основно този цикъл се използва за сертификация 
на емисиите на изгорелите газове и разхода на 
гориво за лекотоварните автомобили[2]. 

Съществуват и други цикли [3], с които може 
да се моделира движението на електромобилите 
при движение в градски условия, но особен 
интерес представляват моделите на движение, 
предложени от SAE (Society of Automotive 
Engineers) в  стандарта J227a [1, 2]. Цикълът на 
движение с отделните етапи е показан на фиг. 4. 

 Препоръчаните времена на отделните етапи 
за различните модели са дадени в табл. 1. 

Посочените четири модела (A, B, C и D) 
рутинно се използват за оценка движението на 
електромобили и други превозни средства в 

градски и крайградски условия на движение. 
Моделите на движение А и В, при които 
максималните скорости на движение са по-ниски 
могат да се използват за превозни средства със  
специално предназначение.  

 
Заключение 

 

Разгледаните по-горе цикли, които симулират 
движението на автомобилите в градски и 
крайградски условия  могат успешно да се 
използват  за изследване движението на 
електромобилите в режимите на ускоряване, 
движение с постоянна скорост и ефективността от 
регенериране на енергията при спиране. По този 
начин може да се направи и една сравнителна 
оценка за ефективността от използването на 

Модели 
Параметри 

А B C D 

Максимална скорост, km/h 

Време за ускоряване – t1, s 

Време за движение с Vmax – t2, s 

Време за движение без захранване – t3, s 

Време за спиране – t4, s 

Време за покой и завършване на цикъла – t5, s  

Общо време на цикъла, s 

16 

4 

0 

2 

3 

30 

39 

32 

19 

19 

4 

5 

25 

72 

48 

18 

20 

8 

9 

25 

80  

72 

28 

50 

10 

9 

25 

122 
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различните превозни средства при движение в 
градски условия. Най-универсален се оказва 
стандартът J227а, предложен от SAE, поради 
възможността да симулира движението в градски 
и крайградски условия на различни по 
предназначение електромобили. 
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Abstract:
Разгледани са грешки получавани при опитно определяне на статичните характеристики на еластични 

ходови колела на колесни машини. Анализирани са причините за грешките при стендове с различна 
конструкция и са дадени препоръки за тяхното избягване или намаляване на вероятността за появяване.

Keywords: нормално, тангенциално и странично натоварване, нормална, тангенциална и странична 
деформация, страничен наклон на колелото, възприематели за сила и за преместване.

1. Увод

Статичните характеристики на еластичните хо-
дови колела на колесните машини се определят 
най-често с помощта на стендове, при които елас-
тичното колело се натоварва в радиална, тангенци-
ална или странична посока или комбинация от тях. 
По измерените на стенда деформации на еластич-
ното колело и при различни стойности на натовар-
ването се построяват статичните характеристики.

За получаване на минимални грешки при 
измерване не е достатъчно обаче [2] да се използва 
измервателна апаратура с висока точност, но след-
ва да се обърне внимание и на точността на изра-
ботване на детайлите и възлите на стенда и него-
вото сглобяване и регулиране. При измерване на 
деформации на еластичното колело от порядъка на 
няколко милиметри и при неговия страничен нак-
лон от порядъка на един до няколко градуси е 
ясно, че незначителни отклонения от техническите 
изисквания към параметрите на стенда могат да 
доведат до сериозни грешки. Такива отклонения 
могат да бъдат: отклонение на оста на колелото от 
зададеното положение спрямо възприемателя за 
сила или преместване или спрямо устройството за 
нормално, надлъжно или странично натоварване, 
неправилно положение на възприемателите за сила 
или преместване или натоварващото устройство и 
др. Причина за такива отклонения може да бъде 
както неправилно монтиране, така и деформациите 
на детайлите на стенда след прилагане на 
натоварването. Анализ на грешките при определя-
не на характеристиките на еластични ходови коле-
ла е правен в [2], но той се отнася в по-голяма 

степен към коефициента на съпротивление при 
търкаляне, определян на барабанни стендове.

Целта на настоящата работа да се направи 
анализ на влиянието на изброените и други 
подобни отклонения и принципите на измерването 
върху грешките при определяне на параметрите, 
определящи статичните характеристики на 
еластичните ходови колела и да се дадат 
препоръки за тяхното намаляване или избягване.

2. Грешки при измерване на нормалното нато-
варване и деформация на еластичното колело

Схема на стенд за измерване на нормалното 
натоварване на еластичното колело е представена
на фиг. 1 [1]. С помощта на прибора 10 се измерва 
налягането на работната течност в силовия 
цилиндър 2, което е пропорционално на нормално-
то натоварване. С помощта на писеца 11 и бара-
бана 12, завъртващ се пропорционално на премест-
ването на опорната площадка 12, се записва непо-
средствено статичната характеристика по нормал-
но натоварване на еластичното колело. Грешките в 
случая зависят от силите на триене между подвиж-
ните прътове 8 и неподвижната траверса 1, които 
се определят както от натоварването, мазането, та-
ка и от степента на износване или деформация. 
Грешки може да се наблюдават също при относи-
телното положение на изпитваното колело 5 и 
опорната площадка 9, например когато оста на 
колелото не е паралелна на опорната площадка.

При стенда, показан на фиг. 2 [3], нормалната 
сила се измерва с помощта на възприемателя за 
сила 5, а деформация – с помощта на възприема-
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теля за преместване 11. Грешките в случая могат 
да се дължат на отклонение на П-образната рама
от хоризонтално положение в надлъжната равнина 
или страничен наклон на колелото спрямо верти-
калната равнина на надлъжна симетрия поради 

деформация на П-образната рама или износване на 
вертикалните направляващи, фиг. 3.

Както се вижда от фиг. 3 а), реалната r  и из-
мерената измr нормална деформация на колелото 

се отличават и разликата между тях е толкова по-
голяма, колкото по-голямо е разстоянието между 
възприемателя за преместване и оста на колелото.
При страничното наклоняване на колелото, фиг. 3 
б), от действащата върху колелото сила кG  въз-

никва странична сила 


tgGF y кк   натоварваща 

странично колелото и възприемателя за нормална
сила 5, фиг. 2. Поради нееднаквата деформация по 
широчина на контактното петно, нормалната 
реакция zF се измества странично (фиг. 3).

Натоварването на възприемателя за нормална 
сила при странично наклоняване на колелото може 
да бъде избегнато при монтирането му върху оста 
на колелото в т. 'T и ''T  на разстояния т'l  и т''l  от 

центъра т. кО на колелото с двустранна ос, фиг. 4.

В този случай е необходимо да се отчитат теглото 

ккG  на изпитваното колело, приложено към него-

вия център, теглата ос'G  и ос''G  на осите и свърза-

ните с тях части от рамата, приложени в масовите 
центрове т. ос'С  и ос''С  на разстояния ос'l  и ос''l

от т. кО . С хц'F и хц''F са означени силите от 

хидравличния цилиндър, приведени към т. ос'С  и

ос''С . Ако не се отчита страничното изместване на 

rизм

r

а)

Fz



Gк

Fy
Fк y

б)
Фиг. 3. Схема на грешки поради деформации на стенд за 
статично изпитване на еластични колела: а) в надлъж-
ната равнина; б) в напречната равнина. С непрекъснати 
линии е показано деформираното положение; с 
прекъснати – недеформираното.

а)

б)
Фиг. 2. Схема на стенд за статично изпитване на елас-
тични колела [3]: 1 – изпитвано колело; 2 – П-образна ра-
ма; 3 – вертикални направляващи; 4 – винт за застопоря-
ване; 5 – възприемател за сила в нормално направление; 6 –
опорна площадка; 7 и 8 – напречни и надлъжни направля-
ващи; 9 – натоварващи хидроцилиндри; 10 – възприематели 
за сила; 11 – възприематели за преместване.

Фиг. 1. Схема на стенд за статично изпитване на 
еластични колела [1]: 1 – неподвижна траверса; 2 – хидрав-
личен цилиндър; 3 – плунжер; 4 – прътове; 5 – изпитвано 
колело; 6 – товароподемен механизъм; 7 – подвижна 
траверса; 8 – подвижни прътове; 9 – опорна площадка; 10 –
силоизмервателен прибор; 11 и 12 – писец и барабан на 
прибора за построяване на графиката; 13 – помпа.
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нормалната реакция zF , моментите на огъване
л

'TM  в участъка вляво и д
'TM в участъка вдясно от 

т. 'T са съответно
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' llGFMT  ;              (1)
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       (2)

Нормалната реакция zF може да бъде получена 

или от (2), или след приравняване на (1) и (2), 
съответно
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             (4)

Подобни зависимости се получават и при ра-
бота с момента на огъване спрямо т. ''T . От изрази 
(3) и (4) се вижда, че измерването на нормалната 
реакция с възприематели по схемата на фиг. 4, да-
же ако се приемат равенствата хцхцхц ''' FFF  , 

ососос ''' lll  , ососос ''' GGG  , е свързано с не-

обходимостта от измервания на допълнителни па-
раметри, което логично води до възможността за
получаване на грешки. При използване на колело с 
едностранна ос по фиг. 5 и монтиране на възприе-
мателя за нормална сила върху оста в т. Т, за 
момента на огъване TM следва

,cos))((

)cos)((

остосхц

стткк
л




llGF

tgrlFGM zT




           (5)

откъдето за нормалната реакция zF  се получава

 .cos/]cos))((
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сттостосхц

стткк
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  (6)

От (3) и (6) следва, че по-малки грешки при 
измерване на нормалната реакция zF  се получават 

при монтиране на възприемателя за сила по 
схемата на фиг. 5.

3. Грешки при измерване на тангенциалното на-
товарване и деформация на еластичното колело

За определяне на характеристиката )( xfFx 
се използват два метода: натоварване на колелото 
с въртящ момент и измерване на ъгъла на завър-
тане, и натоварване на колелото с тангенциална 
сила xF  и измерване непосредствено на тангенци-

алната деформация x (фиг. 2). И в двата случая 
еластичното колело е натоварено с определено 
нормално натоварване, по отношение на което 
важат изводите от т. 2. Грешки в първия случай 
могат да се появят вследствие на неправилното оп-
ределяне на предавателното отношение и к.п.д. на 
натоварващия механизъм. Във втория случай след-
ва да се отчита това, че възприемателят за верти-
кална сила 5 трябва да бъде предпазен от хоризон-
тална такава и затова преди опитите се снема [3].
Грешки тук могат да се получат вследствие на 
отклонение на натоварващия хидроцилиндър 9 и 
възприемателите за сила xF  10 и преместване x
11 (фиг. 2 а), или вследствие непаралелност на 
направляващите на опорната площадка спрямо 
надлъжната равнина на колелото.

 хц

Fхц

Fхц

y

x

Fхц

 вх

xизм

x

КП
Вx

ОП

Фиг. 6. Схема за измерване на тангенциалната 
деформация при отклонение на оста на натоварващия 
хидроцилиндър или на възприемателя за преместване от 
надлъжната ос на опорната площадка: ОП – опорна 
площадка; КП – контактно петно; Вх – възприемател за 
тангенциално преместване.

l

тl

ос

Gос
Fz

Gк

T



1

2

3

Oк

Fхц

Cосrст
к

Фиг. 5. Схема за измерване на нормалната реакция при 
монтиране на тензодатчиците върху едностранна ос на 
еластичното колело: 1 – едностранна ос на колелото; 2 –
изпитвано колело; 3 – тензодатчици.

l'т l''т

l'ос l''ос

G'ос G''осFz

F'хц

G к

T'
T''



1

2

3

Oк

F''хц

C''осC''ос

rст
к

Фиг. 4. Схема за измерване на нормалната реакция при 
монтиране на тензодатчиците върху двустранната ос 
на еластичното колело: 1 – двустранна ос на колелото; 2 
– изпитвано колело; 3 – тензодатчици.
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Например, при отклонение на оста на възприе-
мателя и хидроцилиндъра на ъгъл хц  (фиг. 6) от 

надлъжната ос на опорната площадка и колелото, 
силата, натоварваща тангенциално колелото, ще 
бъде хцхцхц cosFF

x
 . Отклонението на оста на 

възприемателя за тангенциално преместване Вх
на ъгъл Вх  води до измерване на разстоянието 

вхизм cos/ xx  .

При отклонение на направляващите на ъгъл н
(фиг. 7) от надлъжната ос на стенда, едновременно 
с тангенциалната деформация на изпитваното 
колело х ще се появи и странична такава 

нxtgy  .

При измерване на тангенциалната сила върху
стенд с помощта на възприемател за сила или вър-
тящ момент, монтиран на едностранна ос, подобно 
на фиг. 5, но с отклонение на рамата на стенда на 
ъгъл н  от надлъжната ос на стенда, както е 

показано на фиг. 8, тангенциалната сила може да 
се определи по два начина: 1) при измерване на 
момента на огъване в т. Т и 2) при измерване на 
момента на усукване на оста 1, съответно:

)cos/( нт lMF Tx                         (7)

)cos/(cos нст  rMF усx                  (8)

На фиг. 9 е показана схема на измерване на 
тангенциалната сила с възприемател за сила или 
въртящ момент, монтиран на двустранна ос на 

колелото, подобно на фиг. 4, но с отклонение на 
рамата на стенда на ъгъл н  от надлъжната ос на 

стенда. При измерване на момента на огъване в т. 
''T , за определяне на тангенциалната сила следва 

да се използва зависимостта
)cos''/(]cos)'''([ нт''нт  lMllRF TAx  ,    (9)

а при измерване на усукването на оста – зависи-
мост (8).

Следователно, за получаване на минимални 
грешки при изследване на тангенциалната характе-
ристика на еластично колело, е подходящ методът 
на прилагане на въртящ момент. При невъзмож-
ност той да бъде приложен, по-малка е вероятност-
та за получаване на грешки при монтиране на 
възприематели за усукващ момент върху оста на 
колелото.

4. Грешки при измерване на страничното нато-
варване и деформация на еластичното колело

За определяне на статичната характеристика 
)( yfFy   се прилагат два метода: странично 

изместване на колелото при неподвижна опорна 
площадка, фиг. 10, и странично изместване на 
опорната площадка при неподвижно колело, фиг. 
2, б. Грешки при първия метод са възможни от 
несъосност на оста на колелото и направляващата 

Фиг. 10. Схема на стенд за статично изпитване на 
еластични колела [1]: 1 – рама; 2 – ос; 3 – подвижна тръба; 
4 – рама; 5 – изпитвано колело; 6 – въже; 7 – записващо 
устройство; 8 – ос; 9 – противогежест; 10 и 11 – тежести.

Fхц

 н

xВx

КПОПН

y

Фиг. 7. Схема за измерване на тангенциалната деформа-
ция при отклонение на оста на направляващите от 
надлъжната ос на стенда: Н – направляващи; останалите 
означения – както на фиг. 5.
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Фиг. 9. Схема за измерване на тангенциалната сила при
монтиране на тензодатчиците върху едностранна ос на 
еластичното колело. Означения – както на фиг. 8.
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Фиг. 8. Схема за измерване на тангенциалната сила при
монтиране на тензодатчиците върху едностранна ос на 
еластичното колело: Вк – център на контактното петно; 
останалите означения – както на фиг. 7.



105

ос или направлението на действие на страничната 
сила. При втория метод грешките имат същия 
характер както тези разгледани в т. 3, фиг. 6 и фиг. 
7, но относно страничната ос на колелото и в 
изведените зависимости индексите „х” следва да се 
заместят с „у”.

При монтиране на възприемателя за сила върху 
оста на колело с двустранна, фиг. 11, или едно-
странна, фиг. 12, ос, за избягване на отчитането на 
нормалното натоварване, е необходимо да се из-
мерва не момент на огъване, а сила на опън/на-
тиск. Съгласно схемата на фиг. 11 страничната 
сила yF  се определя по зависимостта

cos/)'''( кк yyy FFF                    (10)

При монтиране на възприемателя за сила върху 
оста на колело с едностранна ос, фиг. 12, 
страничната сила yF  е 

cos/к yy FF                                (11)

Следователно, при определяне на характерис-
тиката )( yfFy   най-малки грешки са вероятни 

при прилагане на метода за натоварване на коле-
лото и неподвижна опорна площадка. При невъз-
можност за прилагане на този метод, е препоръчи-
телно възприемателят за сила да отчита силите на 
опън/натиск и да се монтира върху оста на коле-
лото, като при двустранна ос такива възприемате-

ли да се монтират и от двете страни на 
изпитваното колело.

5. Изводи

От казаното дотук могат да се направят 
следните изводи:
1. Натоварващият и направляващият механизми 

на стенда трябва да притежават необходимата 
коравина, за да бъдат намалени грешките от 
изпитването вследствие на деформациите им.

2. При провеждане на изпитването с монтиране на 
възприемателя за сила zF  по фиг. 2, е необхо-

димо да се отчитат и неговите деформации.
3. При конструиране на стендове за статично 

изпитване на еластични колела следва да се 
предвидят устройства за регулиране на положе-
нието на възприемателите за сила и премест-
ване, а също на опорната площадка спрямо 
колелото и на натоварващия механизъм спрямо 
опорната площадка.

4. По-малък брой параметри влияят върху точ-
ността на измерване при монтиране на възприе-
мателите за сила върху оста на колело с едно-
странна ос в сравнение с колело с двустранна 
ос. Целесъобразно е затова използването на 
стендове за статично изпитване на еластични 
колела с едностранна ос на изпитваното колело
и монтирани на нея възприематели за сила.
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ВЛИЯНИЕ НА ВИДА НА ЗАПАЛИТЕЛНИТЕ СВЕЩИ РАЗПОЛОЖЕНИ СТРАНИЧНО 

В ГОРИВНА КАМЕРА С ПОСТОЯНЕН ОБЕМ  ВЪРХУ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС   

 

 

 

 

Резюме:  

В този доклад са представени изследванията на горивният процес в камера с постоянен обем в 
зависимост от вида на запалителните свещи, поставени странично. Експериментите са направени за 
стехиометрична (α=1), бедна (α=1,1; 1,2; 1,3;1,5 ) и богата  (α= 0,85;0,95) горивовъздушни смеси. За гориво е 
използван газ метан.  Показани са резултати като максимално налягане получено в камерата, максимално 
пробивно напрежение и кадри от развитието на фронта на горивния пламък, заснети с високоскоростна камера. 

 

Kлючови думи: запалителни свещи; горивен процес; метан; запалване. 

 
 

1. Увод 

 

Съществен момент при работата на ДВГ с 
външно смесообразуване и принудително 
възпламеняване е осигуряване на надеждно 
изгаряне на работната смес в цилиндровото 
пространство. Това определено налага 
използването на високо-енергийна и надеждна 
запалителна система. 

Запалителните свещи са важен елемент от 
системите на двигателите с вътрешно горене и от 
техният правилен подбор и техническо състояние 
зависят мощностно-икономическите и екологични 
характеристики на двигателите.  Съвременните 
запалителни свещи имат редица предимства: 
- продължителна мощност при различни 
експлоатационни условия; 
- пестят гориво и намаляват вредните емисии 
отделяни в атмосферата; 
- защита на  двигателя и катализатора чрез по-
доброто изгаряне; 
- фабрично настроеното  разстояние между 
електродите се запазва по-дълго в процеса на 
експлоатация, отлично поведение при стартиране; 
- наличието на съпротивление гарантира надеждно 
функциониране на всички електронни системи 
като радио, навигация, ABS, ASR и ESP. 
 

2. Теоретична постановка 

 
Горенето в спокойна (неподвижна) 

хомогенна горивна смес, принудително запалена 
от електрическа искра, се разпространява по 
концентрични сферични повърхности с център 

електродите на свеща.  
Такова разпространение на пламъка е 

възможно, ако е налице идеална хомогенна 
неподвижна горивна смес с една и съща 
температура и налягане в различните точки на 
горивната камера и ако камерата е топлинно 
изолирана. 

Основните елементи на запалителната свещ 
са: изолатор, централен и страничен електроди,  
метален кожух, конектор (фиг.1).  

Основната част на изолатора е направена от 
порцелан. Неговата основна  функция е да  
поддържа  механично централния електрод , 
докато изолира високото напрежение. Има 
вторична роля, особено в съвременни двигатели с 
дълбоко разположени недостъпни свещи, в 
разширяване на терминала над цилиндровата глава 
така че да е  по-лесно достъпна. 

 

 
 
Фиг.1. Устройство на запалителна свещ 
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Върхът на изолатора, частта от металното 
тяло на свещта до електрода в центъра, който 
стърчи в горивната камера, трябва да издържа 
високи температури, запазвайки електрическа 
изолация. 

За избягване на прегряване на  електрода, 
трябва също така да предложи добра 
топлопроводимост. Порцеланът на изолатора 
трябва да издържа 850 °C и 60000 V. 

Точният състав и дължината на изолатора 
определят топлинното число на свещта. Късите 
изолатори са "по-студени" свещи, "по-топлите" 
свещи са с  удължен път към металното тяло, имат 
и пръстеновиден канал . 

 
 

            
            а)       б)          в) 
 
Фиг.2. Различни типове запалителни свещи 
а) Нормална; б) Green; в) Иридиева 

 
Понеже  свещта затваря също така горивната 

камера, когато е поставена, уплътненията се 
грижат да няма никакво изтичане от там. 
Уплътненията са типично направени със спойки  
от няколко различни слоя,  защото няма припой  
който да се свързва достатъчно добре 
едновременно с керамика и метал. 

Металния кожух на  свещта възприема 
усукването при стягане, служи да поеме топлината 
от изолатора и да го предаде на  главата. Служи 
също така и за маса през  която искрите 
преминават  през централния електрод към 
страничния.  

Централния електрод  е свързан към 
конектора през вътрешен проводник и обикновено 
има съпротивление за намаляване на  радио 
смущенията предизвикани от искренето. Той може 
да бъде направен  от мед, никел - желязо, хром, 
или скъпи метали. В края на  седемдесетте 
развитието на двигателите достигна ниво  където 
изискванията към топлинното число на свещите 
беше повишено. Свещ, която беше достатъчно 
студена за да се справи с изискванията за високи 
скорости,  в градски условия  не може да се 
самоочиства, което води до пропуски в 
запалването на двигателя. Отговорът на този 
проблем, измислен от производителите на свещи, е  
централен електрод, който пренася топлината от  
горенето далеч от върха по-ефективно отколкото 

беше възможното с никеловите сплави. Най-често 
в обикновените запалителни свещи като материал 
се използва мед. Развитието на електродите към 
висока температура изисква скъп метал (използват 
се  метали като итрий, иридий, платината или 
паладия, както и относително по-познатите сребро 
или златото) . Диаметърът е по-малък и са по-
остри, като не се стопяват или корозират. По-
малкият електрод поглъща по-малко топлина от 
искрата  и първоначалната енергия на пламъка. 

Страничният електрод е направен от 
легирана стомана с никел  и е споен на странично 
на металния кожух. Понякога се използва медна 
сърцевина за увеличаване на топлоотвеждането. 
Също така се използват и повече на брой 
странични електроди например 2 или  4.  

За настоящите изследвания са използвани 
няколко вида запалителни свещи производство на 
японската фирма NGK – нормална, зелена,  
иридиева и платинена (фиг.2).  

 

 
Фиг.3. Разлики в образуването на искрата 

 
Нормалната свещ е със стандартни 

характеристики и медна сърцевина на централният 
електрод.  

 

 
Фиг.4. Горивна камера с постоянен обем 
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Зелената (Green) е със “V” образен 
централен електрод, който предизвиква искрата на 
външния ръб на страничният електрод, поставяйки 
я по-близо до горивовъздушната смес (фиг.3). Дава 
се възможност на искрата да запали по-бързо 
сместа, като се получава по-пълно изгаряне. 

 За централен електрод в иридиевите 
запалителни свещи се използва иридий,  скъп, 
сребристо бял метал и един от най-плътните 
материали открит на земя. 

Изследванията са проведени с помощта  на  
горивна камера с постоянен обем, показана на фиг. 
4. Следейки налягането в камерата, необходимото 
въздушно отношение се регулира като метана и 
въздуха се пускат поотделно. След като горивната 
камера се напълни със смес  на необходимото 
първоначално налягане се подава искра чрез 
запалителна свещ. Синхронно с подаването на 
искрата се задействат фотографската система и 
измервателните устройства. Налягането в 
горивната камера се регистрира от датчик за 
налягане.  

Снимките на разпространяването на пламъка 
са получени през “Schilieren” апарат чрез 
високоскоростна CCD камера. 
 

3. Резултати 

 

При изгарянето на горивовъздушната смес в 
горивната камера най-високо максимално налягане 
се получава при иридиевата свещ (5,32 bar) , 
следвана от “Green” и най-ниско е налягането при 
нормалната запалителна свещ. На фиг. 5 е 
показано максималното налягане в зависимост от 
въздушното отношение за трите вида запалителни 
свещи, които са странично разположени в 
горивната камера с постоянен обем.    
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Фиг.5. Максимално налягане получено при 
изгарянето на метано-въздушната смес в 
зависимост от въздушното отношение 

Максимално напрежение в зависимост от 
разстоянието между електродите на запалителната 
свещ e представено на фиг.6. При иридиевата 
запалителна свещ напрежението е с около 50% по-
ниско отколкото при нормалната.  
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Фиг.6. Максимално напрежение в зависимост от 
разстоянието между електродите на запалителната 

свещ 
 

На фиг.7 са показани последователни кадри 
от развитието на фронта на горивния пламък за 
горивовъздушна смес с въздушно отношение α = 
1,5. С помощта на специализирана изчислителна 
програма, която използва за пресмятане площите, 
са получени резултати показващи предимството на 
иридиевите запалителни свещи.  Вижда се, че 
горенето се извършва по-бързо при иридиевата 
запалителна свещ в сравнение с нормалната свещ, 
но разликите не са много големи, явно повлияно от 
страничното им   разположение в горивната 
камера.  

 
4. Заключение 

 

В заключение може да се каже че 
иридиевите свещи са най-добри по отношение на 
горивният процес и най-малко натоварват 
запалителната система. Те са подходящи и за 
използване при бедни горивовъздушни смеси. 
Разликите в максималното налягане получено в 
камерата и скоростта на разпространение на 
горивният пламък при странично разположена 
запалителна свеш са по-малки.  

Представянето на платиниум и “Green” 
запалителните свещи е също добро, но техните 
резултати са близки до  тези на нормалните.  

 
Изследванията за извършени/подпомогнати по 
Договор ДО01-47/10.12.2008г., финансиран от 
Министерството на науката и образованието. 
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ТРЕПТЕНИЯТА НА АВТОМОБИЛНИ НЕЗАВИСИМИ ОКАЧВАНИЯ 
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Резюме: В статията е изследвано динамичното поведение на две конфигурации независимо 
окачване за автомобили. За описване на механичните системи е използван механо-математичен 
модел базиран на методите на матричната механика. Резултатите от числените експерименти 
показват законите за движение на подресорените и неподресорените маси, техните собствени 
честоти и ускоренията им. Резултатите за двата вида окачвания са сравнени. 
 
Ключови думи: механо-математичен модел, трептения, собствени честоти, плавност на 

движението 

 

 

1. Увод. 

Кинематичната структура на автомобилните 
независими окачвания с повишаване на 
скоростите на движение са се 
усъвършенствали  във времето и днес са 
налице голям брой нейни разновидности – 
едно-, дву-,  и повече раменни окачвания. В 
основата на всички тях стои еднораменното 
окачване. 
Целта на настоящата работа е като се 
използват методите на векторната механика да 
се направи анализ на получените резултати за 
двата вида окачване с цел обобщаване на 
изчислителния процес, което да послужи за 
основа на автоматизиран програмен продукт 
за избор на еластични характеристики на 
окачването. Числените експерименти са 
проведени в работна среда на MATLAB. 
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 Фиг. 1 Кинематична схема на автомобил с 
предни напречни и задни надлъжни рамена 
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 Фиг. 2 Кинематична схема на автомобил с 
предни и задни напречни рамена 

 
 

2. Пространствени механо–

математични модели с раменни окачвания, 

описващи плавността на движение с 

методите на векторната механика. 

Най-точно описание на поведението на 
автомобилите се постига с използването на 
пространствени механо-математични модели. 
Предимството на такива схеми е, че е 
възможно да се изследват преместванията и 
завъртанията на автомобила по осите Ox, Oy и 
Oz на координатна система разположена в 
масовия му център (т.е. всички степени на 
свобода),  което е предпоставка за висока 
точност при изчислителния процес. Схемите 
на моделите са показана на фиг.1 и фиг. 2. 
Разглежданите системи се състоят от 

подресорени маси, обединяващи в себе си 
масите на елементите от купето на 
автомобила, пътниците и товарите. В масовия 
и център е неподвижно закрепена локалната 
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координатна система O0x0y0z0. Окачването е 
реализирано като гумата, рамото, полуосите и 
други елементи са обединени в един елемент 
който е закрепен шарнирно към 
подресорените маси. Към всеки от тези 
елементи е закрепена  локална координатна 
система, съответно O1x1y1z1, O2x2y2z2, O3x3y3z3, 
O4x4y4z4. В равновесното положение на 
системата осите на всички координатни 
системи са успоредни. Всички премествания 
на локалните координатни системи се отчитат 
спрямо абсолютната координатна система 
OАxАyАzА. 
За системите от фиг. 1 и фиг.2  се правят 

следните допускания: 
-елементите от системата са твърди тела; 
-стабилизиращите рамена са безмасови и 

тяхната еластичност се разглежда като 
еквивалентна пружина свързана към 
носачите в точка на разстояние Lsf  от 
шарнира на предната ос и Lsb от шарнира на 
задната ос; 
-отчитат се еластичните и демпфиращи 
свойства на главните еластични елементи crf, 
crb, βrf, βrb, съответно за 
пружините и амортисьорите на предната и 

задната ос, както и еластичностите на гумите 
cgf на предната и  cgb на задната ос; 

- еластичните и демпфиращите елементи 
са с линейни характеристики; 

-системата е поставена в равновесно 
положение, като масовите центри на колелата 
лежат върху хоризонтална ос. Оста O1y1 

съвпада с оста O2y2, както и оста O3y3 съвпада 
с O4y4. 

 
За обобщени координати на системите се 

приемат: 
- z0 - линейно преместване на локалната 

координатна система O0x0y0z0 спрямо 
абсолютната OАxАyАzА по ос Oz; 

- φ0, ψ0 - ъглово преместване на локалната 
координатна система O0x0y0z0 спрямо 
абсолютната OАxАyАzА съответно около осите 
Ox и Oy; 

- φ1 - ъглово преместване около оста O1x1 
на координатната система O1x1y1z1; 

- φ2 - ъглово преместване около оста O2x2 
на координатната система O2x2y2z2; 

- φ3 - ъглово преместване около оста O3x3 
на координатната система O3x3y3z3; 

- φ4 - ъглово преместване около оста O4x4 
на координатната система O4x4y4z4; 

- ψ3 - ъглово преместване около оста O3y3 
на координатната система O3x3y3z3; 

- ψ4 - ъглово преместване около оста O4y4 
на координатната система O4x4y4z4; 

За да се намерят законите за движение в 
абсолютната координатна система OАxАyАzА е 
необходимо да се определят матриците на 
прехода от всяка една от локалните 
координатни системи към абсолютната. 

 
-матрицата на прехода от O0x0y0z0 към 

OАxАyАzА  за фиг. 1 и 2 е: 
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x0 и y0 са равни на нула, тъй като се 

разглеждат линейни трептения само по ос Oz, 
т.е. само вертикалните; 

 
-матриците на прехода от O1x1y1z1, 

O2x2y2z2, O3x3y3z3, O4x4y4z4, към O0x0y0z0 имат 
вида: 

-за фиг.1: 
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- за фиг. 2 само T0

3 и T0
4 са различни: 
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След умножаване на матриците и 

опростяване на получените изрази, за 
компонентите на ъгловата скорост по трите 
оси се получава: 

-за фиг. 1: 

0101 cosψϕϕω && +=
A

x  

001001 sinsincos ϕψϕϕψω && +=
A

y  

000011 sincossin ϕψϕψϕω && −=
A

z  

След премахване на членовете от по-
висок порядък се получава: 

101 ϕϕω && +=
A

x  

01 ψω &=
A

y  

01 =
A

zω  
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- по аналогичен начин се определят 
ъгловите скорости на останалите рамена: 

- за предно ляво рамо: 

202 ϕϕω && +=
A

x  

02 ψω &=
A

y  

02 =
A

zω  
- за задно дясно рамо: 

03 ϕω &=
A

x  

303 ψψω && +=
A

y  

03 =
A

zω  

- за задно ляво рамо: 

04 ϕω &=
A

x  

404 ψψω && +=
A

y  

04 =
A

zω  
 

-за фиг. 2 се различават само ъгловите 
скорости на задните рамена: 

- за задно дясно рамо: 

303 ϕϕω && +=
A

x  

03 ψω &=
A

y  

03 =
A

zω  
- за задно ляво рамо: 

404 ϕϕω && +=
A

x  

04 ψω &=
A
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A

zω  
 

Кинетичните енергии на двете системи 
са: 

- за фиг. 1: 
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- за фиг. 2: 
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Потенциалните енергии на двете 
системи са: 

 
- за фиг. 1: 
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- за фиг. 2: 
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Функциите на Релей са: 

- за фиг. 1: 
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- за фиг. 2: 
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След прилагане уравнението на 

Лагранж от 2-ри род: 
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за уравненията описващи законите на 
движение на системата от фиг.1 е в сила: 

[ ] [ ] [ ] [ ]FqCqq =+Β+Μ &&&  
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-[М ] е инерционната матрица, която е 
симетрична спрямо главния диагонал с 
размерност 7х7 и има следният вид: 

 
-[C] е матрицата на еластичностите, 

която също есиметрична и има размерност 7х7 
и има размерност 7х7: 
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-[B] е матрицата на дисипативните сили, 

показваща влиянието на демпферите – 
симетрична с размерност 7х7: 
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Клетките оцветени в оранжево се отнасят 

за системата от фиг.1 а тези в син цвят за фиг.2. 
За получаване на собствените честоти на 

системата уравненията се представят 
нормалната форма на Коши: 

0=+ Lyy  
Където L има вида: 









=

−−

OI

CMBM
L

11  

 
Изходните параметри на системата – 

вибропреместване , виброскорост и 
виброускорение се получават от уравненията : 

YLyy =+  
Където Y има вида : 
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След интегриране на системата по метода 
на Рунге - Кута се получават всички решения за 
определен времеви интервал. 

 
3. Числени изследвания. 

        Основните параметри и техните числени 
стойности са: 
Табл.1 
№                            

Параметър 
Озн. Стойност 

1. Подресорени маси m0 1400 kg 
2. Неподресорени маси mp 30 kg 
3. Инерционен момент на 

подресорените маси по 
оста Ох  

J0x 550 kg.m2 

4. Инерционен момент на 
подресорените маси по 
оста Оy 

J0y 2000 
kg.m2 

5. Инерционен момент на 
неподресорените маси 
от предния мост по 
оста  Ox 

Jpxf 5 kg.m2 

6. Инерционен момент на 
неподресорените маси 
от задния мост по оста  
Ox 

Jpxb 2 kg.m2 

7. Инерционен момент на 
неподресорените маси 
от предния мост по 
оста  Oy 

Jpyf 2 kg.m2 

8. Инерционен момент на 
неподресорените маси 
от задния мост по оста  
Oy 

Jpyb 5 kg.m2 

9. Вертикална координата 
на масовия център на 
подресорените маси 
спрямо шарнирите на 
рамената 

H 0,4 m 

10. Хоризонтална 
координата на масовия 
център на 
подресорените маси 
спрямо шарнирите на 
предните рамена 

bf 0,4 m 

11. Хоризонтална 
координата на масовия 
център на 
подресорените маси 
спрямо шарнирите на 
задните рамена 

bb 0,6 m 

12. Разстояние от масовия 
център до предната ос 

Lf 1,1 m 

13. Разстояние от масовия 
център до задната ос 

Lb 1,5 m 

14. Дължина на предното 
напречно рамо 

bkf 0,42 m 

15. Дължина на задното 
надлъжно рамо 

Lkb 0,42 m 

16. Разстояние от точката 
на контакт на задното 
колело с пътя до 
шарнира на рамото   

bkb 0,2 m 

17. Разстояние от масовия 
център на предно (f) и 
задно (b) рамо до 
шарнира на 
съответното рамо 

Lmp 0,4 m 

18. Разстояние от точката 
на закрепване на 
предния (f) и задния (b) 
главен еластичен 
елемент до шарнира на 
съответното рамо 

Lc 0,3 m 

19. Разстояние от точката 
на закрепване на 
предния (f) и задния (b) 
стабилизатор на 
напречна устойчивост 
до шарнира на 
съответното рамо 

Ls 0,28 m 

20. Радиус на предните (f) 
и задните (b) колела 

Rk 0,26 m 

21. Коефициент на 
еластичност на главния 
еластичен елемент на 
предната ос 

crf 25000 
N/m 

22. Коефициент на 
еластичност на главния 
еластичен елемент на 
задната ос 

crb 25000 
N/m 

23. Коефициент на 
еластичност на гумите 

cgz 125000 
N/m 

24. Коефициент на 
еластичност на 
стабилизатора на 
напречна устойчивост 
на предния (f) и задния 
(b) мост 

cs 20000 
N/m 

25. Коефициент на 
демпфиране на 
предния (f) и задния (b) 
амортисьор 

βr 1900 N/m2 

 
Параметрите не са измерени от авторите, 

а са взети от литературни източници цитирани 
по-долу. 

 
За собствените честоти на системите се 

получава: 
0.8099 Hz (за фиг.1) / 0.9839 Hz (за фиг.2) – 

честота на линейните трептения на 
подресорените маси  по ос z (подскачане);       

1.6722 Hz  / 1.7286 Hz – честота на ъгловите 
трептения на подресорените маси  около ос x 
(люлеене); 

1.1740 Hz  / 0.8367 Hz – честота на ъгловите 
трептения на подресорените маси  около ос y 
(галопиране); 
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7.8614 и 7.8506 Hz  / 7.8593 и 7.8832 Hz – 
ъглови честоти на предните рамена; 

8.3490 и 8.3100 Hz  / 8.2327 и 8.3100 Hz  – 
ъглови честоти на задните рамена; 

Смущенията в системата са синусоидални 
и са приложени в центъра на контактното петно 
на гумата с пътя. Те имат следния вид: 

))cos(1(0 vtqq −=  

q0= 0,02 m – амплитуда на височината на 
неравностите; 

υ – кръгова честота на смущаващото 
въздействие: 

υ
s

rad
S

v
,

.2π
=  

Честотата на смущаващото въздействие 
изразена в херци има вида: 

υ Hz
S

v
,

.2

2

1 π

π

=  

v  - скорост на движение на автомобила, 
m/s; 

S – дължина на вълната, m. 
 
Тъй като са важни максималните 

ускорения, изследването на поведението на 
отделните елементи от системата е проведено 
при въздействия с честота близка до 
собствената им.  Получените резултати за някои  
от ускоренията са показани на фигурите по-
долу:  

 
Фиг.3 Линейно ускорение на подресорените 

маси по ос z съответно на моделите от фиг.1 и 2    
 

 
Фиг.4 Ъглово ускорение на подресорените 

маси по ос y съответно на моделите от фиг.1 
и 2 

 

 

 
Фиг. 5 Ъглово ускорение на предно ляво 

рамо  за  фиг.1 и 2 
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4. Заключение. 

Направеното обобщение на матриците на 
двата вида автомобилно окачване може да се 
използва за създаване на автоматизиран 
програмен продукт със заложена в него 
изчислителна част и по този начин да се ускори 
работата при избора на типа окачване и 
неговите еластични параметри. 
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Abstract: 

В публикацията са проведени  теоретични и експериментални изследвания на изменение на налягането 
по дължината на пълнителния тръбопровод при различни режими на работа на бензинов двигател. Направено е 
съпоставяне на получените резултати с помощта на средната относителна грешка между теоретичните и 
експерименталните криви и е извършена оценка на приложимостта на математичния модел за бъдещи 
изследвания. 

 

Keywords: intake manifold, engines, pressure, unsteady flow, gas exchange, finite difference method. 
 

 

1. Въведение 
 

Проектирането и конструирането на 
съвременните двигатели с вътрешно горене е 
съпроводено с провеждането на голям брой 
теоретични и експериментални изследвания на 
работните процеси. В процеса на цялостното 
математично моделиране на работния процес в 
двигателите от особено значение е точното 
определяне на стойностите на налягането в 
пълнителния тръбопровод и най-вече в сечението 
пред пълнителния клапан. Това позволява 
адекватно определяне на масата работно вещество, 
постъпило в цилиндъра във всеки момент от ъгъла 
на завъртане на коляновия вал и изчисляване на 
коефициента на пълнене, който е важен параметър 
за двигателите, определящ съвършенството на 
протичащите газообменни процеси. Практическата 
приложимост на всеки един математичен модел се 
оценява след оценка на получените резултати по 
експериментален път при условия максимално 
близки до тези в модела. 
В тази връзка целта на публикацията е 

съпоставяне на резултатите за налягането в 
пълнителния тръбопровод, получени по 
теоретичен и експериментален път в различни 
сечения и режими на работа на двигателя, и оценка 
на грешката между тях.         
 

2. Теоретична постановка 
 

При съставяне на математичния модел, 
описващ процесите в пълнителния колектор на 
двигателите с вътрешно горене е използван модел 
на двигателя показан на фиг.1. За целите на 

моделирането е използван едноцилиндров 

бензинов двигател, с един пълнителен и един 
изпускателен клапан. Пълнителната система на 
двигателя за максимално опростяване е съставена 
от индивидуален пълнителен тръбопровод. 
След задълбочено проучване на методите за 

моделиране на процесите в пълнителните 
тръбопроводи [1], е използван математичен модел, 
който описва неустановено едномерно течение на 
реален флуид. Определянето на параметрите в 
цилиндъра на двигателя се осъществява с 
математичен модел базиран на първия принцип на 
термодинамиката за отворена термодинамична 
система. За определяне на параметрите в 
граничните точки на пълнителния тръбопровод се 
използват гранични условия, които дават връзка 

 

Фиг.1. Модел на пълнителния тръбопровод на 
едноцилиндров бензинов двигател 
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между параметрите в тръбопровода и околната 
среда от едната страна и цилиндъра от другата 
страна. Също така с помощта на граничните 
условия се определя и скоростта на изтичане на 
работното вещество през пълнителния клапан. 
Движение на работното вещество в 

пълнителния тръбопровод може да бъде описано 
чрез уравненията за непрекъснатостта, за 
движение, и съхранение на енергията, записани за 
едномерен поток в следния вид [2,4]: 
 

  
 

 

  

Така представената система от частни 
диференциални уравнения (1), (2) и (3) може да се 
запише във векторен вид по следния начин: 
 

  

където  

 
 

  

 

  

 

За решаване на векторното уравнение (4) е 
използван двустъпковият метод на Лакс-Вендров, с 
помощта на който се определят стойностите на 
елементите  и  във всяка точка от 
изчислителното поле без граничните точки. 
Параметрите на потока се изразяват лесно чрез 
елементите на вектора : 
 

 
 

 
 

Параметрите в граничните точки зависят 
едновременно от процесите, протичащи в 
тръбопровода, и от параметрите на флуида извън 
тръбопровода. В зависимост от условията на 

протичане в различните сечения се ползват 
комбинация от уравненията за непрекъснатостта, 
за съхранение на енергията, за състоянието и 
вълновите уравнения. При описанието на 
процесите се счита, че движението на работното 
вещество в граничните точки е квазистационарно и 
адиабатно. 
При моделирането на процесите в цилиндъра се 

приема, че параметрите на работното вещество са 
равномерно разпределени в него и скоростта е 
равна на нула [3]. При тези допускания процесите в 
цилиндъра се описват с помощта на първия 
принцип на термодинамиката за една отворена 
термодинамична система: 
 

  
 

 Като се преобразува уравнение (10) се 
получава зависимост за изменение на налягането в 
цилиндъра на двигателя във функция от ъгъла на 
завъртане на коляновия вал, която има следния 
обобщен вид:  

 
3. Описание на програмата за теоретични 

изследвания  

За изследване на газодинамичните процеси в 
пълнителните тръбопроводи на бензиновите 
двигатели с вътрешно горене е разработен 
алгоритъм с помощта на програмата Matlab фиг.2. 
При създаването на програмата са използвани 
математичните модели, описващи едномерното 
неустановено движение на работното вещество в 
пълнителния тръбопровод, съответните гранични 
условия в двата края на тръбопровода и моделът, 
основаващ се на първия принцип на 

Фиг.2. Блок схема на изчислителния алгоритъм, 
разработен в програмната среда на Matlab 
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термодинамиката за определяне на параметрите в 
цилиндъра на двигателя . 
4. Експерименталната уредба  

Експерименталните изследвания са проведени 
на двигател ВАЗ 21011 в условията на стендови 
изпитания. Към двигателя е монтирана 
хидравлична спирачка Шенк с мощност 150 к.с. и 
максимална честота на въртене 7500 min

-1. За 
нуждите на изследванията бе монтирана нова 
пълнителна система с индивидуални пълнителни 
тръбопроводи към всеки цилиндър и дължина от 
500 mm. 

На фиг. 3 схематично е представена 
измервателната система. За измерване на 
налягането в търбопровода са монтирани 
пиезокварцови възприемател на фирмата „PCB” 
модел 112A22 позиция 1. Измерването на 
налягането е извършено в пет сечение по 
дължината на пълнителния тръбопровод на 
разстояния 100mm едно от друго. Възприемателите 
се захранват с помощта на захранващ модул 
482А22 позиция 4. Аналоговият сигнал от 
възприемателя се подава на аналого-цифров 
преобразувател 5  монтиран в персоналния 
компютър 6. Използваният аналого-цифров 
преобразувател PCI-6221(37-Pin) е продукт на 
фирмата „National Instruments”. Положението на 
коляновия вал се определя с помощта на 
възприемател 2, работещ на принципа на Хол 
поставен на маховика на двигателя. Чрез 
индукционния възприемател 3 работещ със зъбния 
венец на шайбата на вала се получава информация 
за честотата на въртене на двигателя. Всички 
сигнали постъпващи в аналого-цифровия 
преобразувател се обработват, визуализират и 
записват с помощта на програмата „LabVIEW”. 

 
5. Сравняване на получените резултати  

След проведените експериментални изпитания 
и обработване на получените данни са построени 
графични зависимости за изменението на 
налягането в пълнителния тръбопровод на първи 
цилиндър на изпитвания двигател, във функция от 
ъгъла на завъртане на коляновия вал за един 
работен цикъл, в пет сечения по дължината на 

тръбопровода и в честотния диапазон от  до 
 през интервал от . 

Експерименталните данни за налягането са 
съпоставени с тези, получени по теоретичен път в 
съответните сечения и честотни режими. За по-
добра съпоставимост на резултатите за налягане на 
входа на пълнителния тръбопровод, при 
теоретичните изследвания е зададено 
експериментално измереното налягане в ресивера 

 

Фиг.3. Обща схема на измервателната система 

1 2 3 4 5 6 

Фиг.4. Изменение на налягането, получено по 
експериментален и теоретичен път при честота на 

въртене    
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на двигателя при съответните честоти на въртене 
на двигателя. Резултати за изменението на 
налягането при честоти на въртене n=2000min

-1 и 
n=4000min

-1 графично са представени на фиг.4 и 5. 
 

 
Експерименталните резултати потвърждават 

характера на изменение на налягането във функция 
от ъгъла на завъртане на коляновия вал, получен по 

теоретичен път. Забелязва се известна разлика в 
амплитудите, като експерименталните стойности 
са малко по-ниски в периода, когато пълнителният 
клапан е затворен. Реално получените стойности 
доказват, че с отдалечаване на сечението от 
пълнителния клапан амплитудите на изменението 
на налягането постепенно намаляват. Получените 
резултати показват добро качествено съвпадение 
между кривите. Известни разминавания между 
резултатите се получават в периода, в който 
пълнителният клапан е отворен. 
За количествено сравняване на резултатите се 

използва средната относителна грешка между 
експерименталните и теоретичните стойности на 
налягането за един работен цикъл на двигателя. 
Математически разликата се описва от следната 
зависимост: 
 

 

Обобщените резултати за относителната грешка 
са показани на фиг.6. Анализът на резултатите 
показва, че относителната грешка се увеличава при 
отдалечаване от входа на пълнителния 
тръбопровод и с нарастване на честотата на 
въртене, като максималната стойност не 
превишава 8,4%. 

 
6. Изводи  

• Относителната грешка между 
теоретичните и експерименталните стойности 
нараства вследствие на увеличаването на 
амплитудите в изменението на налягането; 

• Качествени разлики между теоретичните и 
експерименталните резултати се наблюдават 
главно през периода на процеса пълнене; 

• Максималната относителна грешка от 8,4% 
показва, че предложеният математичен модел, с 
приемлива за практиката точност, може да се 
използва за бъдещи теоретични изследвания. 

 

Фиг.6. Изменение на средната относителна грешка 
между експерименталните и теоретичните стойности на 
налягането в пълнителния тръбопровод във функция от 

честотата на въртене и неговата дължината. 

Фиг.5. Изменение на налягането, получено по 
експериментален и теоретичен път при честота на 

въртене    
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В работата се изследват динамичните натоварвания в двустъпален цилиндричен редуктор, предизвикани 
от външни и вътрешни сили и смущения..  За численото изследване се използва програмния продукт Simpack. 

 

Ключови думи : двустъпален цилиндричен редуктор, параметрични трептения. 
 

 

1. Въведение 
 

Целта на работата е изследване на динамичните 
натоварвания в двустъпален цилиндричен редуктор, 
предизвикани от външни и вътрешни сили и смущения. 
Решението на задачата е извършено с помощта на 
програмата за моделиране на многомасови системи 
Simpack (фиг.1). Изследва се стационарен процес на 
движение, като силите на зацепване между зъбните 
двойки се моделират в зависимост от геометрията на 
зъбните колела, като се отчита променливата 
еластичност [1,2,3,4,5].  За моделирането на силите на 
зацепване между зъбните колела се използват 
стандартни команди заложени в програмата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.1 
2. Динамичен модел 

Динамичният модел е показан на фиг.2 . Той 
представлява многомасова дискретна система, сътояща 
се от шест тела. Зъбните колела са твърди дискове, 

които са свързани неподвижно с валовете. За да се 
отчете еластичността при усукване на валовете, те се 
изграждат като две твърди тела, които могат да се 
завъртат едно спрямо друго само около собствените си 
оси (xi) и са свързани със спирални пружини с 
коефициенти на еластичност и демпфиране съответно cwi 
и dwi. Координатите описващи преместванията и 
завъртанията на всяко тяло спрямо трите оси са 
съответно xi, yi, zi, и αi, βi, γi.  
Приема се, че лагерите са еластични в радиална и 
аксиална посока. Корпусът се приема за идеално твърд. 

Зъбните двойки са свързани с еластични 
елементи с коефициенти на еластичност и демпфиране 
съответно cvi и dvi.  

Като се вземат предвид наложените връзки 
системата има 21 степени на свобода. 

 
Фиг.2 
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3. Сили в зъбното зацепване 
Натоварването в зъбното зацепване при зъбни 

двойки с наклонени зъби е функция на релативото 
завъртане и релативното преместване съгласно Ritzel [1]. 
В модела се вземат предвид  трите компоненти спрямо 
неподвижната координатна система на силите на 
зацепване , тъй като те предизвикват натоварвания в 
аксиална и радиална посока.  На фиг.3 е показана 
ориентацията [1] на нормалата към зъбното зацепване 
спрямо неподвижната координатна система. (αxi, αyi, α zi), 
както и ъгъла на зацепване αni и ъгъла на наклона на 
зъбите βi. 

 
Фиг.3 
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Силите в зъбните зацепвания по посока на нормалата 
са [1]: 
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Стъпало 2 
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където ri са радиусите на делителните окръжности; 
cvi- коефициент на еластичност в нормална посока; 
dvi- коефициент на демпфиране в нормална посока. 

Компонентите на силите в зъбното зацепване 
спрямо неподвижната координатна система са: 
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4.Диференциални уравнения за движение 
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 Координатите  
3 3 3 3 3, , , ,x y z β γ  са зависими от 

координатите 
2 2 2 2 2, , , ,x y z β γ  

Използвани означения: 
Jxi, Jyi, Jzi- Масови инерционни моменти на 

телата; 
mi- маси на телата; 
cxi, cyi, czi- коефициенти на еластичност на 

лагерите спрямо   x-, y- и z ос; 
dxi, dyi, dzi- коефициенти на демпфипане на 

лагерите спрямо   x-, y- и z ос; 
M- двигателен момент; 
MC- съпротивителен момент; 
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yij i yi i yi

zij i zi i zi

F f x c x d

F f y c y d

F f z c z d

=

=

=

&

&

&

- еластични и демпфиращи 

сили на лагерите ij (j=a,b); 
 

5. Коефициент на еластичност в зъбното 

зацепване 
Променливата еластичност в зъбното зацепване 

е както експериментално така и теоретично изследвана 
от много автори [2, 3, 4, 6]. За изследванията ще се 
използват анализите в  [4].  

За описването на променливия коефициент на 
еластичност на една зъбна двойка за интервала в която 
зъбите са зацепени, се използва изразът (6). 
Еластичността в първо приближение може да се 
апроксимира със синусоида. Графично функцията е 
показана на фиг.4. 

(6)  
max( )sin

stat stat
c c c c

π
ϕ

εθ

 
= + −  

 
  

където ε е коефициента на припокриване; 
φ- ъгълът на завъртане на задвижващото зъбно 

колелото; 
θ- ъгълът между зъбите на задвижващото зъбно 

колело. 
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фиг.4 

В зависимост от коефициента на припокриване 
в контакт може да има повече от една двойка 
зъби.Общия коефициент на еластичност се пресмята с 
уравнения (7), като се отчита дефазирането на отделните 
зъбни двойки намиращи се в контакт. 

(7)
1

( )
n

v i

i

c c ϕ

=

=∑                 

На фиг.5 е показана промяната на коефициента 
еластичност за зъбна двойка с коефициент на 
припокриване ε=2,5. 

 
 
 
 
 
 
 

Фиг.5 
Демпфирането в зъбното зацепване на този етап 

се приема за постоянно. 
 

6. Стойности на физическите параметри 

на системата 

cw1= 15365 Nm/rad, cw2= 69508,9 Nm/rad, cw3=329043 
Nm/rad, dw1=3 Nms/rad, dw2=2 Nms/rad, dw3=5 
Nms/rad,cx1=cy1= cz1=2,5.108 N/m, dx1=dy1=dz1=8 Ns/m, 
cx2=cy2= cz2=3.108 N/m, dx2=dy2=dz2=10Ns/m, cx3=cy3= 
cz3=6,5.108 N/m, dx3=dy3=dz3=221.103 Ns/m, dv1=234.103 

Ns/m, dv2=250.103 Ns/m 
Параметрите на зъбните колелета са представени в таб.1 

Таблица 1 
З. К. 1 2 3 4 

mn[mm] 1,5 1,5 2,5 2,5 

mt[mm] 1,55 1,55 2,58 2,58 

b[mm] 39 37 71 56 

β[grad] 15 15 15 15 

z 20 81 16 79 

ri[mm] 31,05 125,78 41,40 204,45 

a[mm] 78,41 78,41 122,93 122,93 

ε 3,53 3,53 3,19 3,19 

 
Двигателният момент се описва с уравнение (8) и 

графично е показан на фиг. 6. 
 (8) max 1 1120 1,2b bM M Cϕ ϕ= − = −& &  
Съпротивителният момент Mc=500 [Nm]. 
 

 

 
фиг. 6 

Пресечната точка A (фиг.6) на двигателния момент 
М и съпротивителния момент МСП приведен към първия 

вал определя ъгловата скорост 1ϕ& при която ще се 

установи системата. 
7. Числено решение 
 С програмата  Simpack могат да се наблюдават 

натоварванията във всички възли на изследваната 
механична система.  На фиг.7 и 8 са показани законите 
за изменение на коефициента на еластичност в двете 
двойки зъбни колела. На фиг.9 и фиг.10 са показани 
съответно законите за движение и законите за изменение 
на ъгловите скорости на валовете около осите xi. На фиг. 
11 и фиг. 12 са показани усукващите моменти във 
валовете. На фиг.13 и 14 са показани компонентите на 
опорните реакции в лагерите 1а и 2b спрямо 
координатна система, която е неподвижно свързана с 
валовете. 
 

8. Изводи  

 Създаден е динамичен модел на машинен 
агрегат с двустъпална зъбна предавка с цилиндрични 
колела с наклонени зъби. Моделирано е зъбното 
зацепване с коефициент на припокриване по-голям от 
две, като източник на параметрични трептения в 
системата. 
 Динамичните натоварвания в редуктора се влияят 
главно от приложените външни моменти. Възникналите 
параметрични трептения оказват съществено влияние в 
случаите, когато тяхната честота съвпадне с някоя от 
собствените честоти на механичната система. От тази 
гледна точка те трябва да се избягват. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА 

РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ 
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Резюме: 
Разработена е експериментална система за определяне на уморната дълготрайност в лабораторни 

условия. Проведени са експериментални изследвания за установяване на механични и циклични 
характеристики на материала, както и тяхното изменение. Установените от изпитанията зависимости и 
направените изводи могат да се използват при изпитване и тестване на различни материали и разработването на 
теоретични модели за описване на тяхното поведение при различни работни условия. 

 

Ключови думи: Умора на материала, Уморна дълготрайност, Хистерезисна енергия, Динамични 

характеристики. 
 

 

1. Увод 
 

Изучаването на характера на проявление на 
нееластично поведение на материала, изразено в 
изменение на нееластичната деформация, респек-
тивно разсеяната енергия в зависимост от парамет-
рите на цикличното натоварване като амплитуда, 
честота, асиметрия, брой цикли и чувствителност 
по отношение вида и структурата на материала, 
изисква разработването на експериментална 
система за тяхното установяване и изменение в 
лабораторни условия [3, 7, 8, 9]. Получените от 
изпитанията зависимости дават възможност да 
бъде определена уморната дълготрайност, а така 
също и позволяват отчитане влиянието на 
различни фактори, които не винаги могат да бъдат 
взети под внимание от съществуващите теоретич-
ни модели [7, 9]. 

Целта при разработването на такъв тип 
експериментална система е да се постигне: 
����    точно и адекватно измерване и събиране на 
необходимите за анализ данни (напрежения и 
деформации), както и последващата обработка на 
записаните данни и представянето им в достъпен 
за изследователя вид (таблици, графики); 
����    провеждане на статични и динамични 
изпитвания на пробни тела и малогабаритни 
детайли от различни материали; 
����    определяне на уморанта дълготрайност; 
����    използване за учебни цели. 

Имайки изградена такава експериментална 
система могат да бъдат изпитвани различни 
материали и определяни техните механични и 

циклични характеристики, а така също и да бъдат 
разработвани и теоретични модели за описване на 
тяхното поведение при различни работни условия. 
 

2. Изграждане на експерименталната система 
 

Основен компонент в една експериментална 
система за определяне на дълготрайността е изпи-
тателната машина. Разработената система е обо-
рудвана със сервохидравлична универсална изпи-
тателна машина SCHENCK HYDROPULS – PSA 
фиг. 1 с компютърно управление и управляващо – 
измерваща електронна система HYDROPULS – 

PSA SERIES 56 с обратна връзка, както и с 
хидравлични захвати [1, 4, 6].  

 
Фиг. 1 Сервохидравлична изпитателна машина 

тип SCHENCK HYDROPULS – PSA 

На такъв тип машини могат да се провеждат 
експерименти за всякакъв вид статични и 
променливо натоварване (циклично или с 
променлива амплитуда натоварване). Възможно е 
управление на машината по сила, по деформация, 
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по преместване или по външен сигнал при стайна 
температура. Този тип изпитателни машини 
осигуряват надеждно центроване и захващане на 
пробното тяло в захватите за затягане, плавност на 
натоварването, възможност за регулиране и 
поддържане скоростта на преместване на 
подвижния захват в границите, определени от 
условията за изпитване, плавност на разтовар-
ването. Тези характеристики на машината осигу-
ряват точността на провежданите динамични 
изпитвания. Основно предимство на сервохидра-
вличните изпитателни машини е възможността да 
реализират натоварвания с амплитуди изменящи 
се във времето и възможността за предварително 
задаване на външен управляващ сигнал. Машината 
създава в образеца усилие или деформация, 
пропорционални на управляващия сигнал т.е 
натоварването следи сигнала на зададената 
величина. Натоварването на образеца може да се 
измерва чрез силомер и се преобразува в 
електрически сигнал.  

При провеждане на експерименти от особена 
важност е с какви компоненти и какви 
характеристики разполага измервателната система, 
за да могат да бъдат получени точни и адекватни 
резултати. Всички устройства и софтуер служат на 
една обща цел – измерване и събиране на 
необходимите за анализ данни, последваща 
обработка на записаните данни и представянето им 
в достъпен за изследователя вид (таблици, 
графики). Фиг. 2 дава представа за принципната 
схема на разработената система.  
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ПРОЦЕСОР 
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ПРОЦЕСОР 
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обработка на сигнали 
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хидравлика 

 

Фиг. 2 Принципна схема на разработената 
система за експериментално определяне на 
дълготрайността. 

Компонентите и най-важните им характеристики и 
начин на работа на окомплектованата експери-
ментална система за определяне на дълго-
трайността са както следва: 
����    преносим компютър ���� осигуряващ обмен, 
запис, обработка и анализ на сигнали и данни  
����    шестканален цифров тензометричен 

усилвател от системата MGCplus на HBM ���� 
усилващ сигнала получаван от фолиеви тензопре-

образователи на опитните образци и го подава към 
преносимия компютър посредством PCMCIA 
карта за последващ запис, съхранение и обработка 
на измерените данни. 
����    осцилоскоп ���� използван за настройки, контрол 
и сравнения по време на измерванията на 
цикличните и статични експерименти. 
����    системната карта PCMCIA – GPIB ���� из-
ползвана за трансфер и събиране на данните и 
осигуряваща необходимата честота за пренос на 
сигналите при динамични натоварвания. 
����    платка с чип тип ADuC834 ���� преобразува 
аналоговия сигнал подаван от машината в цифров 
(АЦП). 
����    измервателен софтуерен продукт CATMAN на 

HBM ���� онагледяващ и записващ сигналите 
получавани от машината и различни тензо-
преобразователи необходими за изследванията  

Чувствителността на апаратурата и измер-
вателната програма позволяват да се достигне 
необходимата за измерванията разделителна 
способност от 0.001‰ или по голяма от нея. За да 
се регистрира приложената сила и деформациите в 
надлъжно и напречно направле-ние върху 
работната зона на гладките образци са залепени 
фолиеви тензопреобразуватели, които са 
малобазисни и са без напречна чувствителност тип 
120 ХУ11 на фирма Хотингер (HBM). 
 

3. Резултати 
 

За да се провери точността и адекватността на 
измерваните данни, получавани от разработваната 
експериментална система са проведени статични и 
динамични изследвания. При тестването на 
ситемата са използвани пробни тела изработени 
според изискванията на стандарта за изпитване [2, 
5, 6], като се обръща особено внимание на 
обработката на повърхността им. За статичните 
изпитвания са изпитани гладки пробни тела с 
показаната на фиг.3а) геометрия, а за динамичните 
изпитвания освен гладките  пробни  тела  са изпит- 
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Фиг. 3 а) Пробни тела за статични и динамични 

изпитвания. б) Основни характеристики на силов 
хистерезис, получавани при променливо 
натоварване.  

ани и пробни тела с различни геометрии с 
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концентратори и при различни начални условия 
поради многообразието на факторите от които 
зависи умората на материалите. Всички изпитвани 
пробни тела са полирани. С помощта на експери-
менталните резултати от системата е възможно 
определянето на основните параметри на 
хистерезиса представени на фиг. 3б): като ширини, 
максимална и минимална стойност на амплитуда 
на напрежението, амплитуда на деформациите и 
др., важни за определяне на дълготрайността при 
променливи натоварвания. 

  
Фиг. 4 Измерени силови хистерезиси на 

надлъжната и напречна деформация с помощта на 
експерименталната система определяне на 
дълготрайността. 

Фиг. 4 показва примерни хистерезиси получени 
след обработката с измервателния софтуер. 
 

4. Изводи и заключения 

Проведените експериментални статични и 
динамични изпитания с разработената експери-
ментална система дават възможност да бъдат 
направени следните изводи:  
����    Системата за експериментално определяне на 
дълготрайността е настроена и калибрирана така, 
че да осигурява точни и адекватни резултати.  
����    Реализирани са статични и динамични 
експериментални изследвания, като резултатите от 
тях показват достатъчно добра точност 
необходима за извършване на експериментална 
оценка на дълготрайността  
����    Системата може да бъде внедрена в учебния 
процес и приложена в научно-изследователски 
(дипломни работи, дисертации, проекти) и 
индустриални дейности (развойна дейност).  
����    Установените от изпитанията зависимости и 

направените изводи могат да се използват при 
изпитване и тестване на различни материали.  
����    Изработената опитна установка е включена в 
лабораторни упражнения на обучаемите за опре-
деляне на кривите на умора, параметри на хисте-
резисни криви, уморна дълготрайност и 
механични характеристики на различни 
материали.  
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Abstract: A testing system for determining the fatigue durability in laboratory conditions has been developed. Experimental 
studies for finding the mechanical and cyclical characteristics of the material and their modification have been conducted. The 
relationships obtained by the tests and the conclusions may be used for testing of different materials and development of 
theoretical models for description of their behaviour under different operating conditions. 
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Анотация 

Една от причините за внезапен отказ, нарушаваща безопасната експлоатация на специализирано 
техническо средство (СТС) „Паяк” може да бъде счупване на колоната, предизвикано от 
натрупани уморни повреждания и претоварване. 
В работата са анализирани режимите на работа на СТС, както и конструктивните особености на 
колоната и са показани експертни оценки за претърпял авария СТС. Дадени са препоръки за 
безопасния срок на експлоатация на СТС „Паяци”. 

 
 Ключови думи: дълготрайност, умора на материалите 

 

1. Въведение 
 

Обект на изследване са така наречените 
„Паяци”, специализирани технически средства 
(СТС), които се използват от оторизирани 
органи на „Паркинги и гаражи” - ЕАД за 
принудително евакуиране на неправилно 
паркирани леки автомобили в централните 
части на град София [3]. Полезната или 
безопасна дълготрайност на СТС се определя 
от дълготрайността на товарния автомобил-
IVECO-бордови и на крановата уредба (КУ), 
AMCO VEBA- хидравличен стрелови кран с 
въртяща се телескопична стрела с 
товароподемност Q = 5 t (или редуцирана Q = 
4 t). Полезната дълготрайност на КУ е 200000 
работни цикли при средно натоварване 
съгласно сервизното ръководство за 
експлоатация на фирмата производител. Тъй 
като СТС работят в две смени и на смяна 
манипулират и транспортират по 12 ÷ 14 
автомобила, полезната дълготрайност на КУ в 
години ще бъди - Тпол = 10 ÷ 13 години [4]. 

Целта на настоящата работа е, като се 
ползва информация от аварирал „Паяк” със 
счупена колона, да се анализират 
конструктивните особености на възела, 
претърпял авария и направят експертни оценки 
на уморната дълготрайност на крана, както и 
да се предложат мерки относно безопасната 
експлоатация на останалите „Паяци” от същата 
серия. 

2. Анализ на конструктивната особеност 

на възела, претърпял авария 
От четири еднотипни СТС със срок на 

експлоатация 13 години има регистрирани две 
уморни разрушавания на КУ. Първото е на 
крановата стрела, станало на 11та година, а 
второто - на заваръчния шев в основата на 
крановата колана, станало на 13та година от 
експлоатацията на съоръжението (Фиг. 1) [5]. 

От лома, показан на Фиг. 1, се вижда, че в 
това сечение е имало уморна макропукнатина, 
а след това счупване (разкъсване) от 
претоварване.  

В работа [5] е пресметната уморната 
дълготрайност (брой натоварващи цикли - N) 
на счупената колона, като е приложен апарата 
на механиката на разрушаване и линейната 
хипотеза за натрупване на уморни повреди. 
При допускане, че в заваръчния шев е имало 
дефект, т.е. приема се, че има начална 
пукнатина а0 = 0,5 мм, получената изчислена 

Фиг. 1 
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уморна дълготрайност (при достигане размера 
на уморната пукнатина от фигурата) почти 
съвпада (с много малко отклонение) с 
безопасната дълготрайност, дадена в 
Сервизното ръководство. 

В момента на счупването техническото 
средство е вдигало джип (Фиг. 2), който е 
близо два пъти по-тежък от леките 
автомобили. В момента на завъртане на 
крановата стрела колоната се е счупила, 
поради високите напрежения от усукването в 
отвореното от пукнатината сечение. 

Ако се използва опростен изчислителен 
модел за натоварването в основата на колоната 
(Фиг. 3) и се отчетат размерите на колоната (D 
= 187 мм и d = 125 мм), напрежението в 
опъновата зона само от огъването при огъващ 
момент M = F.L = 20.4 = 80 kNm ще бъде 

ог 156 MPa s = . 

Коефициентът на концентрация на 
напреженията в заварката между тръбата и 
колоната на крана с радиус на закръгление r = 
5 мм може да се отчете от Фиг. 4 [2]. При r/D = 
5/187 = 0,027 и D/d = 187/125 = 1,496, 

теоретичният коефициент на концентрация на 
напреженията е Kt = 2,9. 

Така за максималното напрежение се 
получава max 452 MPa s = . 

За изследване на картината на 

напреженията в разглеждания възел е изграден 
модел и напреженията се изчислени по метода 
на крайните елементи. Използвана е 
университетска версия на софтуерен продукт 
COSMOS/M. На Фиг. 5 е показана картината 
на напреженията в зоната на концентратора на 
напреженията. Отчетено е  max 595 MPa s = . 

Трябва да се отбележат и някои устойчиви 
закономерности при умората на материалите 
на заварени конструкции, установени в 
последните години [1], каквато е и 
изследваната колона. Така например 
граничните амплитуди на напреженията на 
цикъла при заварени съединения са 
независими от асиметрията на цикъла и освен 
това не зависят от вида на стоманата.  

В Русия типовете заварени съединения са 
разделени на пет групи, отличаващи се по 
нивото на концентрация на напреженията и за 
дадена група граничната амплитуда е еднаква 
за всички съединения, влизащи в тази група. 
Ако се приеме, че изследвания възел попада в 
3-та група, граничната амплитуда е 42,5 MPa 
при 6

0 2 10N .= цикли. Тогава при степенен 
показател на кривата на Вьолер m = 5, 
изчислената уморна дълготрайност в 
натоварващи цикли до появата на 
микропукнатина и при допускане [4], че в един 
работен цикъл могат да се отчетат 10 
натоварващи цикъла, ще бъде по-малка от 
предписаната в Сервизното ръководство 
полезна дълготрайност. 

Трябва да се отбележи, че за неавариралите 
СТС, от серията произведени 1994 г., с 
консумирана полезна дълготрайност, е 
проведена техническа експертиза с капилярна 
диагностика в опасните сечения и не е 
установена уморна пукнатина.   
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3. Заключение  

 

1. Може да се приеме, че при 
съществуващия режим на работа на СТС 
„Паяци” (две смени в денонощие с 
манипулирани и транспортирани по 12 ÷ 14 
автомобила), полезната им дълготрайност е 
Тпол = 10 ÷ 13 години. 

2. Неавариралите СТС от серията с 
консумирана полезна дълготрайност, могат да 
продължат да се експлоатират, но да не се 
претоварват, като например вдигане на 
джипове с голямо тегло и при функционални 
изпитания да се прилагат изискванията на 
новите нормативни документи в тази област. 
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Абстракт:  
В работата е представено вибрационно, якостно и шумово изследване на центрофуга за наземно 
изпитване на пилоти. Изследването е свързано с оценка на възможността за пускане и 
експлоатация на изпитваното съоръжение.  
 
Ключови думи: центрофуга, честотен анализ, якостен анализ 
 

 

1. Въведение 
 

Аеродинамичната центрофуга, обект на 
настоящето изследване, е предназначена за 
наземно функционално изследване на 
физиологичните качества на пилоти в усло-
вията на претоварване. Последното се постига 
при завъртане на пилота в кабината на 
центрофуга, извършваща ротационно движе-
ние с определена ъглова скорост. Вследствие 
на това движение, обектът е подложен на 
действието на центробежни сили (породени от 
нормалното ускорение), пропорционални на 
земното ускорение. Чрез изменение на 
оборотите на въртене на агрегата се изменят и 
големините на действащите върху пилота 
инерционни сили. 

Поради специфичното си предназначение, 
наличието на хора в устройството в работно 
положение, масивната и подложена на 
променливи динамични натоварвания кон-
струкция, съоръжението подлежи на редовни и 
чести проверки на състоянието му. 

По предварителна информация, предоста-
вена на екипа, съоръжението е проектирано 
през 60-те години на миналия век, преработено 
е през 70-те години, и е работило до началото 
на този век. След това не е работило, като по 
преценка на екипа е било оставено за известен 
период на открито, без покрив, на влиянието 
на различни атмосферни условия. 

Липсват точни проектни документи, с 
изключение на две схеми с описание на 
конструкцията и устни обяснения на 

специалисти, свързани по различен начин с 
предишни конструктивни, ремонтни и експло-
атационни дейности по съоръжението. 

Пред екипа бе поставена задачата да 
извърши оценка на якостното, вибрационното 
и шумовото състояние на съоръжението и да 
даде експертна оценка по тези показатели 
относно възможното му реално пускане в 
експлоатация и последващо използване. 

Екипът бе информиран от ръководителите 
на проекта, че едновременно с тази проверка, 
други екипи работят по оценка на състоянието 
на заваръчните шевове, на обезопасяващите 
въжени конструкции, както и на всички свърз-
ващи съединения, ще бъдат извършени от 
други екипи.  

Целта на настоящата работа е да се 
изследва динамичното състояние на 
конструкцията на аеродинамичната центрофу-
га и възможността за реалното пускане на 
съоръжението в експлоатация и последващото 
му използване.  

За реализирането на целта са изпълнени 
следните задачи: 

1.1. изследване състоянието на централния 
лагерен възел; 

1.2. якостна проверка на отговорни 
елементи от конструкцията; 

1.3. подробна якостна и конструктивна 
проверка на планките за закрепване на 
кабината; 

1.4. проверка на аварийното закрепването 
на кабината с осигурителните въжета. 
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2. Методика на експеримента 
 

2.1 Описание на конструкцията 
 

Схематично конструкцията на 
аеродинамичната центрофуга е показана на 
фиг. 1. Две рамки от заварени прътови 
елементи са разположени като симетрични 
рамена и се въртят върху кръгов релсов път 
около централна неподвижна ос. Рамките са 
захванати за централната опорна част 
(изградена като диск със зъбен венец по 
периферията) посредством шарнирни връзки в 
двата си края. В единия край на едното рамо, 
на две опори, е захваната шарнирно чрез 
плъзгащи лагери кабината за пилота, а в 
диаметрално противоположния край на 
другото рамо има възможност за поставяне на 
балансиращи тежести.  

 
1 –централен лагерен възел; 2 – задвижващ ел. 
двигател; 3 – карданна предавка; 4 – колела, 
задвижващи аеродинамичната центрофуга; 5 – 
място за поставяне на балансиращи тежести; 6 – 
бетонна основа; 7 – зъбно колело; 8 – цилиндрични 
шарнирни връзки между фермите и зъбното 
колело; 9 – балансиращо въже; 10 – подържащи 
колела; 11 – релса; 12 – осигурителни въжета на 
кабината; 13 – изходно положение на кабината; 14 
– работно положение на кабината; 15 – носеща 
планка на кабината; 16 – ферма. 
 

Задвижването е с постояннотоков двигател 
чрез карданна предавка и триене между 
гумени колела и релсов път.  

За снижаване на триенето между 
поддържащите колела на рамката при 

кабината и релсовия път, краищата на двете 
рамена са свързани с две въжета, прехвърлени 
през ролки, закрепени на централни стойки. 

Размерите, материалът и конструкцията на 
централната ос и централният лагерен възел са 
само принципно известни, като се предполага, 
че е разработен като два радиялни самона-
гаждащи се лагера и един аксиален лагер, а 
лагерите са взети от вагонни талиги и 
радиалните са с размери Ø180/Ø320/52. 
 

2.2 Методики за оценка на състоянието на 

централният лагерен възел 
 

Оценка на състоянието на централният 
лагерен възел може да се осъществи чрез 
различни методи. В този случай се използват 
два метода: 

- на измерване на нивото на излъчваната 
звукова мощност от аеродинамичната 
центрофуга; 

- на измерване на хлабините в централния 
лагерен възел. 
 

2.2.1. Методика за оценка на състоянието на 

централният лагерен възел по нивото на 

излъчваната звукова мощност 
 

При този метод на база на срвнение на FFT 
и CPB спектъра на изследваната машина и 
фоновото ниво на шума се определя 
състоянието на определени възли от 
конструкцията и. В конкретният случай 
аеродинамичната центрофуга се развърта до 
определени обороти определящо характерните 
и режими на работа. След установяването на 
оборотите се измерва спектъра на нивото на 
звукова мощност с помощта на измервателен 
микрофон и специлаизирана апаратура 
(т.2.2.1.2.).  

Преди измерването се определя и спектъра 
на фоновото ниво на шума. 

 
2.2.1.1. Схема на измерване на нивото на шума 
 

 
2.2.1.2. Измервателна апаратура 

 

Фиг.1. Схема на аеродинамична центрофуга 
1 –централен лагерен възел; 2 – задвижващ 

 
Фиг. 2. Схема за измерване на нивото на шума от 

аеродинамична центрофуга. 
1 – стойка на микрофона; 2 – микрофон. 
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Използвана е пет канална мобилна цифрова 
система “Pulsе 3560B-30” за измерване на 
вибрации и шум, производство на фирмата 
Brül&Kær - Дания, с работна честотна лента 0 
– 25 400 Hz.  

Микрофонът е № 4144 – Brül&Kær, с 
честотен обхват 10-10000 Hz. 
 

2.2.2. Методика за оценка на състоянието на 

централният лагерен възел по хлабините в 

централния лагерен възел 
 

При този метод към периферията на 
централния диск 2 (фиг. 3) се закрепва Г-
образна планка на разстояние R=1,15 m от оста 
на въртене на центрофугата. С помощта на 
хидравличен крик действащ върху Г-образната 
планка се повдига периферията на 
централният диск до обирането на всички 
хлабини. С микрометричен часовник се 
измерва относителното преместване спрямо 
неподвижна равнина (разстояние S на фиг. 3. 
б)), което служи като параметър за оценка на 
състоянието на лагерният възел.  

 
 
2.3 Методика за якостна оценка на планката 

за закрепване на кабината към фермата 
 

Планката за закрепване (поз. 15, фиг. 1) на 
кабината към фермата (поз. 16, фиг. 1) е 
моделирана в среда на SolidWorks2006, a 
пресмятанията на напреженията е извършено 
числено по Метода на Крайните Елементи с 
помощта на програмата CosmosWorks2006 [3]. 
Планката е моделирана като обемно тяло 
(Solid). Направени са два модела: при първият 

се отчита само връзката между планките и 
цилиндричното тяло 1, а при вторият се отчита 
и връзката между планките по ръбовете 7 и 8. 
За замрежването на модела са използвани 
вградените алгоритми за оптимизиране на 
замрежването без ръчна корекция. 
Закрепването на винтовете, натоварени на 
опън на планките (2 и 5) се представя като 
закрепване тип „No translation” по повърхнина 
с форма на пръстен 6 с диаметри Ø6 – 
вътрешен и Ø10 – външен по една от челните 
повърхнини на отворите. Връзката на 

болтовете на централната планка 3, са 
представени като закрепване тип „Hinge”.  

Натоварването е приложено по вътрешната 
повърхност на цилиндричното тяло 1 и е тип 
“Bearing Load”, фиг.5. 

 
Болтовете, свързващи централната планка 3 

с пояса на кабината са натоварени на опън. За 
да се предаде силата от пояса на кабината към 

 
Фиг.3. Схема на измерване на хлабините в 

централният лагерен възел. 
1 – лагерен възел; 2 – централен диск; 3 – ос на 

въртене на центрофуфата (лагера). 

 
Фиг.5. Гранични условия наложени на шарнирния 

възел при изчислението и разпределение на 
напреженията. 

 
Фиг. 4. 3D модел на носещата планка на 

пластината. 
1 – цилиндрично тяло; 2 – Г – образни планки; 
3 – централна планка; 5 и 6 – ръбове, по които 

са свързани планките със заваръчен шев 
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централната планка, при условие болтовете да 
са натоварени само на опън, е необходимо 
момента на затягане на всяка една от гайките 
да е с определен момент (Mз=12 Nm). Силата 
се предава чрез силата на триене между 
шайбите на гайките и пояса на кабината. 
Необходимият момент на затягане на гайките 
на болтовете [1, 2] на централната планка се 
определя по формулата:  

 
( )[ ]µρψ ++≥ tgrFMз срa .. , Nm ,                  (1) 

 
където  
Mз – момент на затягане на гайките, N.m; 
Fa – сила на опън във всяка една от болтовите 
връзки, N; 
rср= 2,75 mm – среден радиус на контактната 
повърхнина на резбата; 
ψ = 2030’– ъгъл на изкачване на резбата; 
ψ ≤ρ = 7030’ – приведен ъгъл на триене.  
 

Силата на опън във всяка една от болтовите 
връзки на централната планка 3, фиг. 4 се 
определя по формулата: 

 

µ.

..,

Б

зНiR
a

n

ККF
F = , N                                   (2) 

 
където: 
FR,i – силата на триене между шайбите на 
гайките и пояса на кабината, при работно  
натоварване (i=1) и максимално допустимо 
проектно натоварване (i=2), N; 
nБ = 15 – брой болтове за закрепване на 
централната планка 3 (фиг. 4);  
KH = 1,2 – коефициент отчитащ неравно-
мерното разпределение на силата между 
отделните болтови връзки;  
Kз = 1,1 – коефициент на запас; 
µ = 0.25 – коефициент на триене при покой 
при плъзгане.  

Общата сила на триене между шайбите на 
гайките и пояса на кабината е необходимо да е 
по-голяма или равна от натоварването на 
централната планка. Натоварването на 
централната планка се определя по формулата: 

 

П

П
iiNiR

K

K
FFF

1
,,

−
=≥ , N                         (3) 

където: 
KП – коефициент на преразпределяне на 
натоварването между планките. 
Fi – силата в сферичната шарнирна връзка на 
едната планка (фиг. 4) при работно (i=1) и 

максимално допустимо проектно натоварване 
(i=2), N; 
FN,i – натоварване на централната планка при 
работно (i=1) и максимално допустимо 
проектно натоварване (i=2), N. 

Силите в цилиндричната шарнирна връзка 
на едната планка (фиг. 4) при работно и 
максимално допустимо проектно натоварване 
на центрофугата са: 

1) g1=6,5.g, m/s2 – работно натоварване  
 

F1=Кд.m.g1                                                    (4) 
 

F1=1,5.500.6,5.9,81/2=1,5.15941,25=23 911,88 N 
 

F1 = 23 911,88 N; 
 
2) g2=15.g, m/s2 – максимално допустимо 

проектно натоварване. 
 

F2=Кд.m.g2                                                    (5) 
 

F2=1,5.500.15.9,81/2=1,5.36787,50=55 181,25 N 
 

F2 = 55 181,25 N; 
 

където: 
Кд = 1,5 – коефициент на запас, отчитащ 
неравномерността от едновременно 
натоварване на планките; 
m = 500, kg – маса на кабината с пилота; 
F1 – силата в сферичната шарнирна връзка на 
едната планка при работно натоварване. 
F2 – силата в сферичната шарнирна връзка на 
едната планка при максимално допустимо 
проектно натоварване. 

Натоварването от кабината към фермата се 
предава посредством два шарнирни възела 
показани на фиг. 4. Поради неравномерното 
разпределение на натоварването между 
отделните планки на шарнирните възли, от 
програмата CosmosWorks2006 са определени 
стойностите на напреженията в тях. От тях е 
определен коефициента на преразпределение 
на силата КП, който определя каква част от 
общата сила (Fi) се предава чрез централната 
планка на шарнира.   

Коефициента на преразпределение на 
силата се определя по формулата: 

 
КП= σ3/( σ2Л + σ2Д) = 51/(8,1 + 8,6) ≈ 3        (6) 
 
където: 

σ2Л ≈ 8,1 MPa – напрежения в лявата планка, 
фиг.5; 
σ2Д ≈ 8,6 MPa – напрежения в дясната планка, 
фиг. 5; 
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σ3 ≈ 51 MPa – напрежения в централната 
планка, фиг. 5; 

На фиг. 6 са показани напреженията в 
точките от отделните пластини (фиг. 4), въз 
основа на които са определени напреженията: 
σ2Л, σ2Д и σ3. 
 

 
 

По формула (3) се определя необходимата 
обща сила на триене между шайбите на 
гайките и пояса на кабината за два режима на 
натоварване 6,5g и 15g. 

 

25,15941
3

13
.88,239112,1, =

−
=≥ NR FF  N 

 

5,36787
3

13
.25,551812,2, =

−
=≥ NR FF  N 

 
По формула (2) се определя необходимата 

сила на опън във всяка една от болтовите 
връзки на централната планка 3 за два режима 
на натоварване 6,5g и 15g. 

 

( ) 35,5611
25,0.15

1,1.2,1.33,15941
5,61, ==gFa  N 

 

( ) 2,12949
25,0.15

1,1.2,1.5,36787
152, ==gFa  N 

 
По формула (1) се определя необходимият 

момент на затягане за два режима на 
натоварване 6,5g и 15g. 

 

( ) ( )[ ] 85,425,0'307'302.10.75,2.35,56115,6 003
=++≥

−
tggMз

 N.m 
 

( ) ( )[ ] 19,1125,0'307'302.10.75,2.2,1294915 003
=++≥

−
tggMз

 N.m 
 
3.  Резултати от изследването 
 

3.1 На централният лагерен възел 
 

3.1.1 По нивото на излъчваната звукова 

мощност 
 

На следващите фигури (7÷12) са 
представени в графичен вид нивата на 
шумовия фон и на шум при работа на 
центрофугата в различни честотни обхвати. 
Представените стойности не са моментни, а са 
осреднени от измервателната апаратура за 
период от 10 секунди. По този начин се 
избягва грешката на моментното отчитане на 
стойностите. 

 

 

 
Фиг. 6. Разпределение на напреженията в трите 
планки по една и съща хоризонтална линия 
(перпендикулярно на натоварването) F1 = 23 

911,88 N, 6,5g. 
а) напрежения в отделните точки от сеченията; 
Точки 1, 4, 7 и 10 са разположени в средната 

част на централната планка; 
Точки 0, 3, 6 и 9 са разположени в лявата Г-

образна планка; 
Точки 2, 5, 8 и 11 са разположени в дясната Г-

образна планка; 
б) сеченията, в който са измерени напреженията. 

 

а) 

б) 

 
Фиг. 7. Спектър на нивото на фона на шума в 

помещението (0-10000 Hz). 
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От получените резултати се вижда, че: 
• нивото на шумовия фон в целия честотен 

спектър е по-ниско от това при работата на 
съоръжението с повече от 36 dB. Това 
означава, че измерените стойности в работно 
положение на центрофугата са основно от 
шума на нейните компоненти и 
аеродинамичен шум, а влиянието на шумовия 
фон е пренебрежимо. 

• Вижда се, че има високо ниво на звуково 
налягане (dB) в 1/24 октави, при честоти около 
15 - 16 Hz. Нивото на звуково налягане във 
високите честоти е с повече от 6 dB по-ниско 
от това в диапазона на лагерните честоти. Това 
показва, че звуковата мощност в лагерните 
честоти е повече от два пъти по-висока от тази 
във високите честоти. 

• При направените допускания за вида на 
използваните лагери, лагерната честота е от 

порядъка на: HzfД 10= ; HzfГ 18= ;  

1020.
60

30
.

60 1 === LД K
n

f , Hz 

1836.
60
30.

60 2 === LГ K
n

f , Hz 

f – честота на излъчваният от лагера шум, Hz; 
n = 30 об/мин – честота на въртене на въртене 
на центрофугата; 
KL1 = 20 – брой сачми (ролки) на лагера. 
KL2 = 36 – брой сачми (ролки) на лагера. 
Лагер Ø180Ø320/52. 

• Резултатите от измерването на нивото на 
шума показват повишена стабилност на 
нивото на звуково налягане в тези и кратните 
им (2х, 3х, 4х и т.н.) честотни диапазони. 

От шумовия анализ се вижда, че има 
повишено ниво на звуковото налягане в 
честотни диапазон на излъчване от централния 
лагерен възел. Това е показател за критично 
ниво на износване на лагерите на централния 
лагерен възел. За по-точно диагностициране на 

 
Фиг. 12. CPB спектър на нивото на шума в 

помещението при натоварване в центрофугата 
(кабината) 5g (0-100 Hz). 

Фиг. 11. Спектър на нивото на шума в 
помещението при натоварване в центрофугата 

(кабината) 5g (0-100 Hz). 

 
Фиг. 10. Спектър на нивото на шума в 

помещението при натоварване в центрофугата 
(кабината) 5g (0-8000 Hz). 

 
Фиг. 9. CPB спектър на нивото на фона на шума в 

помещението (0-100 Hz). 

 
Фиг. 8. Спектър на нивото на фона на шума в 

помещението (0-100 Hz). 



 138 

вида на дефектите в лагерния възел е 
необходима точна информация за лагерите, 
оста и т.н. 

 

3.1.2 По хлабините в централния лагерен 

възел 
 

Получената стойност на максималното 
преместване в точката на измерване с 
микрометричният часовник е сравнена с 
максимално допустимата s0, изчислена въз 
основа на каталожните хлабини (∆) за 
предполагаемия вид лагер. 

rad0,00075
16,0

00012,0
arctanarctan ==

∆
=

B
θ ; 

m0,000862504277,0tan.15,1tan0 === θRs . 

Измереното относително преместване при 
няколкото проведени опита е ms 00165,0= , 
което надхвърля двукратно допустимото 
максимално отклонение. Без разглобяване на 
възела обаче е невъзможно да се определи 
точната причина за този дефект.  
 
3.2 На шарнирната връзка за закрепване на 

кабината към фермата  
 

Напреженията в планката за закрепване на 
кабината при работно и максимално 
допустимо проектно натоварване на 
центрофугата в различни възли в избрани 
сечения са показни на фиг. 13÷16. 

 
 

 

 
 
От якостния анализ на планката за 

закрепване на „кабината” към фермата се 
вижда, че напреженията във възела са от 
порядъка на 70 MPa при режим на 
претоварване 6,5g. Това е на границите на 
приетото допустимо напрежение на материала.  

От предварително известните данни за 
материала (конструкционна стомана Ст10), в 
съответствие с общоприетите инженерни 
практики, екипът на изследването е приел 
максимално допустимо еквивалентно напре-
жение в този елемент 60 MPa. 

При изпълнение на условията на монтаж 
при различните режими на претоварване за 
напреженията в характерни точки от възела за 
закрепване се получават напреженията 
показани в Таблица 1: 

Таблица 1 

№ 
Претовар

ване 
Сила, N 

Средни 
стойности на 
напреженията, 

MPa 
1. 6,5 g 23911,88 70 
2. 11 g 40466,25 120 
3. 15 g 55181,22 160 

 
От резултатите на численото изследване се 

вижда, че: 

 
Фиг.16. Напрежения в характерни точки от 

централната планка 3 за закрепване на кабината. 
F1 = 23 911,88 N, режим на претоварване 6,5g. 

 
Фиг.15. Напрежения в характерни точки от 

централната планка 3 за закрепване на кабината. 
F1 = 23 911,88 N, режим на претоварване 6,5g. 

 
Фиг.14. Напрежения в характерни точки от Г-

образните планки.  
F2 = 55 182 N, режим на претоварване 15g. 

 
Фиг.13. Напрежения в характерни точки от Г-

образните планки.  
F1 = 23 911,88 N, режим на претоварване 6,5g. 
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1) максималните напрежения са в зоната 
на свързване на пластините с цилиндричната 
шийка 1 (фиг. 11в). 

2) максималните напрежения при работно 
натоварване на съоръжението (претоварване 
6,5g) са около 70 MPa; 

3) максималните напрежения при 
максималното проектно натоварване на 
съоръжението (претоварване 15g) са 160 MPa; 

4) Напреженията не са разпределени 
равномерно; 

 
Резултатите за носеща планка са при 

дебелини на отделните съставни планки по 4 
мм (фиг. 4).   
 
3.3 На системата за аварийно осигуряване на 

кабината при откъсване на носещите я 

планки  

При направения оглед за системата за 
аварийно осигуряване на кабината при 
откъсване на носещите я планки, се установи 
следното: 

• кабината е опасана с две основни 
осигурителни въжета с диаметър 6 мм.; 

• въжетата не са фиксирани неподвижно 
към фермената конструкция, а са прехвърлени 
през елементи от нея, при това дори през остри 
планки; 

• въжетата не са фиксирани неподвижно 
през кабината, а взаимното им положение се 
определя от други въжета, които свързват 
основните на произволни места; 

• въжетата имат големи празни ходове с 
цел осигуряване на свободното завъртане на 
кабината под действието на инерционните 
сили, което при евентуална аварийна ситуация 
ще доведе до многократно усилване на удара в 
тях; 

• всички въжета са захванати с по един 
стягащ елемент; 

От огледа на системата за аварийно 
осигуряване на кабината при откъсване на 
носещите я планки, става ясно, че: 

• системата не отговаря на 
нормативните изисквания за подобни системи, 
където е забранено ползването на въжета при 
претоварвания над g5 ; 

• въжетата не са достатъчно ораз-
мерени якостно, както и са нарушени основни 
нормативни изисквания за закрепване, 
свързване и осигуряване на въжени линии. 
 
4. Изводи 
 

1. Хлабините в централния лагерен възел на 
съоръжението са двукратно по-високи от 
допустимите, което прави съоръжението 
високо рисково. 

2. Системата за аварийно осигуряване на 
кабината при откъсване на носещите я планки 
е изпълнена в разрез с нормативните 
изисквания, като има грубо нарушаване на 
основни норми за безопасност. 

3. Носещите планки на кабината са с 
неподходяща конструкция, и якостно издър-
жат до претоварване около g11 , при проектно 

изискуемо претоварване от g15 . 
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Резюме: 

Разработена е методика за проследяване на развитието на пукнатини в пластични материали с помощта 
на  микроскоп, снабден с камера, имаща USB изход за връзка с компютър. Модернизираната изпитвателна 
мащина позволява натоварване с ниски скорости, а камерата -  записване на изображението на областта в 
околността на върха на пукнатина в реално време.  

 

Ключови думи: пукнатина; деформации; разрушаване. 
 

1. Въведение 
 

Конкурентната способност на 
машиностроителните конструкции, в това число и 
на транспортните средства и съоръжения, зависи 
от тяхната надеждност. Разрушаването им в 
процеса на експлоатация е съпроводено със 
зараждане  и развитие на пукнатини. Технологиите 
им на изработване предопределят в определени 
случаи наличие на пукнатини, които са наклонени 
спрямо направлението на действащо нормално 
напрежение. Това изисква създаване на надежди 
методики за изследване на процеса на полето на 
напреженията и деформациите пред несиметрично 
разпространяващи се пукнатини  
 

2. Съдържание 

Концентраторите на напрежения понижават 
якостта на канструкционните елементи. На фиг. 1 
са показани пластини от еднакъв материал, с 

еднаква дебелина,. В първата пластина, (1.1) с 
широчина b, няма концентратор на напрежения. В 
напречното й сечение възникват номинални 
напрежения σном, равномерно разпределени в 
сечението. Разрушаването настъпва при стойност 
на силата F1 Втората пластина (1.2) е с широчина 
b+a. В напречните й сечения напреженията също 
са равномерно разпределени. Естествено тя се 
разрушава при сила F2>F1. В третата пластина 
(1.3), с широчина b+a.е налице отвор в средата на 
пластината с D=a. Отслабеното минимално 
сечение е равно по-големина на сечението на 
първата пластина. Въпреки, че то е подложено на 
чист опън, както в първата пластина, поради 
неравномерното разпределение на напреженията, 
предизвикано от концентрацията на напрежения, 
разрушаването ще настъпи при сила F3<F1. В 
четвъртата пластина (1.4) концентръторът на 
напрежения е във формата на елипса със стойност 

F4 

F4 

b/2 b/2 

1.4 

a 

Фиг.  1.  Якост в зависимост от концентратори 

1.7 

a 

F7 

F7 

b 

d 

F6 

F6 

b a 

1.6 

F3 

F3 

b/2 b/2 a 

D 

1.3 

F2 

F2 

b a 

1.2 

F1 

F1 

b 

1.1 

F5 
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b/2 b/2 
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на малката полуос (която е в равнината на 
минималното сечение) равна на а. Въпреки, че 
минималното сечение е еднакво с това на третата, 
разрушаването настъпва при сила F4>F3, тъй като 
радиусът R на закръгление на концентратора, в 
мястото на минималното сечение, е по- голям от 
D/2. В петата пластина (1.5) концентраторът е 
също е във вид на елипса, но в минималното 
сечение е по-голямата ос със стойност равна на а 

(радиусът на закръглението е r<D/2). 
Разрушаването настъпва при сила F5<F3. F5 ще има 
минимална стойност при радиус r на по-малката ос 
на елипсата, клонящ към нула – концентраторът на 
напрежения е пукнатина. В шестата пластина (1.6) 
с минимално сечение е еднакво с това на първата, 
концентръторът е разположен ексцентрично. Това 
предизвиква допълнително нарастване на 
напреженията във върха му, вследствие 
появяващото се огъване в сечението. Следователно 
при радиус във върха на концентратора, равен на 
радиуса на малката ос на елипсата от петата 
пластина, разрушаването настъпва при F6<F5. В 
седмата пластина концентраторът е разположен 
също ексцентрично, но минималното сечение е по-
голямо от сечението на първата пластина. 
Разликата зависи от големината на d. F7 е по-
голяма от F6, но в сравнение с F3, F4 и F5 тя може да 
е по-голяма или по-малка в зависимост от размера 
на d и радиусите на елипсите. 
Следователно F2 >  F1 > F4 > F3 > F5 > F6. 
Най-опасни се явяват случаите 1.5 и 1.6, когато 
радиусът на закръглението в равнината на 
минималното сечение клони към нула, т. е. 
концентраторът на напрежения е пукнатина. Тези 
случаи са обект на механика на разрушаването. Тя 
разглежда разпределението на напреженията в 
околността на върха на пукнатина в зависимост от 
характеристиките на материала. Теоретично най-
често пукнатината се представя като дефект с 
формата на елипса в равнините задачи (пластини и 
черупки) или във вид на елипсоид при 
пространствените задачи.  
Няма точна граница между обикновен 
концентратор и пукнатина [1]. Особено трудно 
може те да се разграничат при умора на материала 
[2]. 
Механиката на разрушаването предполага, че по 

време на нарастване на пукнатина по-голямата 
част от освобождаващата се енергия, се изразходва 
за образуване на новите повърхности на 
пукнатината.  
При много крехки материали се приема линейна 
връзка между напреженията и деформациите – 
линейна механика на разрушаване (ЛМР).Тя дава 
добри резултати, когато във върха на пукнатината 
пластичните деформации са пренебрежими. С 
математичният апарат на ЛМР са решени 
основната част от задачите за разпределение на 
деформациите и напреженията в областта на върха 
на пукнатината и са определени критерии за 
оценка на якостта. Тези решения се потвърждават 
за крехки материали. Широко приложимите ниско 
и средно въглеродните стомани, легирани 
неръждаеми стомани и някои алуминиеви сплави 
(групата жилавопластични материали) 
претърпяват големи пластични деформации преди 
разрушаване и при тях изводите на ЛМР не се 
потвърждават. Във върха на пукнатина се формира 
пластична област, за която се изразходва 
значително количество деформационна работа.  
Изразходваната енергия за пластично 
деформиране зависи от много фактори, поради 
което няма установена надеждна физическа връзка 
между напреженията и деформациите. Това прави 
актуален въпроса за експериментално изследване 
на полето на деформациите във върха на 
пукнатини в жилавопластични материали.  
Теоретичният коефициент на концентрация на 
напреженията за концентратор във вид на 
елиптичен изрез е: 
    
   

 max

nom

L
1 2

r

s
a = = +

s
 ,  

   
 
където: L- дълбочина на изреза; r – малкия радиус 
на елипсата. 
При r→0, maxσ, за крехки материали, клони към 
безкрайност (фиг.2,а). С нарастването на r, maxσ 
намалява. При концентратор под формата на 
полукръг (L=r) 3a = , т. е. maxσ е равно на три 
пъти σном.. 
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За жилавопластични материали с площадка на 
провлачане maxσ=σу. (σу – граница на провлачане) 
– фиг.2,б. Разпределението на напреженията 
зависи, както от радиуса във върха на пукнатината, 
така и от пластичната зона. При радиус r, клонящ 

към нула, формата на 
пластичната зона в 
сечение, 
перпендикулярно на 
фронта на 
пукнатината, може да 
се приеме във вид на 
окръжност с радиус r 
(фиг. 3). 

Предложени са различни аналитични модели на 
пластичната зона в процеса на деформиране и 
разрушаване в които участват коефициенти, 
отразяващи свойствата на материала. Широко 
приложение намира методът на крайните елементи 
(МКЕ) за решаване на задачата за оценка на 
напреженията и деформациите във върха на 
пукнатината. Във всички случаи решенията са 
приблизителни и се нуждаят от надеждна 
методика за експериментална проверка и 
доуточняване на материалните характеристики. 
Численото моделиране позволява проигравне на 
различни модели на формата на концентратори, в 
резултат на което се намалява обемът на натурните 
експерименти при оценка на реални конструкции.  
С усъвършенстването на електронните 
микроскопи и значителното снижение на цената 
им, е възможно по-широкото им прилагане за 

разработване на нови подходи при оценка на 
полето на деформиране в околността на върха на 
пукнатина, осигуряващи по-висока точност. 
За проследяване на процеса на деформиране и 
разрушаване на пробни тела с пукнатина в 
условията на двумерно напрегнато състояние, се 
предлага предварително върху една от стените на 
пробно тяло да се нанесе мрежа от точки с 
определен радиус по фотоелектричен метод. 
Повърхността се регистрира с помощта на 
електронен микроскоп в реално време по време на 
деформаране на пробното тяло, след което 
получените изображения може да се анализират с 
помощта на програмен продукт, позволяващ 
измерване на разстоянията между точките и 
параметрите на тяхната деформирана форма.  
За реализиране на този подход, е необходимо да се 
решат следните задачи: 

1. Определяне на параметрите на мрежата и 
методика за реализиране на мрежа върху 
пробно тяло. 

2. Избор на подходящ електронен микроскоп. 
3. Избор на изпитвателна машина. 
4. Създаване на програмен продукт за 

обработка на опитните резултати. 
Изпитвателната машина следва да осигури: 

1. Ниска скорост на деформиране с контрол 
по преместване на подвижния захват и 
възможност за периодично спиране и 
задържане за опредено време. 

2. Натоварване, без създаване на вибрации в 
опитния образец и електронния 
микроскоп. 

3. Възможност за циклично натоварване по 
синусоидален, трапецовиден или 
трионовиден цикъл на изменение на 
прилаганата сила. 

Това е възможно да се постигне със съвременни 
изпитвателни машини, чиято цена е над 150 х. 
USD. Налични изпитвателни машини с винтов 
натоварващ механизъм и запазена механична част, 
могат със значително по-малко средства да се 
модернизират и пригодят за нуждите на по-горе 
споменатите изследвания. За целта е необходимо 
да се замени тяхното задвижване със съвременно 
електронно управление, позволяващо прецизно 
задаване на малки премествания и точно 
измерване на създаваната сила. 
 Анализът на възможностите за задвижване 
показва, че за стойности на натоварващата сила на 
опън до 20 kN е подходящо задвижване със 
стъпков двигател, а за по-високи стойности – 
постояннотоково двигател.  
Разработено е задвижване с постояннотоков 
електродвигател, осигуряващо прецизно 
натоварване до 100 kN. С него е модернизирана 

Фиг. 3. Пластичнна зона 
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съществуваща изпитвателна машина ZD-10. Тя е с 
винтово натоварващо устройство. Наличното 
задвижване е с постоянно токов двигател, 
захранван с напрежение от 400 V. Управлението е 
изпълнено с електронни лампи. Скоростта на 
натоварване се задава с помощта на 
потенциометър. Цялото управление и 
измервателната система са престанали да работят 
поради физическо износване. Управлението е 
морално остаряло и не осигурява достатъчно ниска 
скорост на натоварване. 
Новото управление е изградено на основата на 
цифрова микропроцесорна технология, според 
принципната схема от фиг. 4. Пробното тяло ПТ се 
закрепва в неподвижния ЗГ и подвижния ЗД 
захвати. Използван е нов постояннотоков 
електродвигател ПЕД, захранван с напрежение от 
150 V от трифазен трансформатор ТТ. Обратната 
връзка се осъществява чрез енкодер Е, отработващ 
2500 импулса/оборот. Силовият контур е 
сервоуправление –СУ, (разработено от фирма  
"СЕМИС"-София, специално за случая). 
Управлението се осъществява с електронен блок 
БУ, състоящ се от микропроцесорен контролер и 
три тензометрични усилватели. Силата се 
регистрира чрез възприемател на сила ВС, свързан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
към единият от тензометричните канали на 
електронния блок. Другите два тензометрични 
канала са предвидени за свързване към тях, при 
необходимост, на датчици за измерване на 
надлъжна и напречна деформации. В електронният  
 
блок е вграден програмен продукт за управление 
на машината при различни режими на натоварване 
по определен закон на изменение на силата или 
контрол на преместването на подвижния захват 
ЗД. Електронния блок е свързан с компютър КОМ, 
в който може да се прехвърлят данни, 

регистрирани от тензометричните канали и 
преместването на подвижния захват. 
Работната повърхност на пробното тяло 
едностранно се регистрира в компютър КОМ с 
помощта на електронен микроскоп ЕМ, закрепен 
със стойка към неподвижния захват ЗГ.   
Разработени са и изработени нови захвати с 
вграден датчик за сила (фиг. 5), съобразени с 
методиката за изпитване на пробни тела с 
пукнатини. 
 

4. Заключение 

Разработената методика за регистриране на 
полето на деформациите пред върха на 
несиметрично разпространяващи се пукнатини 
в условията на едномерно напрегнато 
състояние с помощта на електронен микроскоп, 
е осигурена с необходимия модул за 
натоварване с ниска скорост. В резултат се 
открива възможност за провеждане на 
експериментални изследвания с помощта на 
съвременни средства за регистриране на полето 
на деформациите. 

 

Литература 
 

[1] Victor E. Saouma. Lecture Notes in: FRACTURE 
MECHANICS. University of Colorado, Boulder, 
http://civil.colorado.edu/~saouma/Lecture-
Notes/lecfrac.pdf. 2009. 
[2] C.H. Wang. Introduction to Fracture Mechanics. 
Airframes and Engines Division 
Aeronautical and Maritime Research Laboratory, 

Melbourne, 1996. 

 

Methods  and means for deformation registration  at crack 
tip; Lenin Lazov, Galina Todorova 

 

Фиг. 5. Захвати 

СУ 

ПЕ

Д 
ТТ 

БУ 

Ком

п 
ВС 

ЗД 

ЗГ 

ЕМ 

РЧ 

Фиг. 4. Принципна схема 

В 

ПТ 

Е 



 144

BulTrans-2009 

Proceedings 
24-25 September 2009  

Sozopol 
 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНТАКТ МЕЖДУ 

ПЪТНАТА ПОВЪРХНОСТ И ПОДА НА АВТОМОБИЛА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ 

ПРЕЗ ЕДИНИЧНИ НЕРАВНОСТИ С КОСИНУСОИДАЛНА ФОРМА  

 
Красимир НЕДЕЛЧЕВ 

катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт”, Технически университет – София, България 
E-mail: krasined@tu-sofia.bg 

 
Резюме:  
В работата се изследва влиянието на единични пътни неравности с косинусоидална форма върху 
възможността за поява на контакт между пътната повърхност и пода на автомобила. Изследва се 
влиянието на дължината на вълната на пътната неравност и скоростта на автомобила върху 
клиренса му при преминаване с постоянна скорост и различно положение на масовият център.  
 
Ключови думи: пътни неравности, собствени честоти, автомобил 

 
 

1. Въведение 
 

В големите градове с цел принудително 
ограничаване на скоростта на транспортните 
средства (ТС) се използват единични 
неравности известни под наименованието 
„Легнал полицай”. На други места в следствие 
на некачествен ремонт на пътното платно или 
прокопаване на напречни канали за кабели и 
тръбопроводи също се образуват такъв тип 
неравности, които в случая не са обвързани с 
пътната маркировка. В много от случаите 
изкуствените неравности не са маркирани с 
подходящ цвят, така че да се забелязват на 
достатъчно голяма дистанция от водачите на 
ТС позволяваща плавно намаляване на 
скоростта преди неравността.  

При преминаване през такива неравности, 
които в много от случаите са и с голяма 
амплитуда (размах) води до възникване на 
контакт между неравността и пода на 
автомобила, което може да доведе до 
деформация на елементи от конструкцията на 
автомобила.  

При преминаване през една и съща 
неравност от разглежданият тип с лек 
автомобил се забелязва, че: 

� при преминаване с ниски скорости 
V≤V1 няма опасност от възникване на 
контакт между купето и неравността; 

� при преминаване с не много високи 
скорости V1≤V≤V2 възниква контакт 
между неравността и купето. 

� при преминаване с по-високи скорости 
V≥V2 не възниква контакт между пода 
на купето на автомобила и неравността.  

 
Целта на настоящата работа е да се 

определи връзката между дължината на 
вълната на единични пътни неравности с 
косинусоидална форма и скоростта на ТС 
върху възможността за възникване на контакт 
между пода на автомобила и пътната 
неравност. 

В настоящата работа не се разглежда 
изменението на надлъжната и вертикалната 
съставяща на сила на взаимодействие между 
гумата и пътя, които възникват в елементите 
от окачването при преминаването на ТС през 
единични неравности. 

 
2. Методика на изследването 
 

Изследването е извършено с тримасов 
равнинен модел на двуосно ТС. Поради 
равнинния характер на модела не се изследва 
влиянието на разменните вълни по левите и 
десните колела на ТС.  

С помощта на модела се определя, при 
каква комбинация от скорост и дължина на 
вълната на пътната неравност ще възникне 
контакт между пода на автомобила и 
неравността. 

Възможността за възникване на контакт 
между пода на купето и неравността се 
определя като се измерва разстоянието между 
точката, в която е налице максимум на пътната 
неравност и пода на купето на ТС (фиг.1. Zk). 
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Измерването се осъществява във всеки момент 
от преминаването на автомобила през 
неравността с определена скорост. Определя 
се минималната стойност на разстоянието 
между купето и неравността Zk, като 
отрицателната стойност определя възникнал 
контакт с пода на купето на автомобила. При 
изчислението не се определя 
продължителността на отрицателните 
стойности на Zk. По този начин се определят 
минималните стойности на Zk, за определен 
диапазон от скорости и дължини на вълните на 
пътните неравности, при постоянна стойност 
на амплитудата на неравността. 

 
2.1 Модел на ТС 
 

За изследването се използва тримасов 
модел на ТС с еластични и демпфиращи 
връзки между отделните маси, както е 
показано на фиг.1. 

Векторът на обобщените координати за 
разглежданата механична система е:  
 

(1)                         ( ) [ ]
T

ggcyc ZZZtq 2,1,, ,,,ϕ=  

 
където Zc – вертикално преместване на 

масовият център на ТС, m; φy,c – ъглово 
завъртане на подресорената маса на ТС около 
ос Y, минаваща през масовият център на 
автомобила, deg; Zg,1 – вертикално 
преместване на предният мост, m; Zg,2 – 
вертикално преместване на задният мост, m. 

 
Матриците на състоянието на 

използваният за изследването модел са 
известни и не представляват интерес и затова 
не са представени в настоящата работа. 

 

При изследването са направени следните 
допускания: 

� прието е, че първо възниква контакт в 
точката в която има екстремум 
(максимум) използваната функция на 
кинематичното смущение на пътната 
неравност (т.М); 

� изследвано е само преминаването през 
неравност с изпъкнала форма на 
кинематичното смущение; 

� при изследването не е отчетена 
филтриращата способност на гумата [1, 
2, 3], която е от съществено значение 
при преминаване през неравности с 
малка дължина на вълната; 

� проекцията на отсечката АВ върху оста 
Х е константа. 

 
За изследването са приети следните 

параметри на механичната система: 
  

m0= 1440, kg – маса на автомобила; 
Jy0=2200 kg.m2 – инерционен момент на 
автомобила около ос У; 
mg1=80, kg – маса предният мост;  
mg2=85 kg – маса на задният мост; 
ar1=1,2* m – разстояние от центъра на тежестта 
до предният мост; 
ar2=1,5* m – разстояние от центъра на тежестта 
до задният мост; 
Lq=2,7 m – база на автомобила; 
Zk0=0,11 m – клиренс на автомобила; 
cr1=35000, N/m – коефициент на еластичност 
на предното окачване;  
cr2=31000, N/m – коефициент на еластичност 
на задното окачване;  
cg1=190000, N/m – коефициент на еластичност 
на предните гуми;  
cg2=190000, N/m – коефициент на еластичност 
на задните гуми;  
βr1= 1800,N.s/m – коефициент на демпфиране 
на предното окачване;  
βr2= 1300, N.s/m – коефициент на демпфиране 
на задното окачване;  
βg1= 50 ,N.s/m – коефициент на демпфиране на 
предните гуми;  
βg2=50 ,N.s/m – коефициент на демпфиране на 
задните гуми; 
 

За изследването са приети следните 
диапазони на изменение на: 

 

Sur=[0,1:0,1:Lq], m – диапазон на изменение на 
дължината на вълната на кинематичното 
смущение; 
Vur=[5:1:50], km/h – диапазон на изменение на 
скоростта на движение на ТС; 

 
Фиг.1. Модел на ТС използван за определянето на 
разстоянието между пода на автомобила и пътната 

неравност. 
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ar1=[0,8:0.1:1,9], m – диапазон на изменение на 
разстоянието от масовият център на ТС до 
предният мост; 
ar2 = L0-ar1, m – диапазон на изменение на 
разстоянието от масовият център на ТС до 
задният мост;  

Собствени честоти на системата със 
зададените параметри на модела на ТС са: 
[0,9820; 1,0902; 7,9792; 8,1739];  
 

2.2 Форма кинематичното смущение 
 

За изследването се използва кинематично 
смущение със косинусоидална форма, имащо 
вида: 

(2)    
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където: Ω = 2π/S - пътна честота, [rad/m];  
V - скорост на движение на ТС, [m/s]; 
Lq – база на ТС (за първи мост Lq=0; за втори 
мост Lq= Lq1), [m]; 
Lq1 - база на ТС, между първи и втори мост, 
[m]; 
ν=Ω.V - *честота на кинематичното смущение, 

[rad/s] (
S

V
=ν , [Hz]; 

S

V
π=ν 2 , [rad/s]); 

S – дължина на вълната на пътната неравност, 
[m];  

( )
qdLS

S
+=

π
ψ

2
 - разлика във фазите на 

вълните на пътните неравности действащи 
върху левите и десните колела на ТС, [rad]; 
dLq – разстояние между два съседни 
максимума на левите и десни колела, [m]; 
q0=0,04 - амплитуда на кинематичните 
смущения, [m]. 
 
2.3 Определяне на разстоянието между 

пътната повърхност и пода на купето 
 

За определяне на разстоянието между 
пода на ТС и пътната неравност се използва 
уравнение на права между т.А и т.В. По този 
начин във всеки един момент от време като се 
знае положението на т.А и т.В, се определя 
уравнението на правата АВ, която определя 
нивото на пода на автомобила. Въз основа на 
това, като се знае положението на максимума 
на пътната неравност се определя 
разстоянието между пода на автомобила и 
пътната неравност по формулата:  
 

(3)       ( ) 0.2. qZXX
XX

ZZ
Z BBqm

BA

BA
k −+−

−

−
=  

 

където: Zk – разстоянието между пода на 
автомобила и пътната неравност, m; 

ZА = ZC + ar1.φy,c – вертикално преместване на 
т.А при движението на ТС, m; 
ZВ = ZC + ar2.φy,c – вертикално преместване на 
т.В при движението на ТС, m; 
ХА = t.V– надлъжно преместване на т.А при 
движението на ТС, m; 
ХВ = ХА - ∆XAB – надлъжно преместване на т.А 
при движението на ТС, m; 
∆XAB=AB= ar1+ar2 – проекция на отсечката АВ 
върху ос Х, m; 
∆tAB= ∆XAB/V – проекция на отсечката АВ 
върху ос t,, s; 
tqs= Хqs/V – начална стойност на времето, в 
която започва симулацията на движението на 
ТС, s; 
Хqs=atf+ar1+ar2 – начална стойност на 
надлъжното преместване, в която започва 
симулацията на движението на ТС, m ; 
tqm= Хqm/V – стойност на времето, при която 
има максимум на пътната неравност, s; 
Хqm=Хqs+Sur/2 – стойност на надлъжното 
преместване, при която има максимум на 
пътната неравност, m; 
tqe= Хqe/V – стойност на времето, при която 
завършва симулацията на движението на ТС (и 
двата моста са преминали през неравността), s. 
Хqe=2.Хqs atf+Sur+atr – стойност на надлъжното 
преместване, при която завършва симулацията 
на движението на ТС, m. 
 
3. Резултати от изследването 
 

3.1. Числени резултати  
 

На фиг.2÷7 са представени резултати от 
численото изследване на преминаването на ТС 
през единична неравност с косинусоидална 
форма. 

Изследването е проведено при една стойност 
на клиренса на ТС - Zk0 и три стойности на 
размаха на кинематичното смущение - 2.q0 = 
0.08; 0,06 и 0,04 m. 

 
Фиг.2. Графики на изменение на положението на 
масовия център на ТС, т.А (z1F), т.В (z1R), q1 

(q1F) и q2 (q1R). 
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На фиг.5 трите графики са получени при 
преминаване през неравност с размах 2.q0=0,04; 
0,06 и 0,08 m на кинематичното смущение. 

 

 

3.2. Анализ на резултатите 
 

От направените изследвания се вижда, че 
при определени комбинации от скорости и 
дължини на вълните на кинематичните 
смущения може да се получи контакт между 
пода на купето и пътната неравност. За 
разглежданият вариант на ТС, това се 
получава при неравност с размах по – голям от 
63% от зададеният клиренс.  

При неравности с размах на 
кинематичното смущение по-голям от 
посоченият предотвратяването на контакт 
между пода на купето и неравността може да 
се осъществи по два начина:  

� преминаване през неравността със 
скорост V ≤ Vmax,d; 

� преминаване през неравността със 
скорост V ≥ Vmin,u.  

Скоростите Vmax,d и Vmin,u зависят от 
дължината на вълната на кинематичното 

 
Фиг.7. Графика на изменение на 

Zк,min,min=min{f(Sur)} при изменение на 
положението на масовият център ar1. При 

преминаване през неравност с размах 2.q0=0.04; 
0,06 и 0,08 m 

 

 

 
Фиг.5. Графика на изменение на 

Zк,min,m=f(Sur)=min(Sur, Vur), при различни 
стойности на ar1 (различно положение на 

масовият център).  
 

 
Фиг.6. Графика на изменение на Zк,min при 

изменение на положението на масовият център ar1. 
При преминаване през неравност с размах 

2.q0=0.04, m 

 
Фиг.4. Графика на изменение на Zк,min при 

изменение на скоростта V на ТС и дължината на 
вълната S на неравността с размах 2.q0=0.08, m. 

 
Фиг.3 Графика на изменението Zk на при 

преминаване на двата моста на ТС през единична 
неравност с косинусоидална форма. 
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смущение, като за последна е достатъчно да се 
определи за неравността с най-голяма дължина 
на вълната.  
 
4. Изводи 

 

Получените резултати могат да се 
използват при изграждането на алгоритъм за 
управление на система за активно управление 
на окачването комбинира със система за 
предварителен контрол.  
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INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY FOR OCCURRENCE OF A CONTACT 
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Abstract: 
The influence of the single road unevenness with cosinus like form on the possibility of occurrence of 
contact between the road surface and the car floor is investigated in this work. The investigations on the 
influence of the length of road unevenness and the vehicle speed on his clearance were made as well at 
the constant speed and different position of the mass center. 
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРЕСМЯТАНЕ НА ОСТАТЪЧНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ И  

ДЕФОРМАЦИИ В ЛЯТА ГРЕДА ЗА ЗАДЕН МОСТ НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 
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Резюме. В тази статия са разгледани някои основни проблеми от производството на лята греда за 
заден мост на товарен автомобил. Обърнато е внимание на компютърното моделиране, като 
средство за решаване на част от тези проблеми. Дискутирани са редица особености, с които трябва 
да се съобразят конструкторите за успешно провеждане на компютърни симулации, които целят 
пресмятане на остатъчните напрежения и деформации. 
 
Ключови думи: стоманена отливка, остатъчни напрежения, МКЕ, компютърно моделиране. 

 
1. Въведение 

Компютърните симулации оказват 
съществена помощ при усъвършенстване на 
технологиите за производство на отливки. 
Затова днес те се използват широко в леярската 
практика. Обикновено се използват 
специализирани комерсиални програми [1]. Най-
често се симулират процесите на наливане, 
кристализация и охлаждане на отливката, с цел 
да се усъвършенства наливната система и 
системата от мъртви глави. Малка част от тези 
програми имат модули за пресмятане на 
остатъчни напрежения и деформации, но цената 
им е много висока, а възможностите за 
адаптиране към специфични задачи не винаги са 
достатъчни [2,3]. Затова съществуват и 
многобройни разработки, при които 
изследователите използват универсални 
програмни пакети за инженерни анализи, в 
които създават необходимите им изчислителни 
модели. В настоящото изследване са разгледани 
особеностите при работа с едно такова решение 
[4], при което остатъчните напрежения и 

деформации се пресмятат с програмен пакет 
ANSYS, по метод на крайните елементи (МКЕ). 

 

2. Обект на изследване 

На фиг.1 е показана отливка, чието серийно 
производство е традиционно за нашата страна – 
греда за заден мост на тежкотоварен автомобил. 
Гредата се произвежда по метода гравитационно 
леене в пясъчна форма. Отливката 3 се състои от 
две греди, свързани с обща леякова система. 
Металът към всяка греда се подава през два 
питателя. Всяка греда има по седем мъртви 
глави. Шест от тях са закрити (по три на ръкав), 
а седмата е открита (на кухината за 
диференциала). Металът е нисколегирана 
стомана, която се налива при температура 
1580°С. 
Използват се две метални леярски каси – 

долна 1 и горна 2, запълнени с формовъчна смес 
4. Кухините в отливката се оформят с помощта 
на две леярски сърца 5. За да се избегнат 
леярските дефекти във фланците на ръкавите, 
всеки от тях контактува с метален охладител 6. 

1 2 3 4 5 

6 

Фиг.1 Общ вид на отливката и разположение в леярската каса 
1 – долна каса; 2 – горна каса; 3 – отливка; 4 – формовъчна смес; 5 – сърца; 6 - охладители 
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3. Изисквания и технологични особености 

Изделието работи в условията на динамично 
натоварване с големи стойности на 
напреженията, поради което трябва да отговаря 
на редица изисквания, които да гарантират 
неговата якост и дълготрайност. Част от тези 
изисквания са: 

• В отливката не бива да има повърхностни 
или скрити всмукнатини и шупли, което изисква 
внимателно да се планира положението и 
размерите на мъртвите глави и леяковата 
система; 

• Не са допустими и пукнатини, което изисква 
формата на отливката и разположението на 
охладителите да се съобразят с възникващите 
временни температурни напрежения; 

• Отливката се подлага на механична 
обработка и влиза в състава на сложна и 
прецизна сглобена единица, което налага да се 
предпишат изисквания към геометричната 
форма и размери.  

• В отливката не бива да има големи остатъчни 
напрежения, тъй като по време на работа те ще 
се сумират с експлоатационните и могат да се 
достигнат опасни за материала стойности. 
Поради сложната форма на отливката, 

възникват следните проблеми: 
• голямо разстояние между мъртвите глави, 
стени с постоянна дебелина: предпоставка за 
образуване на термични възли и всмукнатини; 

• наличие на преходи от по-дебели към по 
тънки стени и ръбове: предпоставка за 
концентрация на напреженията и поява на 
пукнатини; 

• контакт между масивни мъртви глави и тънки 
стени: предпоставка за големи температурни 
градиенти при охлаждането, от там – за големи 
временни и остатъчни напрежения; 

• голяма дължина на оста (1277 мм), тънки 
стени, асиметрична форма спрямо оста: 
предпоставка за големи остатъчни деформации, 
отклонения от допустимата форма и размери; 

• чувствителност към технологичния процес: 
малки отклонения от параметрите, съпътстващи 
процеса на леене, могат да доведат до 
съществени отклонения в показателите на 
качеството. 
Борбата с изброените проблеми налага 

постоянно да се търсят възможности за 
усъвършенстване на технологията. Налага се да 
се вземат следните мерки: 

• влагане на нови материали и техники на 
формоване: смесите, от които се изработват 
сърцата и формите търпят непрекъснато 
изменение; използват се обмазки, екзотермични 

втулки, изолационни смеси за засипване на 
откритите мъртви глави;  

• добавяне/премахване на охладители: цели се 
бързо отвеждане на топлина от по-масивните 
части, за да се получи контролирано и насочено 
охлаждане и да се избегнат термичните възли; 

• добавяне/премахване на леярски ребра: 
променя се охлаждането в масивни части на 
отливката и се укрепват зоните с преходи, за да 
се премахне опасността от появата на 
пукнатини. 
Прилагането на изброените мерки е 

съпътствано с редица трудно предсказуеми 
обстоятелства, които могат да доведат до 
странични и нежелани ефекти. Например: 

• промяната на формовъчните смеси води до 
промяна в твърдостта и топлопроводността на 
формата и сърцата. Променят се остатъчните 
напрежения и деформации; 

• добавянето на охладител поражда голям 
температурен градиент в неговата околност след 
наливане на метала. Това води до съществена 
промяна във временните температурни 
напрежения и остатъчните напрежения; 

• леярските ребра изменят съществено формата 
и коравината на отливката, а от там влияят по 
сложен и трудно предсказуем начин на 
остатъчните напрежения и деформации. 
Наличието на компютърен модел, който да 

пресмята остатъчните напрежения и 
деформации с отчитане на изброените по-горе 
фактори позволява на технолозите по-бързо и 
уверено да достигат до необходимите изменения 
за подобряване качеството на изделията, без да 
са необходими пробни отливки и допълнителни 
разходи на труд и материали. 

 

4. Особености при компютърно моделиране 

За точно възпроизвеждане на показаната на 
фиг.1 геометрия е необходима гъста мрежа от 
крайни елементи (КЕ). Получава са 
изчислителен модел, съставен от няколкостотин 
хиляди КЕ. Понеже задачата е сложна и се 
решава на голям брой стъпки, изискванията към 
изчислителната техника значително надхвърлят 
възможностите на достъпните компютри. В 
същото време за практиката е необходим модел, 
който да се решава сравнително бързо и да 
позволява за кратко време да се проиграят 
различни варианти, за достигане до 
оптималното решение. 
Факторът, който влияе най-съществено върху 

продължителността на изчисленията е броят на 
КЕ. Той зависи най-вече от зададената гъстота 
на мрежата. С увеличаване на гъстотата расте 
точността и детайлността на решението, но 
значително нараства изчислителното време. 
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Необходим е известен опит от страна на 
оператора, за да прецени оптималното 
съотношение гъстота на мрежата/точност на 
решението.  
При отливки с големи размери и сложна 

форма, дори и при мрежа с неголяма гъстота, се 
получава неудобно голям брой КЕ. За 
създаването на бърз за пресмятане модел се 
налагат три групи допълнителни опростявания: 
Опростяване на геометрията. Премахват се 

фаски и закръгления, чиито размери са 
достатъчно малки и не влияят върху цялостната 
форма. Възможно е да се премахнат цели 
елементи от конструкцията с малки размери, 
които усложняват формата. Някои геометрични 
форми се опростяват, за да се намали броят на 
повърхнините и да се избегнат повърхнини с 
малки размери и остри ъгли, които силно 
затрудняват омрежването и често водят до 
проблеми със сходимостта на решението.  
На фиг.2 е показана мрежата от КЕ за 

разглежданата отливка, която е получена след 
опростяване съгласно горните указания. 
Опростяването на геометрията изисква известен 
опит, за да се достигне до разумен компромис в 
детайлността, без да се жертва много от 
точността. При премахването на фаските и 
закръгленията се получават остри ръбове и 
резки преходи, което налага напреженията в 
тези места да не се вземат под внимание при 
анализа на резултатите от симулацията.  
Показаната на фиг.2 мрежа съдържа над два 

пъти по-малък брой елементи спрямо тази при 
модел без геометрични опростявания при 
еднаква гъстота на елементите. Съответно 
времето за пресмятане намалява няколкократно 
– от 48 часа до около 16 часа. 

Начални и гранични условия.  
• Материални свойства. Налага се добро 
познаване на използваните материали. След 
запознаване с данните от справочната 
литература и провеждане на експерименти, се 
залагат подходящ набор от материални 
свойства. Повечето параметри (като плътност, 
якост, еласто-пластичност и др.) силно зависят 

от температурата. В същото време те имат 
различна степен на влияние върху крайното 
решение. Необходим е известен опит, за да се 
прецени кои материални свойства са най-
съществени и трябва да се заложат с голяма 
точност (след провеждане на експерименти), и 
за кои е допустимо да се зададат приблизителни 
стойности, взети от справочната литература.  

• Граничните условия. Моделираната термо-
механична система контактува по сложен начин 
с околната среда. Налице е сложно оформена 
метална леярска каса, свободни повърхности 
формовъчна смес, контакт с пода на леярната, 
открити участъци налят метал и др. Налагат се 
редица опростявания и обобщения в модела на 
топлообмен с околната среда, особено при 
недостиг на експериментални данни и 
изчислителни ресурси. В същото време в 
изчислителният модел трябва да отчита трите 
фактора на топлообмена (конвекция, 
топлопроводност и излъчване), които са силно 
зависими от температурата. Най-съществено 
опростяване в тази група е премахването на 
леярската каса. То води до голямо опростяване 
на изчислителния модел, но изисква оценка на 
влиянието върху крайните резултати и корекция 
в модела на топлообмен с околната среда. По 
отношение на закрепването се налага 
идеализация на опорите – долната повърхност 
на формата се фиксира неподвижно. 
Дискретизация по време. Симулацията на 

изстиването на отливка с размери като 
разглежданата трябва да обхване достатъчно 
време, за да може всички обеми да се охладят до 
температурата на околната среда. В конкретния 
случай са необходими 200000 секунди. Това 
време се разделя на неравномерни интервали, за 
чиито краища се извършват изчисленията. 
Интервалите са най-къси в началото на 
симулацията, където температурните градиенти 
са по-големи и измененията в полето на 
напреженията и деформациите са най-съществе-
ни. С напредване на времето постепенно 
интервалите се удължават. 

 Необходим е опит и провеждането на пробни 
изчисления за постигането на подходяща 
дискретизация по време. Колкото по-къси са 
интервалите, толкова по-точно е решението, но 
сумарното време за пресмятане расте 
пропорционално на броя времеви стъпки. С 
удължаване на интервалите и намаляване на 
техния брой точността на пресмятането 
намалява, стига се и до проблеми със 
сходимостта.  
На фиг.3 са показани графиките на изменение 

на температурата и еквивалентните напрежения 
в контролна точка във функция на времето, 

Фиг. 2 Мрежа от крайни 
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построени по интервали, които се оказаха 
подходящи за разглежданата отливка. При 
пресмятане на температурното поле са 
използвани 84 времеви интервала, с 
продължителност от 5 до 20000 секунди. При 
пресмятане на напреженията са използвани 30 
времеви интервала, с продължителност от 50 до 
100000 секунди. 

 

5. Резултати от компютърното моделиране 

При пресмятане с разглеждания компютърен 
модел се получават следните резултати: 

• Температурно поле във функция на времето; 
• Напрежения – главни, нормални, 
тангенциални и еквивалентни (фиг.4); 

• Деформации – по направления и сумарни 
(фиг.5). 
Визуализацията на еквивалентните 

напрежения (фиг.4) позволява бързо да се 
направи оценка кои зони са най-натоварени и 

къде има концентрация на напреженията. 
Визуализацията на отделните компоненти на 
пълното напрежение позволява да се определи 
видът съпротива в отделните зони и да се 
направи анализ за причините, довели до 
съответното напрегнато състояние. Това от своя 
страна помага да се изберат подходящи 
въздействия за намаляване на остатъчните 

напрежения, когато е необходимо. 
Визуализацията на сумарните деформации 
(фиг.5) позволява качествена и количествена 
оценка по този показател, когато това е 
необходимо. Деформациите на фиг.5 са 
преувеличени 40 пъти, което позволява визуално 
да се оценят направленията на деформациите и 
да се видят зоните с големи деформации. 

 

6. Заключение 

Компютърното моделиране е полезна и все 
по-неотменна част от процеса на проектиране на 
оптимална технология за леене. С негова помощ 
могат да се получат остатъчните напрежения и 
деформации в сложни по форма отливки, да се 
проиграват различни варианти в търсене на 
оптималното решение, да се откриват, обясняват 
и отстраняват свързани с напреженията 
проблеми. За получаване на достоверни и 
надеждни резултати е необходимо добро 
познаване на технологичните особености, както 
и известен опит в моделирането и работата със 
специализиран софтуер. Дадените по-горе 
насоки са плод на такъв опит и са предпоставка 
за бързо и точно решаване на задачата по 
пресмятане на остатъчните напрежения и 
деформации, както в общия случай за стоманени 
отливки, така и конкретно за лят мост на 
товарен автомобил. 
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Фиг.4. Еквивалентни остатъчни 

Фиг.5. Сумарни остатъчни 

0
200
400

600
800

1000
1200

1400
1600

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000Време, s

Т
ем
п
ер
ат
ур
а,

 °
С

.
0
10
20

30
40
50
60

70
80

Н
ап
ре
ж
ен
и
е,

 М
Р
а.

 

Температура

Напрежение (von Mises)

Фиг.3 Температура и еквивалентно напрежение в контролна точка във функция на 



 153

BulTrans-2009 

Proceedings 
24-25 September 2009  

Sozopol 

 

 

 

ТЕМПЕРАТУРНА ДЕФОРМАЦИЯ И ПРОМЯНА НА К-ФАКТОРА 

 НА ЖИЧНИ ТЕНЗОРЕЗИСТОРИ ОТ НИКРОТАЛ 

 
Георги СТОЙЧЕВ Ленин ЛАЗОВ Веселин ЦОНЕВ Никола КУЗМАНОВ 
кат. „Съпротивление на 
материалите”, ТУ-София, 

България 
gstojch@tu-sofia.bg 

*кат. „Съпротивление на 
материалите”, ТУ-София, 

България 
lazov@tu-sofia.bg 

*кат. „Съпротивление на 
материалите”, ТУ-София, 

България 
tzonev@tu-sofia.bg 

*кат. „Съпротивление на 
материалите”, ТУ-София, 

България 
nkuzmanov@tu-sofia.bg 

 

Анотация: 

В работата са дадени резултати от експериментални изследвания за определяне на температурната 
деформация и изменението на К-фактора на жични тензорезистори от никротал, произвеждани от НИЛ 
„Тензометрия” при ТУ-София. Данните са необходими за минимизиране на грешката в резултат на 
деформацията от различните коефициенти на температурно разширение на никратала и материала, 
върху който са монтирани тензорезисторите. По получените данни ще може да се  коригира и грешката 
от изменението на К-фактора на тензорезисторите в резултат на температурна промяна на околната 
среда при тензометрични изследвания в реални условия. 

 
Ключови думи: температурна деформация, к-фактор, тензорезистори, тензометрия 

 
 

1. Въведение 
 

Известно е, че електрическото съпротивление 
на един тензорезистор зависи не само от 
деформацията на детайла върху който е залепен, 
но и от промяната на температурата на околната 
среда. Освен това зависимостта между 
деформацията и съпротивлението на 
тензорезестора, или така наречения коефициент на 
преобразуване к-фактор, също се променя с 
температурата. При известни обстоятелства 
посочените ефекти могат да доведат до значителни 
грешки в експерименталните изследвания. На 
базата на съответни анализи на причините за 
температурните ефекти грешките при 
експерименталните изследвания могат значително 
да се намалят. 

Tемператураната деформация на тензорезистор 
залепен върху изследван детайл се получава от два 
алгебрически сумиращи се ефекта. Единият е от 
промяната на електрическото съпротивление на 
материала на тензорезистора с промяната на 
околната температура. Другият ефект е от 
разликата в коефициентите на температурно 
разширение на решетката на тензорезистора и на 
материала на тествания детайл, върху който е 
монтиран тензорезистора. 
Нетната температурна деформация се получава 

от сумата на деформациите от двата ефекта: 

        ( )
1

1
p н

T д р

н

K
T

K K

β
ε α α ∆

ν

  +
= + −  

−  
   (1) 

където: βр е температурния коефициент на 
съпротивление на материала на решетката, К е 
коефициента на преобразуване на деформацията в 
електрическо съпротивление или така наречения 
фактор на тензорезистора, (αд - αр) е разликата в 
коефициентите на температурно разширение на 
материала на детайла и материала на решетката, 
∆T е температурната промяна от зададената 
начална температура, Кн е коефициент на напречна 
чувствителност на тензорезистора, ν е 
коефициента на Поасон. 
Когато измерването се извършва при 

температура, различна от тази на началния баланс 
на моста, температурната деформация се наслагва 
върху сигнала от механичната деформация, като 
грешката съответства на резултата, получен по 
формула (1). 
 
2. Температурната деформация в интервала  

-30÷÷÷÷70
0С   

 

Проведени са експериментални изследвания за 
определяне на посочените по-горе температурни 
ефекти за жични тензорезистори от никротал. 
Схемата за изпитване е показана на Фиг. 1. 
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За да се изследва температурната деформация 
от разликата в коефициентите на температурно 
разширение е използвана схема четвърт мост с 
включване в съседното рамо на моста на 
термостабилен резистор с температурен 
коефициент не превишаващ 1.10-11 на 0

С. 
Активният тензорезистор 1 е монтиран на плоча от 
стомана СТ40Х широко използвана за изработване 
на еластични елементи в тензометричните 
изследвания. За залепване на тензореазистора е 
използвано лепило M-Bond 610 на фирма 
VISHAY, САЩ. В термокамера са реализирани 
изменения на температурата в интервала 24 ÷ -30 и 
24 ÷ 80 0

С. Обобщена картина за температурната 
деформация в интервала -30 ÷ 70 0С е показана на 
Фиг.2. 

 

 

 

3. Изменение на К-фактора 
 

Изследванията за проведени по схема, показана 
на Фиг. 3. Два тензорезистора, свързвани в 
полумост, са монтирани на конзолна греда от 
СТ40Х с еднаква якост, подложена на огъване. 
Свързването е в полумост. Използвано е лепило M-
Bond 610 на фирма VISHAY, САЩ. 
Предварителните изпитвания при температури от  
-30 до 50 0

С без натоварване показват, че мостът е 
термокомпенсиран. 

Гредата 1 (Фиг. 4) се поставя в термокамера и 
се натоварва с тежест 2, като напрежението в нея  
достига 54 MPa, а съответната деформация 270.10-6 
или 270 µS. Температурата се регистрира с 
термодвойка 4, а деформацията с компенсатор на  
фирма HBM, Германия .    

 

 

 

eo 

Фиг. 1 Експериментална схема четвърт мост 

Фиг. 2 Зависимост ε  - T при изпитване в 
            интервала -300 ÷ 700 С. 
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Резултатите от изследванията са показани на 
Фиг. 5. Наблюдава се линейно изменение на К-
фактора с изменение на температурата. 

Изследвания за изменение на К-фактора  са 
проведени и с използване на лепило Каноконлит Е. 
Резултатите от изпитванията са показани на 
фигура 6. По получените резултати може да се 
оценят възможностите за използване на това 
лепило. 

4. Изводи и заключения 
 

Направените изследвания дават възможност да 
се направят следните изводи за използването на 
жични тензорезистори, произведени с нишка от 
LX NIKROTHAL на фирма KANTHAL, Швеция: 

- При използване на лепило M-Bond 610 
произведените тензорезистори показват качества 
на жични тензорезистори от специални сплави, 
например константан, известни като температурно 
самокомпенсирани. Преимущество на никротала 
пред константана е по-високото съпротивление на 
линеен метър, което е от значение за 
произвеждането на тензорезистори с по-малка 
база. 

- Получените резултати за температурната 
деформация и изменението на К-фактора дават 
възможност да се коригира грешката при 
провеждане на тензометрични експерименти в 
условията на повишени и понижени температури. 

- Получените резултати с използването на 
лепило Каноконлит E дават възможност да се 
оценят температурните граници за използването на 
това лепило за тензометрични изследвания. От 
графиката на Фиг. 6 може да се заключи, че 
използването на това лепило в диапазона 0 ÷ 50 0

С 
може да стане с грешка от порядъка на 1%, 
вследствие на изменение на К-фактора. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМИРАНЕТО НА 

НИСКОВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА ВЪВ ВЪРХА НА ПУКНАТИНА 

 

 

 

 

Резюме: 

Представени са резултати от изследването на процеса на деформиране в областта на върха на пукнатина в 
нисковъглеродна стомана. Изследвани са пробни тела с пукнатина, формирана под 0º, 15º, 30º, 45º и 60 º. Установени 
са критичните стойности на разтварянето на пукнатината за различните пробни тела.  

Ключови думи: пукнатина; преместване; разрушаване. 
 

 

1. Въведение 
 

Разрушаването на машиностроителните 
конструкции в процеса на експлоатация е свързано 
с зараждане  и развитие на пукнатини. 
Технологиите им на изработване предопределят в 
определени случаи наличие на пукнатини, които са 
наклонени спрямо направлението на действащо 
външно натоварване. Това изисква създаване на 
надежди методики за изследване на полетата на 
напреженията и деформациите в околността на 
върха на пукнатина.  

Широко приложимите ниско и средно 
въглеродните стомани, легирани неръждаеми 
стомани и някои алуминиеви сплави (групата 
жилавопластични материали) претърпяват големи 
пластични деформации преди разрушаване и при 
тях изводите на ЛМР не се потвърждават. Във 
върха на пукнатина се формира пластична област, 
за която се изразходва значително количество 
деформационна работа. Изразходваната енергия за 
пластично деформиране зависи от много фактори, 
поради което няма установена надеждна 
физическа връзка между напреженията и 
деформациите. Това прави актуален въпроса за 
експериментално изследване на деформациите във 
върха на пукнатини в жилавопластични 
материали. 
 

2. Експеримент 

Пробни тела  

Геометрията на пробните тела е показана на 
фиг.1. Материалът, от който са изработени 
пробните тела (фиг.2) е листова нисковъглеродна 
стомана с дебелина 1,5mm. Диаграмата 
напрежение-относителна деформация на 
материала е показана на фиг.3. В пробните тела е 
оформен концентратор (пукнатина) чрез лазер, под 

различни ъгли - α, отчетени спрямо ос, която е 
перпендикулярна на приложеното външно 
натоварване (α = 0º, 15º, 30º, 45º и 60º). Диаграмата 
напрежение - относителна деформация на 
материала е нелинейна, което определя 
приложимостта на критерия критично разтваряне 
във върха на пукнатината - δ.  Пробните тела са 
подложени на изпитване на опън при контрол по 
преместванията на подвижния захват на машината 
за изпитване. Целта на експеримента е да се 
определи критичното разтваряне на пукнатината 
преди началото на нейното развитието. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фиг.1 Геометрия на пробните тела 
 

 
фиг.2 Пробни тела 
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фиг.3 Диаграма напрежение-относителна деформация 
 

Методика на експеримента  

Приложен е алтернативен на класическия 
метод [1] за определянето на критичното 
разтваряне на пукнатината - δ чрез измерване на 
преместването на бреговете й, на разстояние 1mm 
от нейния връх. За целта върху повърхността на 
пробните тела е нанесена хексагонална мрежа по 
фоторазистна технология (фиг.4). Изборът е 
предопределен от прецизността на формирането на 
мрежата, както и възможностите за контрол по 
време на процеса на ецване [2]. Целта на 
формирането на мрежата е установяването на 
мащаба при извършване на измерването. 

 
 

фиг. 4. Пробно тяло с нанесена мрежа 
 
Параметрите на измервателната мрежа (фиг.5) 

се определят от диаметъра на точката - d от 
мрежата и разстоянието между два съседни 
центъра на точки  r. При провеждането на 
експеримента са използвани: d=0,2 mm, r=1mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

За  регистрирането на критичното разтваряне на 
пукнатината в пробните тела е използван цифров 
USB микроскоп, който  позволява запис на 
изображенията на период от 30s, време 
предопределено от скоростта на трансфер към  PC 
и запис на изображенията. Опитната постановка е 
показана на фиг.6. По време на процеса на 
натоварване на пробните тела се снемат 
изображения на повърхността им в околността на 
върха на пукнатината. Едновременно с това се 
регистрира и диаграмата сила-преместване за 
съответното пробно тяло. Диаграмата за пробно 
тяло с пукнатина, ориентирана под 90º спрямо 
външното натоварване е посочена на фиг.7. 
Основната цел е намирането на еднозначно 
съответствие между заснето изображение на 
повърхността на пробното тяли и външно 
натоварване (преместване на захвата). За 
провеждане на прецизно измерване е избрана 
ниска скорост на подвижния захват на машината 
за изпитване - 0,2 mm/min. 

 
 

 

Диаграма сила - преместване за пробно тяло с пукнатина под 90 градуса спрямо опъновия товар 
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фиг.7 Диаграма сила-удължение, пробно тяло с 
пукнатина, α= 90º 

 
След провеждането на изпитването на даден 

образец се установява кое от заснетите 
изображения съответства на началото на процеса 
на разтоварване (екстремума в диаграмата сила-
преместване). По видимите контури на бреговете 
на пукнатината от това изображение се извършва 
измерването за определянето на критичното 
разтваряне на пукнатината, при определен 
предварително мащаб. 

фиг.6 Опитна постановка 

фиг.5 Мрежа

r

r 

 d
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На фиг.8 е показано изображението, 
съответстващо на  началото на процеса на 
разтоварване за пробно тяло, α = 0º. 

 

 

 
фиг.8 Критично разтваряне на пукнатината, α=0º 
 

На фиг.9 е показан пътя на пукнатината в 
различните пробни тела. 

 
фиг.9 

 

3. Резултати 

Варирането на разтварянето на пукнатината в 
зависимост от ъгъла на наклона на пукнатината е 
показано на фиг.10 
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фиг.10 
 
От фиг.9 се вижда, че за разлика от линейните 

материали при нелинейните материали ъгълът на 
наклон на пукнатината не оказва влияние върху 
ъгъла на началното й разпространение,  в този 
случай пукнатината еднозначно се разпространява 
нормално на приложеното външно натоварване. 

Експерименталните резултати, посочени на 
диаграмата  от фиг.10 показват, че не съществува 
ясно изразена зависимост между ъгъла на наклона 
на пукнатината и стойността на критичното й 
разтваряне. Най-малки са стойностите на δ при 
наклон на пукнатината 45º. 

 
Заключение 

Разработена и приложена е методика за 
експериментално изследване на разрушаването на 
нелинейни материали при наличието на 
пукнатини, които са в общо положение спрямо 
приложения външен товар в плоски образци. 
Точността на резултатите от измерването се 
определя от метричния еквивалент на един пиксел, 
което от своя страна се определя от използваното 
оптично увеличение на регистриращата система 
Методиката позволява да се верифицират 
резултатите от числено симулиране на 
разрушаването на конструкционни елементи с 
пукнатини.. 

Получени са експериментални резултати за 
разрушаване на пробни тела, изработени от 
нисковъглеродна стомана с пукнатини. 

Прилагането на разработената методика 
открива възможност за провеждане на 
експериментални изследвания с помощта на 
съвременни средства за регистриране на  
премествания. 
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Резюме: Обоснована е необходимостта от създаване на система за контрол на влаковете в движение от 
гледна точка на безопасност на движението и директива ЕС 2001/14. Анализиран е опитът на водещи 
европейски железопътни администрации и е предложен модел на изграждане на системата, който 
позволява контрол на натоварването в колелата, идентификация на вагоните по номер, установяване на 
окопани бандажи, прегряти букси и елементи от спирачната система на влаковете. 

 

Ключови думи: влакове, безопасност на движение, контролни точки. 
 

 

1. Въведение  

Тематичното направление, в което се предлага 
настоящата разработка засяга особено значими 
проблеми, свързани с безопасността на движение в 
железопътния транспорт. Тези проблеми са с 
широк обществен резонанс, тъй като 
представляват реална заплаха за живота и здравето 
на пътниците, както и опасност от материални и 
финансови щети за превозваните товари, 
респективно фирми – превозвачи, товародатели, 
застрахователи и др.  
Опасностите, които съпътстват превозния 

процес се обуславят от различни причини и 
фактори. От гледна точка идеята на настоящата 
разработка, целта е да се идентифицират 
максимално изпреварващо или най-малко текущо 
(„в момента на случването”) т. нар. „опасни 
вагони” и да бъдат отстранени от движение 
възможно най-бързо. По този начин се създават 
условия и инструментариум за значително 
редуциране на случващите се аварии и катастрофи. 
Това от своя страна може да се третира и като 
превенция със съществен социално-икономически 
ефект. 
Опасни в случая са:  
 - вагоните с недопустими различия в 

натоварването на отделните колела както по 
причина на неправилно разположение на товара, 
така и поради претоварване; наличието на т. нар. 
„окопани бандажи” (хордоподобни износвания на 
кръговете на търкаляне на колелата на возилата); 

 - недопустимите прегрявания на буксовите 
лагерни възли поради влошено мазане и задиране 
на лагерите; 

 - недопустимите прегрявания на елементи 

от спирачните системи на вагоните и др.  
Возилата с посочените неизправности следва да 

се идентифицират по номер, тъй като 
непосредствено застрашават безопасността на 
движението на влаковете. 
Към настоящия момент няма изградена система 

за контрол на техническото състояние и 
натоварването на подвижния състав (влаковете) по 
железопътната мрежа на България. 
Провеждани са единствено частични научни 

изследвания, имащи отношение към този научен 
проблем. Проектирани, конструирани и внедрени 
са отделни стендове, съоръжения и техническо 
оборудване, които могат да послужат като база 
при проектиране на модела на системата за 
контрол. В значителна степен те са дело на 
членове от настоящия работен колектив.  
Такива разработки са например: 
 -стендове за измерване натоварването на 

колелата на железопътни возила стационарно и в 
движение (с маневрена или с експлоатационна 
скорост) в локомотивните депа в гр. Варна (фиг.1), 
гр. Септември и гр.– София (фиг.2); 

 -изследвания на вертикалната динамика на 
железопътни возила и определяне на статичната 
компонента на натоварването в колелата; 

 -дистанционно измерване на 
температурата на стационарни детайли и агрегати 
чрез инфрачервени сензори и др.  
Резултатите от тези разработки могат да се 

използват като частична база за изграждане на 
модел на система за определяне на статичното 
натоварване на колелата на железопътни возила в 
движение [1].  
Чрез системата за контрол на техническото 
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състояние и натоварването на влаковете ще може 
да се осъществява изключително важния 
мониторинг на състоянието на инфраструктурата, 
на локомотивния и вагонен парк, който е 
задължителен за европейските железопътни 
администрации след влизането в сила на 
директива ЕС 2001/14, на Европейския парламент 
и Съвета на Европа от 26 февруари 2001г. за 
разпределяне на капацитета на железопътната 
инфраструктура, събиране на такси за ползване на 
железопътната инфраструктура и за 
сертифициране на безопасността. 

 

 

фиг.1 

 

 
 

фиг.2 

 

2. Актуалност на научната проблематика в 

България и Европа 
Научният проблем, обект на разглеждане в 

предложената разработка, е особено актуален 
както за България, така и за Европа и света.  

Създаването на система за контрол на 
влаковете в движение би позволило 
предотвратяване на аварии и катастрофи в 
железопътния транспорт и би обезпечило високо 
ниво на експлоатационна надеждност на 
железопътната система, комфорт на пътуване и 
безопасност на движението на влаковете 

В европейските железопътни администрации 
в Германия, Холандия и Австрия подобни системи 
се намират в етап на проектиране и разработване. 

В железопътната мрежа на Холандия през 2005г. 
инфраструктурния провайдър ProRail съвместно с 
компаниите Baas R&D и NedTrain Сonsulting 
внедрява системата Quo Vadis. По участъците на 
системата са разположени постове (контролни 
точки), през които преминават влакове, 
изпълняващи около 80% от общия обем на 
пътническите и около 96% от товарните превози в 
страната. 

Холандската система е предназначена за 
мониторинг на състоянието на инфраструктурата и 
подвижния състав. Изграждането й е инициирано 
от влизането в сила на европейската директива EC 
2001/14. В системата работят около 40 работни 
точки, за чието изграждане са инвестирани около 
3,5 млн. евро. Тя използва влакнесто-оптична 
технология (фиг.3), като измерването е 
гарантирано при скорости на движение до 40 km/h. 
Системата (фиг.4) предоставя информация за 
масата на влака, натоварването на ос, състояние на 
колелата на подвижния състав, скоростта на 
движение и броя на осите на преминалите влакове. 

 

 

фиг.3 

 

Работата на всички точки се контролира 
дистанционно от централен пост. Наличието на 
сензори не препятства традиционно извършваните 
по график пътно-ремонтни дейности.  

Системата регистрира състоянието на 
колелата (снижава разходите за престъргване на 
бандажите) и значително намалява броя на 
прегрятите букси (почти 90%). Информацията от 
системата Quo Vadis в съчетание с информацията 
от системата за идентификация на подвижния 
състав дава точни сведения за фактическото 
използване на инфраструктурата и нейното 
натоварване.  

Например по данни от 2005г. фактически 
пропуснатите по мрежата влакове са с 16% по-
голяма маса от разчетната съгласно графика за 
движение на влаковете, а около 1,6% от 
преминалите колооси са с натоварване 
превишаващо допустимото от 22,5t. 
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фиг.4 Функционална схема на системата Quo Vadis 

 

Резултатите от измерването могат да служат 
като основа при разработване на проекти за 
изменение на трасето и коловозното развитие с цел 
рационализиране на технико-експлоатационни и 
икономически показатели на организацията на 
движение на влаковете с отчитане на факторите на 
взаимодействие на пътя и подвижния състав. 

По данни, цитирани в [2], годишният 
икономически ефект от внедряването на системата 
е около 2 млн. евро. 

 
3. Модел на системата за контрол на влаковете 

в движение 

Концептуалните различия на предлаганата от 
нас система се състоят в следните основни 
пунктове: 

 -използването на тензометричен принцип 
на определяне на натоварването в колелата чрез 
сензор за сила от релсов тип. Този тип сензор не 
изисква прекъсване на железния път и изграждане 
на скъпоструващи фундаменти и платформи; 

 -горепосоченият тензометричен принцип 
би позволил осъществяване на точно измерване 
при значително по-високи скорости на 
преминаване през контролните точки, в сравнение 
с тези при система Quo Vadis; 

 -идентифицирането на вагона да се 
извършва по принципно нов способ, основаващ се 
на оптично регистриране и разпознаване номерата 
на вагоните, сред които потенциално се намират и 
т.нар. „опасни” вагони; 

 -определянето на прегряването на 
буксовите лагери и фрикцинните елементи на 
спирачната система ще се извършва по различен 
начин – чрез термовизионни камери (сензори за 
температура). 
Членовете на работния колектив от ВТУ и ТУ – 

София притежават професионални знания, умения, 
компетентност и опитност в областта на измерване 

на натоварване на подвижния състав. Част от 
членовете на колектива са едни от най-изтъкнатите 
учени в областта на изпитване и диагностика на 
подвижния състав в България, като наред с това 
имат реализирани и европейски проекти по 
железопътен транспорт. 
По поръчка на корпоративни структури (БДЖ 

ЕАД, “Трансвагон” АД – гр. Бургас, Вагоно-
ремонтен завод АД, гр. Септември и др.) до 
настоящия момент са проектирали и внедрили над 
30 стенда и съоръжения за измерване на 
статичното натоварване в колелата на подвижния 
състав и за изпитване и диагностика на елементи 
от подвижния състав. Посоченото е необходимо и 
важно, но не гарантира в достатъчна степен 
безопасността на подвижния състав в реални 
условия, тъй като се извършва на специализирани 
стендове при неподвижно състояние. 
Целта е да се създаде реалистичен модел на 

система, контролираща техническото състояние и 
натоварването на влаковете в движение. 
Успешното реализиране на целта би допринесло и 
за висококачественото и адекватно преподаване и 
обучение на студентите, изучаващи транспортни 
специалности и респективно разрешаването на 
проблеми в областта на железопътния транспорт. 
Увереността в успешната реализация на 

системата произтича от факта, че по своята 
същност постигането на целта има фундамент в 
частта за определяне на статичното натоварване. В 
този смисъл предлаганият модел се явява 
значително разширяване и надграждане на 
решаването на един комплексен научно-
технически проблем в областта на транспорта, 
който представлява сериозно предизвикателство за 
учени и специалисти от практиката в 
международен мащаб. 
Наред с посочените по-горе възможности и 

постижения, работният колектив има 
необходимите знания, умения и квалификация за 
разработване на специализиран хардуер и софтуер 
(апаратно и програмно осигуряване) за целите на 
моделиране на система за контрол на техническото 
състояние и натоварването на влаковете в 
движение (динамично). 

 

 
 

фиг.5 Опитна постановка за измерване 

натоварването на колелата в движение 
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Компонентите на системата (фиг.6) са: 
 -специализирана електронно-измервателна 

апаратура; 
 -специализирани компоненти за 

разпознаване (идентификация) на вагоните; 
 -термовизионни камери (сензори за 

температура); 
 -високопроизводителна компютърна 

техника. 
Чрез специализираната електронно-

измервателна апаратура се планира да се изследват 
сензори на сила от релсов тип, да се моделират 
процесите на измерване, да се анализират и 
обработват сигналите от измерванията и да се 
извършва еталонно измерване на натоварването в 
колелата на подвижния състав в движение.  

 

сензор за 

сила P1

сензор за 

сила P2

сензор за 

сила P3

специализирани 

компоненти за 
разпознаване  на 

вагоните
USB6009 (Texas Instruments)

ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР

(IBM PC)

сензор за 

сила P4

термовизионн

и камери

 
 

фиг. 6 Модел на системата 

 

Чрез специализираните компоненти за 
разпознаване (идентификация) се предвижда да се 
определят номерата на вагоните. 
Чрез термовизионните камери (сензори) се 

предвижда да се определят температурите на 
буксовите лагерни възли и на фрикционните 
елементи от спирачната система на ПЖПС. 
Високопроизводителната компютърна техника 

е необходима поради сложната структура на 
модела, тъй като всички контролни точки имат 
връзка в реално време (on-line), като са свързани в 
единна компютърна мрежа, с  централен 
компютър, в който информацията се обработва и 
анализира.  
Чрез високопроизводителната компютърна 

техника се предвижда: 

-да се моделират, изследват и анализират 
данните от протичащите процеси;  

-да се проектира и разработи уникален 
специализиран софтуер за цялостната работа на 
модела на системата; 

-да се обработва информацията, чрез която да 
се индицират влаковите състави с „опасни” вагони, 
съответно да се вземат решения и дават 
разпореждания за тяхното отстраняване. 

 
Очакван ефект и резултати  

Обект на изследване е създаването на 
реалистичен модел на система, контролираща 
техническото състояние и натоварването на 
ПЖПС по железопътната мрежа в движение. 

Авторите имат амбиции и реални очаквания, 
подплатени с резултати от предишни разработки, 
създаденият модел на система за контрол на 
подвижния състав да позволява на оторизирани от 
държавата институции изграждането на 
функциониращи системи за контрол на подвижния 
състав по железопътната мрежа. Това от своя 
страна би имало изключително важен принос за 
предотвратяването на дерайлирания, аварии и 
железопътни катастрофи.  

По този начин успешното реализиране на 
един научен проект може да се превърне в 
адекватен инструмент за разрешаване на проблеми 
в областта на железопътния транспорт не само в 
национален, но и в регионален и международен 
мащаб. 
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Резюме: 

Докладът разглежда влиянието на спирачните сили при локомотивите върху 
якостните показатели на техните оси. Извършена е класификация на силите, действащи 
върху локомотивните оси. Дадени са формулите, по които се извършват пресмятанията в 
опасните сечения. Намерени са конкретните стойности на натоварванията за разглежданите 
серии локомотиви. Анализирани са получените резултати. 

Ключови думи: локомотиви, колоос, ос, спирачни сили, напрежение, коефициент на 

сигурност. 

1. Увод  

Колоосите са едни от главните и 
отговорни части на релсовите возила. Те 
направляват движението им по железния 
път и възприемат всички натоварвания, 
предавани от тях към релсите и обратно. 
Колоосите възприемат ударите, възникнали 
от неравностите на пътя както във 
вертикално, така и в хоризонтално 
направление и самите те твърдо 
въздействат на железния път. Чрез тях се 
предава двигателният въртящ момент на 
локомотивите и спирачният момент при 
всички железопътни возила. Осите на 
железопътните возила и в частност осите на 
локомотивите са подложени на 
непрекъснати динамични натоварвания по 
симетричен цикъл, което е едно 
изключително неблагоприятно натоварване 
на тези важни за безопасността на 
движението елементи. 
2. Натоварвания, действащи върху 

осите 

Силите, които се вземат под внимание 
при конструктивните пресмятания на 
локомотивните оси са определени така, че 
да представляват постоянно натоварване на 
умора, приложено по време на целия срок 
на експлоатация на оста. Те имат три 
произхода: 
� Сили, породени от масата на 

локомотива; 

� Сили, породени от теглителните 
усилия; 

� Сили, породени от спирачния процес. 
Силите, посочени в първите два случая 

са подробно описани и изследвани в [3]. 
Тук ще бъдат разгледани усилията, 
възникващи в оста по време на спирачния 
процес. 

Спирачните усилия се разглеждат 
отделно от тяговите, тъй като локомотивът 
не може по едно и също време да се намира 
в теглителен и спирачен режим на 
движение. От своя страна обаче, двата вида 
спирачни усилия могат да бъдат 
разглеждани заедно, тъй като много често в 
практиката се случва те да бъдат 
приложени едновременно. 
3. Спирачни усилия, действащи върху 

оста  
В зависимост от начина на създаване на 

спирачните усилия се различават 
механични и електрически спирачни 
системи. При локомотивите, експлоатирани 
у нас се наблюдават и двата вида. 

3.1. Спирачни усилия, реализирани от 

механичната спирачна система 

Спирачните усилия  от механични 
спирачни системи се осъществяват чрез 
спирачни калодки, разположени 
двустранно на колелата. Това са основните 
спирачни системи на локомотивите (фиг.1).  
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Моментът, получен от действието на 
тези спирачни сили се изчислява по 
зависимостта [6]: 

,                   (1)                                    
където: 
M

”
x – огъващ момент, получен от 

действието на спирачните сили от 
механичната спирачна система, kNm; 
N – натискова сила на спирачните калодки 
върху колелата, kN; 
φ – коефициент на триене между калодките 
и колелата; 
y – текуща координата, m. 

Графиката на изменение на спирачния 
момент M”

x е показана на фиг. 2. 
3.2. Спирачни усилия, реализирани от 

електрическата спирачна 

система 

Електрическите спирачни системи  
осъществяват спирачния процес 
посредством тяговия двигател, който в 
случая работи в генераторен режим и по 

този начин създава спирачните сили (фиг. 
3). Моментите, получени при този процес 
имат същия произход и характер както 
моментите,  възникващи в теглителен 
режим на движение на локомотива. Поради 
това пресмятането на тези моменти във 
вертикална и в хоризонтална равнина, 
както и усукващият момент се извършва по 
зависимостите, дадени в [3]. Огъващите 
моменти действат по вертикалната и 
хоризонталната оси, а по геометричната ос 
на оста действа усукващият момент на 
тяговия двигател. Получените графики 
(фиг. 4 и 5) имат същия вид, както и тези в 
двигателен режим на локомотива [3]. 
4. Резултантен момент от спирачните 

усилия, действащи върху 

локомотивните оси 
Резултантният момент е получен от 

всички моменти, действащи върху оста по 
време на спирачния процес и се пресмята 
по зависимостта [6]: 

Фиг. 2 Фиг. 4 

Фиг. 1 Фиг. 3 
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, kNm    (2) 
където: 
MR – резултантен момент, действащ върху 
оста, kNm; 
MX – сумарен момент, действащ по ос х, 
kNm; 
MZ – сумарен момент, действащ по ос z, 
kNm; 
MY – сумарен момент, действащ по ос у, 
kNm; 

Сумарните моменти по различните оси 
се пресмятат по следните зависимости: 

 kNm              (3) 

, kNm              (4) 
, kNm                    (5) 

където: 
Mx – огъващ момент от масата на 
локомотива по ос х, kNm; 
M

'''
x – огъващ момент от електрическите 

спирачни сили, действащ във вертикална 
равнина, kNm;  
M

''
z – огъващ момент от механичните 

спирачни сили, kNm; 
M

'''
z – огъващ момент от електрическите 

спирачни сили, действащ в хоризонтална 
равнина, kNm; 
M'''y – момент от спирачните усилия, 
действащ по оста на колооста (усукващ 
момент), kNm. 
5. Напрежения, действащи в опасните 

сечения 

Напреженията в отделните опасни 
сечения на оста се пресмятат с израза [6]: 

 , MPa                    (6) 

където: 

σ – напрежение в определеното сечение на 
оста, МРа; 
Kσ – коефициент на концентрация на 
напрежение; 
MR – резултантен момент, действащ върху 
оста, kNm; 
d – диаметър на оста в определеното 
сечение, m. 
6. Резултати от пресмятанията 

Пресмятанията са извършени с 
помощта на компютърната програма, 
разработена в [3], като за целта тя е 
разширена и усъвършенствана, така че да 
обхване и силите, действащи по време на 
спирачния процес. Резултатите за 
различинте серии локомотиви са показани в 
таблици 1 и 2. 

 
7. Анализ на получените резултати 

Направеният сравнителен анализ на 
получените резултати категорично показва 
по-силното влияние на теглителните сили 
пред спирачните, независимо от произхода 
на последните, дори те да участват сумарно 
в натоварването на осите (фиг. 6 и 7). 
Стойностите на резултантните моменти при 
тягов режим надвишават същите при 
спирачен с над 28% за локомотиви серия 46 
и с над 25% за чешките локомотиви. 
Същото съотношение се наблюдава и при 
сравняване на напреженията, получени при 
тягов и спирачен режим в най-натовареното 

Таблица 1 

Сравнителна таблица за резултатите от 
пресмятането на осите в теглителен и спирачен 
режим за локомотиви серии 43, 44, 45 в най-

застрашеното сечение 
Якостен 
показател 

Озна

чение 
Дименс

ия 
Теглителен 

режим 
Спирачен 
режим 

Резултантен 
момент MR kNm 127,30 101,18 

Напрежение σ MPa 163,92 130,28 
Коефициент 

на 
сигурност 

n  1,88 2,36 

Таблица 2 

Сравнителна таблица за резултатите от 
пресмятането на осите в теглителен и спирачен 

режим за локомотиви серии 46 в най-
застрашеното сечение 

Якостен 
показател 

Озна

чение 
Дименс

ия 
Теглителен 

режим 
Спирачен 
режим 

Резултантен 
момент MR kNm 122,30 95,14 

Напрежение σ MPa 270,27 210,24 
Коефициент 

на 
сигурност 

n  1,80 2,32 

Фиг. 5 
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сечение на оста, както и при коефициентите 
на сигурност. 

Изводът, който се налага от получените 
резултати и от направения анализ е, че дори 
при най-неблагоприятно съчетание на 
натоварванията в спирачен режим, 

стойностите на якостните показатели 
остават с около ¼ по-ниски от тези при 
теглителен режим на локомотива. Това на 
пръв поглед нелогично заключение има 
своите основания поради спецификата на 
работата, която извършва локомотивът, тъй 
като в теглителен режим той е 
единственият източник на теглителна сила 
при това не само за себе си, а за целия 
влаков състав. В спирачен режим – обратно 
– тогава спирачната сила се създава не само 
от локомотива, а и от всички вагони в 
състава на влака. В заключение трябва да се 
каже, че на базата на получените резултати 
категорично се доказва, че теглителният 
режим на локомотивите е по-тежкият 
режим на натоварване на техните оси, 
който би следвало да се приеме за 
меродавен при конструктивните им 
пресмятания. 
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INFLUENCE OF THE BRAKING FORCES ON THE STRENGTH OF THE 

LOCOMOTIVE AXLES 

Abstract: The report examines the influence of braking forces at the locomotives on strength indicators 
of their axles. The classification on forces, acting on locomotive axles is performed. Rules on which 
calculations are done in the dangerous sections are given. The concrete values of the loads are found for 
the examined types of locomotives. The received solutions are being analyzed. 
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Резюме: 

Извършен е анализ на възможните методи за изчисляване и построяване диаграмите на специфичните 
сили, действащи на влака в спирачен режим. Показани са резултатите от проведени числови 
експерименти за избор на целесъобразен метод, ползван при решаването на оптимизационни задачи и 
моделиране на процесите, особено във виртуалното пространство. 
 

Ключови думи: влакови спирачни системи, специфична спирачна сила, алгоритъм. 
 

1. Увод 

На основата на зависимостта S=f(V), която 
представлява закона на движение на влака, се 
решават основните задачи при работата на 
железопътния транспорт като: определяне масата 
на влаковите състави, построяване на графика за 
движение на влаковете и необходимите 
разписания, изчисляване на спирачните пътища за 
конкретни условия и решаване на различни 
оптимизационни задачи. От гледна точка на 
разхода на енергоресурс именно 
оптимизационните задачи играят важна роля при 
разработване на технологии за енергоефективно 
управление на влаковете. Решаването на 
оптимизационни задачи е основано на решаването 
на диференциалното уравнение за движение на 
влака (УДВ). За неговото решаване е необходимо е 
да е известен, уточнен и изразен характерът на 
изменение на специфичните сили, действащи на 
състава в различните режими на движение. Докато 
тяговия режим и този на движение по инерция са 
добре изяснени в по-важните литературни 
източници [1, 2, 4], характера на изменение на 
специфичните сили при спиране не е изяснен с 
достатъчна точност. Основни методи, ползвани 
при изчисляването на специфичните спирачни 
сили, са подробно описани в [3]. За по-точно 
решаване на оптимизационни задачи, както и за 
моделирането на движението на влака във 
виртуалното пространство е необходимо да се 
направи и сравнителен анализ на тези методи и да 
се избере най-подходящия за целта. 

  
2. Метод за изчисляване на специфичната 

спирачна сила чрез експлоатационния 

показател спирачен процент 

Изчисляването на специфичната спирачна сила 
b в страните членуващи в UIC, в това число и в 
Република България, се извършва чрез измерител 
на спирачната ефективност, спирачен процент – λ, 
регламентиран в нормативните документи за 
управление на влаковете. 

За да се изпълни това е необходимо да се 
разкрие същността на спирачната маса – B, с цел 
установяване на връзката и с b и с коефициента, 
отчитащ интензивността на спирачния процес [1, 
4]. Методът е подробно описан в споменатите 
литературни източници, като крайният резултат е: 

 
  ycpb ϕλ7,6= ,   (1) 

 
където: λр е спирачен процент за РФВ „Р”. 

 
Формула (1) отразява търсената връзка между 

специфичните  спирачни сили и измерителите 
„спирачна маса” и “спирачен процент”, използвани 
в експлоатационната дейност. Освен това тя 
разкрива и връзката между b и V през периода на 
квазистационарния процес на  спиране. Трябва да 
се поясни, че тази зависимост е изведена при 
максимална интензивност на спирачния процес – 
z=1, съответстваща на екстрено спиране. При 
стойности, по-малки от единица, т.е. при степенно 
спиране, z се включва като коригиращ коефициент 
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в (2). 
 ycpzb ϕλ7,6= ,   (2) 

 
Аналогично на предишния случай се получава 

и зависимост между специфичната спирачна сила 
и използваните измерители и за РФВ „G”: 

 
  ycGb ϕλ ..7= ,   (3) 

 
където λG e спирачен процент за РФВ „G”. 

 
3. Метод за изчисляване на специфичната 

спирачна сила на основата на данни за 

налягането в спирачните цилиндри 

Поради това, че при изследванията се измерва 
налягането в спирачните цилиндри - PC, то 
изчисляването на спирачните сили и съответните 
измерители на спирачната ефективност, на базата 
на тези резултати и характеристиките на вагона, се 
извършва съгласно кинематичната схема на 
лостовата предавателна система (ЛПС), [1, 4]. 
Крайните формули за изчисляване са: 
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4. Сравнителен анализ на методите 

• Описаният метод е удобен за ползване при 
изчисляване и построяване диаграмите на 
специфичните сили, поради това, че се базира на 
използван в експлоатацията измерител на 
спирачната ефективност. Това е особено удобно 
при вагони на които не са известни параметрите 
на спирачната система. Като пример в нашата 
страна, а и в доста други държави все още не 
съществуват картотеки, съдържащи пълни 
данни на спирачните системи на вагоните. 

• Експлоатационният измерител на 
спирачната сила – спирачната маса не е 
обвързан със срока на експлоатация на вагона и 
по-точно с времето от последния му планов 
ремонт. Поради тази причина той не е в 
състояние да отчете изменението и при 
влошаване на техническото състояние на 
спирачната система. За да се коригира този 
недостатък спирачната маса е определена с 
определена степен на запас, т.е. с цел резерв 
стойността шаблонирана върху возилото в 
много от случаите е по-малка от тази, която то в 
действителност реализира. Това се прави и 

поради факта, че тя се определя при 
първоначалното пускане на вагона в 
експлоатация. 

• Първият метод не е в състояние да опише 
изменението на специфичните сили по време на 
нестационарния процес на спиране. Това 
произтича от самия начин, по които е 
дефиниран този измерител, а именно, че той 
съдържа в скрита форма времето за протичане 
на нестационарния спирачен процес. Това е 
особено видно при РФВ „Р”. 

• По решение на подкомисията по спирачки 
при UIC във всички европейски железопътни 
администрации се пристъпи към изравняване на 
стойностите на спирачните маси на вагоните за 
двата основни режима РФВ „Р” и РФВ „G”. 
Това се прави с цел създаване на резерв, тъй 
като е доказано [5], че: 

 
      (6) 

 
• При първия метод не съществува пряка 

връзка между налягането в главния 
въздухопровод на влака, което представлява 
управляващия импулс на спирачната система. 
Т.е. спирачната маса на вагона и в частност на 
влака се определя за максималната стойност на 
налягането в спирачните цилиндри, в режим на 
екстрено спиране. За различните степени на 
служебно спиране връзката е твърде обща и 
неконкретна [5]. В [2] тя е прецизирана но все 
още използването и в реални условия е 
ограничено.  

• Разглеждания по-горе метод не е удобен 
за ползване при моделиране на процесите на 
надлъжна динамика на влака, поради това, че не 
описва промяната на налягането в спирачните 
цилиндри и съответно на специфичните сили 
във функция от текущото време. 

• При втория метод е възможно 
построяването и моделирането на характера на 
изменение на специфичните сили и по време на 
нестационарната част от спирачния процес. 
Това е възможно чрез записите на изменение на 
налягането в спирачните цилиндри във функция 
от времето. 

• Вторият метод дава възможност за 
моделиране на диаграмите на специфичните 
сили в спирачен режим при различни типове 
вагони, както и при различни стойности на к.п.д. 
на лостовата система. В множество изследвания, 
в това число и в нашата страна е доказана 
зависимостта му от различни експлоатационни 
фактори, като техническо състояние на 
шарнирите на лостовата система, режим на 
товарообръщателното устройство, степен на 
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задържане на спирачката, срок на експлоатация 
на вагона и др. [5]. Тази зависимост е 
илюстрирана на фиг. 1. 

 
 

 

Фиг. 1. Зависимост на к.п.д. на ЛПС от 
срока на експлоатация на вагона: 

1 – натоварен вагон;  2 – празен вагон. 
 

• Методът, базиран на налягането в 
спирачните цилиндри ще бъде по-удобен и 
вероятно по-точен при изследването на 
дългосъставни товарни влакове. Това е така тъй 
като в документите на UIC, понижаването на 
стойността на спирачната маса се коригира 
съгласно (20): 
 

, %  (20) 

 
където:  

λl
p  е коригиран спирачен процент на 

дългосъставен товарен влак, пътуващ 
под режим „р“ на функционните 
вентили; 

λp  – спирачен процент на влака за РФВ „P“, 
изчислен чрез сумиране на спирачните 
маси на отделните вагони, включени в 
състава му, за същия режим; 

lz   – дължина на влака, m. 
    

5. Числов експеримент 

За по-точното сравнение на двата възможни 
метода беше извършен числов експеримент. Той се 
състои в изчисляване и построяване на диаграмите 
на специфичните сили в спирачен режим по двата 
разгледани метода и сравнението им. 
Изчисленията са проведени с товарен вагон със 
следните технически данни: 

� Вагон-рудовоз; 
� Предавателно отношение на ЛПС – 

празен – iПР  – 3; 

� Предавателно отношение на ЛПС – 
натоварен – iНТ  – 11.2; 

� Спирачна маса за РФВ “P” – празен, t – 
24; 

� Спирачна маса за РФВ “G” – празен, t – 
25; 

� Спирачна маса за РФВ “P” – натоварен, t 
– 52; 

� Спирачна маса за РФВ “G” – натоварен, t 
– 54; 

� Обръщателна маса, t – 45; 
� К.п.д. на ЛПС – 0.97. 
  
Резултатите от изчисленията са показани на 

фиг. 2. 
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Фиг. 2. Диаграма на специфичните сили 
в спирачен режим, изчислени по 
двата метода. 

 
От фигурата ясно се вижда разликата в 

получените резултати по двата метода. За 
уточняването, експеримента бе разширен и за 
понижени стойности на к.п.д.на лостовата 
предавателна система, като и за различни влакови 
състави но поради ограничения обем на доклада, 
те не се разглеждат тук. При конкретните състави 
разликите се увеличават, особено при 
дългосъставните влакове. 
 

6. Основни изводи  

От извършения по-горе анализ на методите за 
определяне на специфичните сили при движение 
на влака в режим на спиране могат да се направят 
следните основни изводи: 

• Методът за определяне на специфичната 
спирачна сила чрез експлоатационния показател 
спирачен процент е с най-разпространено 
приложение в Република България и в Европа. 
Спирачния процент се определя по стандартната 
методика на UIC и е обозначен върху всички 
вагони в европейските страни, но доста често 
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той е преоразмерен заради съобразения за 
сигурност и не дава достатъчно точни резултати 
относно изменението на специфична спирачна 
сила. В този метод не е взет под внимание к.п.д. 
на ЛПС, чийто стойности, както се каза  зависят 
от редица фактории, като време на вагона в 
експлоатация, състояние на шарнирите на ЛПС 
и др.  

• Метод за определяне на специфичната 
спирачна сила чрез налягане в спирачните 
цилиндри на влака взима под внимание 
споменатите допълнителни уточнения и в 
голяма степен дава точни резултати, които 
добре се съгласуват с тези от 
експлоатационните условия и е проверен чрез 
експериментални стендови изпитания. От друга 
страна той е удобен за ползване в симулационни 
програми и такива за моделиране на движение 
на влака, тъй като резултати от измереното 
налягане в спирачни цилиндри могат да се 
ползват в реално време. 

• Като резултат от проведения анализ може 
да каже, че вторият метод е по-удобен за 
ползване при изследвания, свързани с 
коригиране на алгоритмите за оптимизирано 
управление на влаковете, особено при 
моделирането на спирачните им процеси. 
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Резюме: 

За установяване на възможностите за провеждане на изпитвания на модернизирания стенд в катедра 
Железопътна техника е проведено предварително експериментално изследване. В резултат на това са 
определени основните характеристика на стенда: максимална скорост на охлаждане, динамика на 
температурата на външната и вътрешна повърхност на ограждащата конструкция и в товарното помещение. 
Очертани са основните области, в които могат да се провеждат изследвания с помощта на модернизирания 
стенд; дадени са препоръки за по-нататъшното модернизиране на стенда. 

 

Ключови думи: изотермичен транспорт, топлинни процеси, стенд. 

 
 

1. Увод 

 
В рамките на програмата за модернизация на 

лабораторната база на катедра Железопътна 
техника, през 2007-2009 г. бе основно ремонтиран 
и обновен стендът за изследване на топлинните 
процеси в изотермичните и пътнически возила [1]. 
Изцяло бе обновено оборудването на  хладилната 
камера, като вместо амортизирания и морално 
остарял агрегат бе монтиран компресор-
кондензаторен агрегат LH44/2EC-2.2Y на фирмата 
Bitzer и нов изпарител. 
Новата хладилна машина работи с фреон R 

404А, който, както е добре известно, има много по-
добри качества от гледна точка на опазването на 
околната среда: потенциал на въздействие ОDР = 0 
и глобален затоплящ потенциал GWP = 0,94. 
Благодарение на използването на този хладилен 
агент се получават и малко по-високи показатели 
на хладилната машина. Нейната номинална 
охлаждаща способност във функция на 
температурата на изпарение t0 и на температурата 
на околната среда tk [2] е показана на фиг.1.  
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Фиг.1.  Характеристики на хладилната 

машина при температури на 
околната среда 27, 32 и 43 0С 

 
Целта на настоящото изследване бе 

експериментално да се установи какви са 
възможностите, които предлага модернизираната 
хладилна камера за провеждане на изпитвания с 
учебна и изследователска цел. 
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 2. Организация и провеждане на 

експеримента 

 
Тъй като стендът с хладилната камера е 

разположен в лабораторията на катедра 
Железопътна техника, където поради големите 
размери на помещението и неговата лоша 
топлоизолация практически е невъзможно да се 
имитират стойности на температурата на околната 
среда, близки до обикновените изчислителни – 
около 40 0С, изследването бе проведено при 
температура на въздуха извън камерата, равна на 
около 24 0

С. По такъв начин бяха получени 
резултати, отговарящи на условията на умерени 
температури през пролетно-летния сезон. 
По време на експеримента бяха следени 

температурите в три точки: 
• на външната повърхност на ограждащата 
конструкция; 

• на вътрешната повърхност на ограждащата 
конструкция; 

• на въздуха във вътрешността на хладилната 
камера. 

Паралелно с това се отчитаха и регистрираха и 
показателите на монтирания от производителя на 
хладилната камера измервателен уред. 
Преобразователите за измерване на 

температурата на ограждащата конструкция бяха 
разположени един срещу друг в средата на 
надлъжната стена на хладилната камера на 
височина 1 m от пода, а този за измерване на 
температурата на въздуха в камерата – в нейния 
геометричен център на същата височина. 
След тариране на преобразователите, при 

затворена врата на празна камера бе пусната 
хладилната машина и бе оставена да работи в 
автоматичен режим до достигане на температура 
на въздуха в хладилната камера -17,2 0С. 

 
3. Резултати от експеримента 

Кривите на изменение на температурите на 
вътрешната и външна повърхности на 
ограждащата конструкция и на въздуха във 
вътрешността на камерата са показани на фиг. 2. 
Както се вижда, в изследвания температурен 

обхват оборудването осигурява охлаждане с 
достатъчно висока скорост: температурата на 
въздуха в камерата се понижава от 23 до -17,2 0С за 
около 160 min. 
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Фиг. 2.  Криви на изменение на 
температурите 

1 – в зоната на изпарителя;  
2  – на външната стена на камерата;  
3  – на вътрешната стена;  
4  – вътрешна в камерата.    

 
Ако се пренебрегне нормалното колебание на 

температурите по време на разскрежаването, 
кривата на охлаждането с достатъчна точност 
може да бъде интерполирана с логаритмичната 
функция 2 (фиг.3) 

 
5,65lg.4393,16 += Tt  

 
където t e температурата в хладилната камера, 0С, а  
Т – времето, min.  
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Фиг. 3. Диаграма на снетата (1) и 

изчислената (2) функции 
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4. Изводи 

 
1. Монтираното на стенда ново оборудване е 

сполучливо подбрано. Неговата мощност 
осигурява добра динамика на процеса на 
охлаждане, което е предпоставка за ефективно и 
пълноценно използване на хладилната камера. 

 
2. На модернизирания стенд могат да се 

провеждат както занятия (например по 
дисциплината Изотермичен транспорт), така и 
широка гама изследвания в областта на 
съхраняването и транспортирането на 
бързоразвалящи се продукти. 

 
3. Целесъобразно е да се довърши 

модернизацията на стенда, като той се обзаведе с 
необходимия брой преобразователи за измерване 
на температурата, така че да може да се снема 
температурното поле в хладилната камера. 
Монтирането на предвидените вентилатори и 
въздухопроводи, с помощта на които може да се 
имитира постъпването в камерата на вентилиращ и 
инфилтриран въздух, значително ще разшири 
възможностите на стенда и ще направи възможно 
по-точното възпроизвеждане на условията на 
реална експлоатация на транспортните средства. 
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Катедра „Железопътна техника”, Технически университет, 
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slavchev_s_s@tu-sofia.bg 

Резюме: 

Докладът съдържа резултатите от статичните якостни изчисления на специализиран вагон серия Smnps.  

Теоретичните изследвания са направени по метода на крайните елементи. Анализирани са всички регламентирани 
режими на натоварване. Разработени са сложни пространствени изчислителни модели, описващи много точно 
геометрията на конзолите. В процеса на създаване на моделите е изследвана сходимостта на решението. Това 
позволява да се предложат възможно най-подходящите схеми по отношение на: геометричното представяне на обекта, 
въвеждането на действащите натоварвания и реакции и получаване на достатъчно точни резултати за разпределение 
на деформациите, преместванията и напреженията. 

Ключови думи: вагон, якостен анализ, метод на крайните елементи. 
 

1. Въведение 
Проверочните якостни изчисления са направени по заявка на 
ТРАНСВАГОН АД гр. Бургас. В предприятието е разработена 
конструктивната документация на четириосен специализиран 
товарен вагон серия Smnps. Вагонът е с осево натоварване 22,5 
t/ос и има товароносимост 67 t. Предназначен е за превоз на 
тръби. Отговаря на всички изисквания за международни 
превози. 
2. Режими на натоварване  
В съответствие с международните изисквания, всеки 
новостроящ се вагон се подлага на теоретични и опитни 
изследвания за определяне на напреженията и провисванията. 
Видовете и условията за натоварване са регламентирани в 
Евростандарт DIN EN 12663, TSI и фиш 577 на 
Международния железопътен съюз (UIC). Съгласно 
цитираните документи натоварванията са разделени в следните 
четири групи: 
2.1. Статични некомбинирани натоварвания на коша 

1 LF1  натиск по буферите със сила 2х1000  kN 
2 LF2  натиск по буферите със сила 2х750 kN, 50mm под 

оста на буферите 
3 LF3  опън по оста на тегличното съоръжение със сила 

1500 kN 
4 LF4  диагонален натиск по буферите със сила 400 kN. 
17 LF8  повдигане от едната страна под буферите при 

1.1хg(масата на полезния товар+собствена маса 
на рамата+маса на 1 талига) 

18 LF9  вертикален товар 1.95хg(полезен товар+собствена 
маса на рамата) 

19 LF10  повдигане на 4 опори при 1.1хg(маса на полезния 
товар+собствена маса на рамата+маса на 2 талиги  

20 LF11  повдигане на 4 опори при 1.1хg(маса на полезния 
товар+собствена маса на рамата+маса на 2 
талиги) с преместване на едната опора на 10mm 
във вертикална посока 

21 LF12 натиск по автосцепката със сила 2000 kN 
 

2.2. Статични комбинирани и специални 

5 LF5  натиск по буферите 2x1000 kN + g (маса на 
полезен товар + собствена маса) 

6 LF6  натиск 50mm под оста на буферите 1500 kN+ 
g(маса на полезен товар+собствена маса) 

7 LF7  опън по тегличното съоръжение 1500 kN+ 

g(маса на полезен товар+собствена маса) 
8 LF7 a-a 

1200 

опори 

опън по тегличното съоръжение 1500 kN+ 
g(маса на полезен товар по а-а на 1200 mm + 
собствена маса) 

9 LF7 b-b 

1200 

опори 

опън по тегличното съоръжение 1500 kN+ 
g(масата на полезен товар по b-b на 1200 mm + 
собствена маса) 

10 LF7 c-c 

1200 

опори 

опън по тегличното съоръжение 1500 kN+ 
g(масата на полезен товар по c-c на 1200 mm + 
собствена маса) 

11 LF7 d-d 

1200 

опори 

опън по тегличното съоръжение 1500 kN+ 
g(масата на полезен товар по d-d на 1200 mm + 
собствена маса). 

12 LF7 e-e 

1200 

опори 

опън по тегличното съоръжение 1500 kN+ 
g(масата на полезен товар по e-e на 1200 mm + 
собствена маса). 

13 LF7 b-b 

1200 

площ 

опън по тегличното съоръжение 1500 kN+ 
g(масата на полезен товар по b-b на 1200 mm + 
собствена маса). 

14 LF7 c-c 

1200 

площ 

опън по тегличното съоръжение 1500 kN+ 
g(масата на полезен товар по c-c на 1200 mm + 
собствена маса). 

15 LF7 d-d 

1200 

площ 

опън по тегличното съоръжение 1500 kN+ 
g(масата на полезен товар по d-d на 1200 mm + 
собствена маса). 

16 LF7 e-e 

1200 

площ 

опън по тегличното съоръжение 1500 kN+ 
g(масата на полезен товар по e-e на 1200 mm + 
собствена маса). 

22 LF13 натиск по автосцепката 2000 kN + g (масата на 
полезен товар + собствена маса). 

23 LF13 a-

a 1200 

опори 

натиск по тегличното съоръжение 2000 kN+ 
g(масата на полезен товар по а-а на 1200 mm + 
собствена маса). 

24 LF13 b-

b 1200 

опори 

натиск по тегличното съоръжение 2000 kN+ 
g(масата на полезен товар по b-b на 1200 mm + 
собствена маса). 

25 LF13 c-

c 1200 

опори 

натиск по тегличното съоръжение 2000 kN+ 
g(масата на полезен товар по c-c на 1200 mm + 
собствена маса). 

26 LF13 d-

d 1200 

опори 

натиск по тегличното съоръжение 2000 kN+ 
g(масата на полезен товар по d-d на 1200 mm + 
собствена маса). 
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27 LF13 e-

e 1200 

опори 

натиск по тегличното съоръжение 2000 kN+ 
g(масата на полезен товар по e-e на 1200 mm + 
собствена маса). 

28 LF13 b-

b 1200 

площ 

натиск по тегличното съоръжение 2000 kN+ 
g(масата на полезен товар по b-b на 1200 mm + 
собствена маса). 

29 LF13 c-

c 1200 

площ 

натиск по тегличното съоръжение 2000 kN+ 
g(масата на полезен товар по c-c на 1200 mm + 
собствена маса). 

30 LF13 d-

d 1200 

площ 

натиск по тегличното съоръжение 2000 kN+ 
g(масата на полезен товар по d-d на 1200 mm + 
собствена маса). 

31 LF13e-e 

1200 

площ 

натиск по тегличното съоръжение 2000 kN+ 
g(масата на полезен товар по e-e на 1200 mm + 
собствена маса). 

 

2.3. Изчисления относно проверка на умора на материала 

32 R a-a 

1200 

опори 

собствена маса +вертикален товар, разполо-
жен на ширина 1200 mm, приложен на 
разстояние а-а върху опори. 

33 R b-b 

1200 

опори 

собствена маса +вертикален товар, разполо- 
жен на ширина 1200 mm, приложен на 
разстояние b-b върху опори. 

34 R c-c  

1200  

опори 

собствена маса+вертикален товар, разполо- 
жен на ширина 1200 mm, приложен на 
разстояние c-c върху опори. 

35 R d-d 

1200 

опори 

собствена маса+вертикален товар, разполо-
жен на ширина 1200 mm, приложен на 
разстояние d-d върху опори. 

36 R e-e 

1200 

опори 

собствена маса +вертикален товар по табл. 3, 
разположен на ширина 1200 mm, приложен 
на разстояние e-e върху опори. 

37 R a-a   

1200 

площ 

собствена маса +вертикален товар, разполо-
жен на ширина 1200 mm, разпределен по 
площта в зоната а-а. 

38 R b-b  

1200   

площ 

собствена маса +вертикален товар, разполо-
жен на ширина 1200 mm, разпределен по 
площта в зоната b-b 

39 R c-c   

1200  

площ 

собствена маса +вертикален товар, разполо-
жен на ширина 1200 mm, разпределен по 
площта в зоната c-c. 

40 R d-d  

1200   

площ 

собствена маса +вертикален товар, разполо-
жен на ширина 1200 mm, разпределен по 
площта в зоната d-d. 

41 R e-e  

1200   

площ 

собствена маса +вертикален товар, разполо-
жен на ширина 1200 mm, разпределен по 
площта в зоната e-e. 

 

3. Изчислителни модели 
Точността на решението в голяма степен зависи от умелото 
разработване на изчислителния модел. Причината е, че при 
съставянето му не е възможно (а в редица случаи не е и 
целесъобразно) да се използва модел, отразяващ и най-малките 
подробности на реалния обект. Това налага конструкцията да 
се анализира, да се установят основните носещи елементи (при 
задачи за якостен анализ) и да се вземе решение за 
целесъобразното им представяне чрез подходящи крайни 
елементи. Този процес е субективен и зависи от опита и 
уменията на специалистите, провеждащи изчисленията. 
3.1. Анализ на конструктивната документация 

Анализът на конструктивната документация е първият етап от 
процеса на разработване на изчислителния модел. Той е 
изключително важен, защото при неправилна оценка на 
носещите елементи (начин на възприемане на натоварванията, 
ограничения на преместванията, взаимодействие със съседни 
елементи и т.н.) е възможно да се разработи много сложен, но 
практически неадекватен модел, различаващ се съществено от 
реалната конструкция. Въз основа на това, е направен подробен 
анализ на конструктивната документация, предоставена от 
ТРАНСВАГОН АД. Констатирани са следните по-важни 
факти: 

1. Кошът на вагона е изграден от стомана S355J2G3 по DIN 
1025, която има следните якостни показатели: Re=355 N/mm2 
и Rm=510-680 N/mm2. 

2. Използвани са конструктивни елементи от типа “греди” и 
“листова стомана”.  

3. Налице са много на брой гредови елементи, които са 
разположени правилно с оглед на натоварванията, 
действащи  върху коша на вагона. 

4. В рамата не са предвидени мощни гръбначни греди. С цел да 
се понесат големите вертикални натоварвания, страничните 
греди са с I-образно напречно сечение с променлива 
височина. Изработени са от предварително разкроена и 
заварена листова стомана. 

5. Дебелината на листовата стомана е от 8 до 26 mm, което 
позволява да се използват крайни елементи от типа “солид”. 

6. В част от гредите са изработени отвори със значителни 
размери, които могат да се проявят като сериозни 
концентратори на напрежения. 

7. В конструкцията са използвани множество ребра, планки и 
други, които имат локални усилващи функции.  

8. Пространството между гредите на рамата е затворено с 
метални подвижни решетки, които имат предпазни 
функции. 

9. Климиите (вертикални колони за увеличаване на обема на 
вагона) са с нестандартизирана от UIC конструкция и 
подлезат на допълнително изчисляване. 

3.2. Разработване на изчислителните модели 

Особеностите на вагона от т. 3.1 са отчетени при изграждане на 
стратегията за разработване на оптимален изчислителен модел. 
Той се характеризира със следните особености: 
1. Реалният обект е моделиран като сложна механична 
система, при което е отчетено влиянието на всички носещи 
елементи: греди, усилващи профили, ребра, конзоли, 
обшивки и т.н. 

2. Гредите се представят като съвкупност от множество 
линейни крайни елементи от типа “солид”. Приетото 
решение позволява достатъчно точно моделиране на 
закръгленията и зоните, в които са налице резки промени на 
геометричните характеристики на гредите или сериозни 
концентратори на напреженията. 

3. Металната обшивка, ребрата и усилващите планки са 
моделирани с помощта на крайни елементи от типа “солид”. 
Причината за това е, че дебелината им е относително голяма 
и при наличие на сравнително гъста мрежа е възможно да се 
използват 3D-крайни елементи. Такъв подход не 
противоречи на теорията на МКЕ и позволява да се отчете 
носещата способност на листовата стомана при 
възприемането на всички вътрешни усилия, характерни за 
вагонните конструкции.  

4. Подовите решетки не са моделирани, тъй като имат 
предпазни функции и не поемат регламентираните от UIC 
натоварвания. 

5. За пресмятане на килмиите са изработени самостоятелни 
модели, което опростява изчисленията. 

6. Силата от собствената маса на рамата се въвежда като 
равномерно разпределен товар по площта на гредите, които 
я изграждат. 

7. Силата от полезния товар се въвежда като равномерно 
разпределен товар по площта само на гредите, 
регламентирани от DIN EN 12663 да понесат съответния 
режим на натоварване. 

8. Концентрираните сили (например LF1-LF4 и др.) се 
въвеждат с помощта на допълнителни конструктивни 
елементи – плочи, блокове и т.н., доближаващи се 
максимално до реалния начин на предаване на силите към 
рамата на вагона. 

9. За моделиране на опорите е използвано ограничаване 
единствено на линейните премествания като са спазени 
принципите от т. 8.  

За оптимизация на изчислителния модел, т.е. да се прецени до 
каква степен следва да се увеличи броят на възлите и 
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елементите, за да се получат възможно най-точни резултати за 
напреженията и деформациите на конструкцията, е изследвана 
сходимостта на решението. За целта е създадена геометрията 
на рамата на вагона, като са съобразени посочените по-горе 
особености. Пристъпи се към формиране на мрежата от крайни 
елементи. Основните параметри на началния модел са: брой на 
крайните елементи 55 645 и брой на възлите 110 434. 
За изследване сходимостта на решенията е разработен втори – 
усложнен изчислителен модел. При него мрежата от крайни 
елементи е сгъстена като броят им нарасна около 3 пъти 
спрямо първия (315 247 възела и 177 385 крайни елемента). 
Така максималният линеен размер на крайните елементи не 
надминава 36.6 mm, което показва една много добра плътност 
на анализираните величини. 
След извършване на изчисленията е установено, че разликата  
за напреженията в идентичните възли на двата модела не 
надминава 1,14%, а за деформациите тя е до 0,81%. Това дава 
основание да се направи изводът, че решението е сходимо и че 
двата модела са подходящи за якостен анализ на рамата на 
специализирания вагон.  
Въз основа на горния извод е взето решение да се използва 

по-сложният модел, тъй като той позволява да се получи 

по-пълна и по-точна информация за разпределение на 

напреженията, преместванията и деформациите, както и 

да се изследва влиянието на концентраторите на 

напрежения, установени при използване на по-простия 

модел. 

На фиг.1 е показан по-сложният изчислителен модел за 
изследване на якостта на рамата при режимите от т. 2. 

Фиг. 1. 
За да се изгради цялостна представа за изчислителния модел е 
целесъобразно да се предостави необходимата информация за 
моделирането на силите, действащи на конструкцията и 
опорните реакции. Поради ограниченията в обема на доклада 
въпросът ще бъде онагледен само за режимa LF1- симетричен 

натиск по оста на буферите, който се характеризира със 
следните особености: 
Силите на натиск са моделирани (фиг. 2) като са използвани 2 
допълнителни конструктивни възела - буферите, които не са 
част от изследваната рама на вагона.  

Фиг. 2. 

В международните документи, регламентиращи 
задължителните натоварвания (DIN EN 12663 и фиш 577 на 
UIC) се посочва, че вагонът се натоварва симетрично със 
съсредоточени сили в областта на всеки буфер. С цел да не се 
допусне грешка при моделирането е необходимо да се 
анализира механизмът на предаване на силите от буфера към 
носещата метална конструкция на возилото. Накратко той е 
следният: съсредоточените сили действат върху талера на 
буфера; от него, чрез метални части (наречени гилза и кош) 
натоварването се предава към челната греда на рамата вече не 
като съсредоточена сила, а като равномерно разпределен товар.  
Следва да се отбележи, че при представяне на натоварването 
като съсредоточена сила, в челната греда се получават 
напрежения, надхвърлящи неколкократно допустимите 
напрежения за използваните материали. Това противоречи на 
реалностите от многогодишната експлоатация на вагоните. 
Опорните реакции са моделирани по следния начин (фиг. 2): 
1. По надлъжната ос на рамата - аналогично като силите като 
са зададени разпределени ограничения на преместванията в 
зоната на талерите на буферите, разположени от ненатоварения 
край на вагона. С това решение се постигат два положителни 
резултата: гарантира се коректно уравновесяване на 
механичната система и се въвежда допълнителна проверка 
относно точността на геометрията на модела. Проверката за 
точност на модела се осъществява по следния начин. Известно 
е, че конструкцията на коша е симетрична спрямо надлъжната 
ос. Налице е и пълна симетрия на натоварването. 
Следователно, при правилно изграден геометричен модел и 
точно въвеждане на натоварването, опорните реакции в 
хоризонталната равнина трябва да бъдат равни на силите на 
натоварване. В случай, че това не е изпълнено, то е налице 
грешка при моделирането. 
2. По вертикалната и по напречната оси ограниченията на 
преместванията са въведени в зоната на централните лагери. 
Особеното тук е това, че към фланеца (не е част от 
изследваната рама) е добавен допълнителен, несъществуващ 
елемент с достатъчна дебелина. Ограниченията на 
преместванията са зададени по много малка площ, с цел да не 
се ограничават завъртанията на рамата.  
Особеното при моделирането на ограниченията е това, че 
хоризонталните премествания са ограничени в местата 
(основните плочи) на буферите,.  
Аналогично са моделирани и другите регламентирани 
хоризонтални сили, натоварващи носещата конструкция на 
вагона. 
При режимите с вертикалното натоварване от полезния товар 
той е представен като налягане, равномерно разпределено по 
повърхността на рамата на вагона или по повърхността на 
опорите за разполагане на товара, а ограниченията на 
преместванията са аналогични на тези при хоризонтално, като 
отново са използвани възможностите за контрол на 
коректността на геометрията на модела и правилността на 
задаване на силовите въздействия. 
 

4. Резултати от изчисленията 
Якостните изчисления на коша са направени с програмния 
продукт COSMOSDesignSTAR [3]. Изследвани са следните 
величини: еквивалентни напрежения в крайните елементи; 
напрежения във възлите; деформации и премествания. 
Оценката на рамата е направена по допустими премествания и 
допустими напрежения [4-6]. 
4.1. Резултати за преместванията 

Преместванията на рамата са изследвани при всички режими на 
натоварване (LF1 – LF11 и Ra-a – Re-e). Оценката е направена 
единствено за тези при вертикално натоварване (режими Ra-a – 

Re-e), които се контролират чрез допустимите им стойности и 
се определят [4-6] от равенството: 
(1) ∂max = 3‰ . 2l,  

където 2l е базата на вагона. 
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Максимални стойности са получени при режима Rd-d/pl. 
Резултатите от този режим са показани на фиг. 3, а за 
останалите – в табл. 1. 

 
Фиг. 3. 

 
От таблица 1 следва, че преместванията на вагона са 
значително по-малки от допустимите по формула (1). 
 
4.1. Резултати за напреженията 

При пресмятане на предложената от завода конструкция са 
получени напрежения превишаващи допустимите според [4] в 
следните зони: 

- преход между напречните и страничните греди – 462 МРа; 
- преход между централноболтовата и средните надлъжни 
греди – 477 МРа; 

- в първата напречна греда след централноболтовата - 527 
МРа и др. 

Направеният анализ показва, че това се дължи на ясно изразени 
концентратори на напреженията и недостатъчна якост на: 
първата напречна греда и “остатъците” от гръбначна греда.  
За преодоляване на възникналите проблеми, съвместно с 
производителите са разработени редица конструктивни 
изменения, по-важните от които са: 

- поставяне на ребра с радиус на закръгление минимум 250 
mm между страничните и напречните греди; 

- усилване на долния пояс на първата напречна греда след 
централноболтовата от 8 на 16 mm – за да се компенсира 
част от ексцентричното натоварване; 

- вкоравяване на прехода от гръбначната греда към първата 
напречна и предвиждане на преходи с голям радиус на 
закръгление – идеята е да се отведат силите от средата на 
рамата към мощните странични греди; 

- увеличаване на радиусите на закръгление в преходите 
между централноболтовата и надлъжните греди и др. 

Направените повторни изчисления показват, че предприетите 
конструктивни мерки са ефективни и водят до намаляване на 
напреженията под допустимите за стомана S355J2 по DIN 
10025 – 355 МРа [4]. 
Разпределението на напреженията след усилването за най-
тежкия режим LF7 е-е op – опън по тегличното съоръжение 
1500 kN+ (полезен товар по e-e на 1200 mm + собствена маса) е 

дадено на фиг. 4, а максималната му стойност – на фиг. 5. 
 

Фиг. 4. 

Фиг. 5. 

Пълна информация за максималните стойности на 
напреженията за всички режими на статично натоварване са 
дадени в табл. 2. 

Таблица 2. 

Режим σMises σzul S Забележка 

LF1  343.70 355 1.0328  
LF2  276.00 355 1.2862  
LF3  349.00 355 1.0171 Да се измерят 
LF4  248.80 355 1.4268  
LF5  345.00 355 1.0289  
LF6  287.00 355 1.2369  
LF7  344.30 355 1.0310  
LF7 a-a 1200 оп 346.80 355 1.0236  
LF7 b-b 1200 оп 345.10 355 1.0286  
LF7 c-c 1200 оп 327.00 355 1.0856 Да се измерят 
LF7 d-d 1200 оп 341.90 355 1.0383 Да се измерят 
LF7 e-e 1200 оп 351.20 355 1.0108 Да се измерят 
LF7 b-b 1200 пл 346.90 355 1.0233  
LF7 c-c 1200 пл 304.40 355 1.1662  
LF7 d-d 1200 пл 344.00 355 1.0319  
LF7 e-e 1200 пл 300.00 355 1.1833  
LF8  323.50 355 1.0973  
LF9  259.70 355 1.3669  
LF10  99.98 355 3.5507  
LF11  105.40 355 3.3681  
LF12 306.90 355 1.1567 Да се измерят 
LF13 305.50 355 1.1620  
LF13 a-a 1200 оп 339.60 355 1.0453  
LF13 b-b 1200 оп 339.10 355 1.0468  
LF13 c-c 1200 оп 308.60 355 1.1503 Да се измерят 

  Таблица 1. 

Режим Премествания [mm] Допустими стойности 

Ra-a/op 21.10 
Ra-a/pl 21.18 
Rb-b/op 21.69 
Rb-b/pl 23.06 
Rc-c/op 17.74 
Rc-c/pl 21.25 
Rd-d/op 7.67 
Rd-d/pl 26.03 
Re-e/op 4.92 
Re-e/pl 18.73 

35.10 mm 
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LF13 d-d 1200 оп 288.70 355 1.2296 Да се измерят 
LF13 e-e 1200 оп 340.70 355 1.0419 Да се измерят 
LF13 b-b 1200 пл 339.00 355 1.0471  
LF13 c-c 1200 пл 329.90 355 1.0760 Да се измерят 
LF13 d-d 1200 пл 332.70 355 1.0670 Да се измерят 
LF13 e-e 1200 пл 340.90 355 1.0413 Да се измерят 

 
 

 

Заключение 
Обобщавайки цялостната работа по настоящото изследване 
могат да се направят следните основни изводи: 
1. Разработени са изчислителни модела за якостен анализ на 

носещата метална конструкция на специализирани товарни 
вагони, серия Smnps.  

2. Изследвана е сходимостта на решението като е установено 
по теоретичен път, че предложените модели са подходящи 
за изследване на рами на вагони от тази серия. Постигнато е 
едно оптимално съотношение между относително малък 
брой крайни елементи и точност на получените резултати  
за изследване разпределението на напреженията и 
преместванията в конструкцията. 

3. Предложени са редица конструктивни изменения за 
намаляване на напреженията под допустимите. 

4. Сравнителният анализ на данните от теоретичните 
изследвания и тези от реалните изпитвания на вагона [10] 
потвърждават много доброто съвпадение на резултатите за 
напреженията и преместванията. 

 
 
 
В заключение следва да се отбележи, че разработените 
изчислителни модели могат да намерят приложение при 
проектиране на нови конструкции вагони от същата серия, 
както и за оптимизация на параметрите на настоящия вагон. 
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Резюме: 
В доклада е направен сравнителен анализ на резултатите от статичния якостен анализ на рамата на 
специализиран вагон серия Smnps и проведените изпитвания. Изчисленията са направени по Метода на 
крайните елементи в катедра “Железопътна техника” при Технически университет – София. Изпитванията са 
проведени в Националния изследователски институт по транспорта. Теоретичните и експериментални 
изследвания са направени в съответствие с Евростандарт DIN EN 12663, TSI и фиш 577 на Международния 
железопътен съюз (UIC). 

Ключови думи: вагон, якостен анализ, метод на крайните елементи. 
 

 

1. Въведение 
 
Специализираният вагон, серия Smnps е 

проектиран от ТРАНСВАГОН АД, Бургас. В 
доклада е направен сравнителен анализ на 
резултатите от якостни изчисления по МКЕ на 
носещата метална конструкция и проведените 
изпитвания. За целта са използвани моделите от 
[10] и данни за напреженията, получени по 
експериментален път [11]. Теоретичните и 
експериментални изследвания са в пълно 
съответствие с Евростандарт DIN EN 12663, TSI и 
фиш 577 на Международния железопътен съюз 
(UIC). Според тях са предвидени 13 основни и 28 
допълнителни режима на натоварване, 
позволяващи пълно изследване на напреженията и 
преместванията в рамата на вагона. Поради 
ограничения обем в доклада са представени 
резултатите само за 3 от задължителните режими: 
диагонален натиск по буферите със сила 400 kN, 
едностранно повдигане в областта под буферите, 
двустранно повдигане на четири. Избрани са така 
наречените “чисти режими”, т.е. тези, при които 
силите се прилагат само по една от координатните 
оси. Това позволява да се избегнат някои 
субективни фактори, произтичащи от прилагане на 
принципа на суперпозицията, използван за анализ 
и оценка при изпитване на вагона. 
Следва да се отбележи, че броят на местата, в 

които се извършва сравнението, също е ограничен. 

Отчетени са само тези, които имат относително 
високи стойности или са разположени в зони с 
изявени концентратори на напреженията. 
 

2. Анализ на резултатите 
В доклада са представени: диаграми на 
напреженията, получени по изчислителен път   
(фиг. 1, 4, 7), схеми на местоположението на 
възприемателите (фиг. 2, 5, 8), конкретни 
стойности на теоретично получените 
напрежения (фиг. 3, 6, 9) и таблици за 
сравняване на резултатите (табл. 1, 2, 3). В 
таблиците са използвани следните означения: ТВ 

№ - номер на тензометричния възприемател; 
МКЕ – резултати от изчисленията по Метода на 
крайните елементи; Изпитване – резултати от 
изпитването; % - процентната разлика между 
стойностите получени при изпитване и по 
изчислителен път. 

2.1. Режим “Диагонален натиск по буферите със 

сила 400 kN”.  
Натоварването се възприема без проблеми от 
металната конструкция. Напреженията получени 

по изчислителен път са разпределени 
симетрично спрямо центъра на вагона (фиг.1). 
Максималната стойност е 207,9 Mpa и се получава 
в средата на рамата в прехода между напречните и 
страничните греди в усилващите ребра.  
При изпитването са регистрирани напрежения 
близки по стойност и разпределение до 
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получените по теоретичен път. Сравнителен 
анализ на резултатите е предложен в таблица 1.  

 
Фиг. 1. Разпределение на напреженията при диагонален натиск 

със стойност по-голяма от 60 MPa. 

 
Фиг. 2. Схема на местоположението на възприемател № R3. 

 
Фиг. 3.Стойност на напрежението в зоната на възприемател № R3. 

Таблица 1. 

ТВ № Диагонален натиск 

(В
ъ
зп
р
и
е-

м
ат
ел

) 

И
зп
и
тв
ан
е 

M
K

E
 

Д
о
п
у
ст
и
м
и

 
н
ап
р
еж
ен
и
я 

σ 
[M

Pa
] 

% 

0 119,60 119,20 320 0,34% 
R3 82,60 79,00 320 4,56% 
R5 63,10 55,52 320 13,65% 
R6 66,60 77,44 320 -14,00% 
48 63,30 55,60 320 13,85% 
57 75,00 76,33 320 -1,74% 
63 143,90 149,40 320 -3,68% 
73 198,50 189,70 320 4,64% 
76 153,70 158,00 320 -2,72% 
77 180,50 183,20 320 -1,47% 

2.2. Режим “Едностранно повдигане в областта 

под буферите”.  
Теоретично получените резултати от фиг. 4 
показват, че напреженията при този режим са 
значително по-малки от допустимите. Стойности 
по-високи от 100 MPa се получават от странатата 
на повдигнатия край на вагона в зоната между 
централноболтовата и следващата напречна греда. 
Максималните напрежения са регистрирани в 
страничните греди (I-образен, заварен профил с 
променлива височина) в долния хоризонтален пояс 
на прехода от минимална към максимална 
височина. 
 

 
Фиг. 4. Разпределение на напреженията при едностранно 

повдигане. 
 

 
Фиг. 5. Схема на местоположението на възприемател № 53. 

 

 
Фиг. 6.Стойност на напрежението в зоната на възприемател № 53. 
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Таблица 2. 
ТВ № Повдигане от единия край 

(В
ъ
зп
р
и
е-

м
ат
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) 

И
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и
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ан
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M
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E
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о
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у
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и
м
и
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р
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и
я 

σ 
[M

Pa
] 

% 

30 123,40 133,10 355 -7,29% 

32 142,30 161,60 355 -11,94% 

44 282,90 295,60 355 -4,30% 

45 276,30 284,70 355 -2,95% 

46 284,60 321,80 355 -11,56% 

47 250,20 277,70 355 -9,90% 

50 144,10 164,80 355 -12,56% 

53 165,60 186,00 355 -10,97% 

57 130,60 147,70 355 -11,58% 

59 125,60 125,90 355 -0,24% 
 
2.3. Режим “Двустранно повдигане на четири 

опори” 

 Напреженията в конструкцията са равномерно 
разпределени (фиг. 7), като максималната им 
стойност не надхвърля 100 MPa (табл. 3). Те са 
значително по-малки от допустимите.  

 
Фиг. 7. Разпределение на напреженията при повдигане от двете 

страни. 

 

 
Фиг. 8. Местоположение на възприематели № 45,46 и 47. 

 

 
Фиг. 9. Стойности на напреженията в зоната на възприематели 

 № 45,46 и 47. 

 
Таблица 3. 

ТВ № Повдигане от двете страни 

(В
ъ
зп
р
и

-
ем
ат
ел

) 
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и
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ан
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н
ап
р
еж
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и
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σ 
[M

Pa
] 

% 

45 74,60 70,40 355 5,97% 

46 76,80 84,20 355 -8,79% 

47 67,30 71,50 355 -5,87% 

53 54,90 44,56 355 23,20% 

57 53,30 46,06 355 15,72% 

66 53,30 68,54 355 -22,24% 

79 72,10 68,24 355 5,66% 

80 74,40 67,72 355 9,86% 

81 67,70 68,22 355 -0,76% 

84 65,90 53,17 355 23,94% 
 
Анализът на данните от таблици 1, 2 и 3 показва, 
че е налице относително добро съвпадение на 
резултатите за напреженията, получени по 
теоретичен и експериментален път. Разликите 
могат да се обяснят с: 

- опростяванията, приети при моделирането; 
- начина на залепване и разполагане на 
възприемателите; 

- грешките на измерителната апаратура;  
- неточностите при изработване на носещата 
конструкция;  

- технологичните отклонения на материала;  
- наличието на сериозни концентратори на 
напреженията;  

- невъзможността да се възпроизведе точно 
натоварването по време на изпитанията и 
др. 
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3. Основни изводи и препоръки 

 

Обобщавайки цялостната работа по настоящото 
изследване могат да се направят следните основни 
изводи: 
1. Констатирано е много добро съответствие 

на резултатите за напреженията и 

преместванията, получени по изчислителен 

път и тези от изпитването на вагона. Това 

позволява изчислителни модели да се използват 

за изследване и оптимизация на други подобни 

обекти със сходна конструкция. 

2. Моделите са използвани за приемане на 

редица конструктивни изменения [10] за 

усилване на зони с недостатъчна якост. След 

направените промени рамата е подложена на 

повторни изчисления, а реалният обект е 

изпитан в НИИТ [11].  

3. Натурните изпитвания показват, че вагонът 

издържа регламентираните в [4, 5 и 12] 

натоварвания без превишаване на допустимите 

напрежения и премествания. 

4. Разработените модели за статичен якостен 

анализ на носещата метална конструкция на 

специализиран вагон серия Smnps могат да се 

използват за оптимизация на зоните с 

напрежения, значително по-ниски от 

допустимите. Това ще доведе до намаляване на 

собствената маса на вагона и увеличаване на 

неговата товароносимост. 
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Резюме: 
Предстои завършването и въвеждането в експлоатация на първия етап от проектирането и 

строителството на „Електрификация и реконструкция на коридори ІV и ІХ на железопътната линия Пловдив-
Свиленград, фаза 1, Участък Крумово-Първомай”. Проекти като този променят инфраструктурата на целия 
район 

 

Ключови думи: жп линия, железен път, проектиране, строителство, Пловдив-Свиленград. 
 

 

1. Въведение 
 

Строителството на първата фаза на жп линията 
Пловдив-Свиленград, Крумово-Първомай, трябва 
да бъде завършена през 2009 г. Срокът беше 
отложен с 6 месеца и пак предстои отлагането му. 
Основните строителни дейности по железния път 
и съоръженията са готови. Предстоят монтиране 
на контактната мрежа, довършителни работи и 
пускане в експлоатация. 

 

 
Фиг.1 Преди електрификацията 

 

Финансирането на проекта е по програма 
ИСПА на ЕС. Пълното име на проекта, дадено по 
горе, включва електрификация и реконструкция. 
Проектът променя облика на целия район. В него е 
включено и строителството на 4 км високоволтов 
далекопровод, подстанция, възстановяване на 
отводнителната и дренажна система и т.н.   
 

2. Основни технически параметри на линията 
 

Железопътната линия се проектира и строи 
като железопътна магистрала. Съгласно Наредба 
№55 [1] тя трябва да бъде двупътна, 
електрифицирана и с параметри: 

• Максимална скорост за движение на 

пътническите влакове 160 (200) км/ч. 
• Минимален радиус на хоризонталните криви 

1500 м (по Наредба 55 се изисква 2500 м).  
• Преходна крива - клотоида. 
• Минимална дължина на права между кривите 

vmax/2. 
• Максимална стойност на надвишението 160 мм, 
максимално непогасено странично ускорение 
0,65 м/с2 (0,85 м/с2) 

• Максимален надлъжен наклон 10 ‰ (по 
Наредба 55 се изисква 12,5‰). 

• Радиус на вертикалната крива 10 000 м (по 
Наредба 55 се изисква 15 000 м). 

• Максимално осово натоварване 25 т/ос, 22,5 
т/ос при скорост 100 км/ч и 20,0 т/ос при 
скорост 120 км/ч. 
 

 
Фиг.2 Участъкът Пловдив-Крумово е електрифициран 

 
• Минимално разстояние между осите на двата 
пътя е 4,10 м. Нормално за скорост 160 км/ч в 
права и крива с еднакво надвишение се 
проектира минимално разстояние 4,40 м, а в 
гарите – минимум 4,75 м. 
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• При преминаване през урбанизирани територии 
се поставят шумозащитни огради с височина 
минимум 2,0 м на разстояние 4050 мм при 
стълбове на контактната мрежа и 3600 mm без 
стълбове. 

 
Фиг.3 Детайли от шумозащитна ограда 

 
За пресичането на железопътна магистрала се 

строят пешеходни подлези, пасарели, подлези и 
надлези. 
Земното платно се изпълнява със защитен 

противозамръзващ пласт 50 cm. 
Общата дължина на линията е 37 km като 56 km 

са двупътни. За пресичането на пътната 
инфраструктура се изграждат 38 km пътни връзки 
за пресичане на две нива на конфликтните точки. 
Строителството на жп линията подобрява 

транспортните връзки като изгражда нова 
организация на движението в Крумово, Катуница, 
Садово и Първомай, включително с 9 подлеза и 8 
асансьора за трудноподвижни пътници. 
Строят се 8 пътни и 3 железопътни моста и 

съпътстваща инфраструктура. По време на 
строителството се възстановява отводнителната и 
дренажната система на района, съгласувано с 
напоителна дирекция Пловдив. 
Общата стойност на реконструкцията е 180 

млн. лв. Строителството е на инженеринг от 
гръцката фирма ТЕРНА, проектирането е от 
ЦНИП на УАСГ, с голям брой подизпълнители. 
 

3. Нови технологии при строителството на част 

железен път 
 

Конструкцията на железния път е съобразена с 
изискванията на UIC  и директивите на ЕС в 
областта на железопътния транспорт: 
− Директива 2001/16/ЕС – конвенционални 
железопътни системи [2]. 

− Директива 96/48/ЕС – високоскорстни 
железопътни системи [3]. 
Основните проблеми са два вида: 

− Хармонизирането на българските стандарти. 
− Фирмата изпълнител е чуждестранна, с 
български подизпълнители. 
В тръжната документация са изброени 

действащите стандарти и норми, но в процеса на 
изпълнението някои от тях се променят. Така 
например проектирането  на баластовото легло се 
прави по БДС:1998 г. „Трошен камък за 

железопътни линии”. От 1 август 2003 г. той се 
отменя от БДС ЕN13450: 2003 и проектирането и 
стрителството се прави по него (изискване на 
инженера консултант). 
Железният път се строи с релси тип UIC60 за 

междугарията и главните коловози в гарите. За 
втостепенните коловози се допуска използване на 
релси тип S49.  

 
Фиг.4 Основни параметри на релса тип UIC60: F = 76,58 

cm2 ; Wx = 377 cm3; Wy = 68 cm3; Jx = 2346 cm4; Jy = 513 cm4; 
Ep = 210 GPa 

 

Видът на железния път е безнаставов. 
Технологията за строителство на ТЕРНА е 
различна от използваната у нас. Те разполагат с 
кранчета за полагане на релсите. Вагоните за 
превоз на релси са с дължина 18 м, което 
съответства на дължината на релсите в Гърция. 
Свързването им по две дава 36 м. У нас релсите са 
25 и 30 м. За безнаставов път масово се използват 
30 м релси, за да  има по-малко заварки на 1 км.  

 

 

       
Фиг.5 Превоз на релси със сдвоени вагони 

 

Заварките са електроконтактни или 
алуминотермитни. Строителите представят 
европейски сертификати и референции. 
Железопътните стрелки се заваряват за дългите 

релси, съгласно „Технически норми за устройство, 
построяване и ремонт на безнаставов релсов път”  
[4].  
Стрелките на главните коловози са тип UIC60 

1:18,5 R=1200 m за скорост 160 km/h по правия 
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коловоз и 100 km/h по отклонителния. Тези 
стрелки са с три обръщателни апарата в езиковата 
част като разпределението на обръщателното 
усилие се осъществява, чрез хидравлична система 
HydroLink, релсите са тип UIC60, скрепленията 
SKL14, блоково сърце Centro, стоманобетонови 
предварително напрегнати траверси и заключващо 
устройство тип SferoLock. 

 

 
Фиг.6 Хидравлична система HydroLink 

 

На второстепенните коловози се монтират 
стрелки тип UIC60 1:9 R=300 m с неподвижно 
сърце Insert, заключване тип лястовица и 
стоманобетонни траверси. На коловозите, където 
няма да влизат високоскоростни влакове се 
монтират стрелки тип 49 1:9 R=190 m. 

 

    
Фиг.7 Блоково сърце Centro 

 

     
Фиг.8 Неподвижно сърце Insert, 

 

Основни данни за стрелките             Таблица №1 
вид релси R, 

m 
1:n L, 

mm 
a (b), 
mm 

α, 
° 

EW-1200 UIC60 1200 1:18.5 64818 32409 3.094058 
EW 300 UIC60 300 1:9 32231 16615 6.340192 

 
Траверсите за железния път са стоманобетонни 

с дължина максимум 2600 mm за безподложно 
еластично релсово скрепление за релси тип UIC60 
или S49. Броят на траверсите на един километър е 
минимум 1600 за безнаставов релсов път, с наклон 
1:40 на опорната повърхност под релсите. 

 
Фиг.9 Стоманобетонов траверс СТ6 (В91) 

 

Предвиждат се еластични релсови скрепления 
SKL14. 

     
Фиг.10 Еластично релсово крепление SKL14 

 

4. Проектиране и строителство на железо-

пътните гари и спирки за магистрална жп 

линия 
 

При промяна на максималната скорост на 160 
(200) km/h се налага промяна на гарите и спирките. 
За допускането на по-висока експлоатационна 
скорост, гарите трябва да бъдат по-малко, на по-
големи разстояния. Ако се спази само това 
правило, трябва да остане само г. Първомай. С 
оглед на по-доброто обслужване на населението 
като гари остават: Крумово, Катуница, Поповица и 
Първомай. 
Регионалните влакове ще спират и на спирките: 

Ягодово, Садово, Кочово, Чешнигирово и Виница. 
Спирките на железопътните магистрали се 

проектират с тунелен преход за преминаване на 
пътниците под коловозите, а при затруднени 
условия – с пасарел. Стълбищните подходи се 
проектират така, че да позволяват преминаване с 
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детски колички и на хора с увреждания. Районът 
на спирката се огражда, като оградата трябва да 
бъде и шумоизолираща. 

 
Фиг.11 Проект за нова гара 

 

Спирките са обслужвани и необслужвани. 
Обслужваните на жп магистрала трябва да 
разполагат с чакалня или гише, или автомат за 
продаване на билети. Пероните на коловозите се 
разполагат нормално от двете страни на 
двупътната линия и са полувисоки - 760 mm. 

 
Фиг.12 Проект за нова спирка 

 

Железопътните гари в участъка се проектират 
съобразно експлоатационните изисквания, 
обслужването на пътниците и основните 
товародатели. В проекта се предвижда и ремонт на 
приемните здания. 

 
Фиг.13 Гара Първомай 

 

4. Изводи 
 

Направеният преглед на състоянието и опита 
при проектирането и строителството на първия 
етап от железопътната линия Пловдив-Свиленград 
се обобщава така: 
1. Необходимо е прецизиране на тръжните 
документи и проектни задания за проектиране. 
Често те водят до проблеми при изпълнинието. 

2. Наложителни са промени в нормативните 
документи на железниците. Отдавна се чакат 
промените в Наредби 55, 57 и 58 и свързаните с 
тях правилници. 
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Резюме: 

Разгледани са спирачната система и спирачната ефективност на най-новия тягов подвижен релсов състав в Р. 
България – мотрисите влакове серии 10, 30, 31 (ДЕЗИРО), доставени за нуждите на БДЖ след 2004 год. Това е 
направено в рамките на сравнителен анализ с досега експлоатираните у нас мотрисни влакове серии 32,  и 33. 

 

Ключови думи: мотрисен влак, спирачна система, спирачна ефективност. 
 

1. Увод 

Съвременното регионално и крайградско 
железопътно движение изисква ново поколение 
транспортни превозни средства, които да 
обслужват пътнически влакове, предлагайки 
повишен комфорт на приемливи цени. 
Целогодишно, трябва да бъде обслужван сезонно 
променящ се пътникопоток, което налага различна 
концепция на единиците подвижен състав.  

В тази връзка от 2004 год. в БДЖ започна 
подмяна на остарелия парк от мотрисни влакове 
със съвременни дизелови и електрически, 
производство на SIEMENS – Германия. 

Основно изискване към съставите за превоз на 
пътници е тяхната сигурност. Като важен елемент 
от нея е спирачната им ефективност, предмет на 
разглеждане в настоящата публикация. 

 
2.  Ново поколение мотрисни влакове за 

нуждите на БДЖ 

Дизеловите мотрисни влакове серия 10 са 
двувагонни съчленени мотриси с хидро-механична 
предавателна система предназначени за 
регионално и крайградско движение. Те са за 
нормално междурелсие, с колоосна формула B0 - 2 
- B0. 

Спирачната система е тип “KNORR” и 
разполага с три типа спирачки: хидродинамична, 
пневматична и пружинно – акумулаторна. 
Основна работна спирачка на мотрисния влак е 
хидродинамичната, като при недостиг на спирачна 
сила, тя се добавя от електро - пневматичната. Тя е 
изпълнена като директно действаща пневматична, 

но допълнително има автоматична въздушна  
индиректно действаща спирачка. Пружинно - 
акумулиращата се използва като паркинг-спирачка 
и е оразмерена за наклон до 40 ‰. 

Електрическите мотриси серия 30/31 на БДЖ 
се доставят у нас от 2008 г. Те са тривагонни и 
четиривагонни съчленени мотрисни влакове за 
еднофазен променлив ток 25 kV, 50 Hz и са  
предназначени за регионално и  крайградско 
движение. Мотрисните влакове са за нормално 
междурелсие, с колоосни формули B0 - 2 - 2 - B0 за 
тривагонен и B0 - 2 - 2 - 2 - B0 за четиривагонен 
състав. 

Спирачната система е тип “KNORR” и 
разполага с три типа спирачки: електро-
динамична, пневматична и пружинно-
акумулаторна. Основна работна спирачка на 
мотрисният влак е електро-динамичната, 
действаща в синтез с пневматичната, която 
осигурява спирачна сила в прикачните талиги. 
Пневматичната е изпълнена като директно 
действаща електро-пневматична, но допълнително 
има и автоматична индиректна въздушна 
спирачка. Пружинно-акумулиращата спирачка  се 
използва като паркинг-спирачка и е ефективна за 
наклон до 35 ‰. 

 
3. Сравнение на спирачните системи на 

мотрисните влакове серии 10, 30 и 31 със 

старите - серии 32 и 33. 

Основно изискване към спирачните системи на 
мотрисните влакове е реализирането на малък 
спирачен път с цел съкращаване на 
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времепътуването. За реализиране на това 
изискване мотрисите от серия 32/33 са снабдени 
със следните видове спирачки: индиректна 
пневматична спирачка, динамична и паркинг 
спирачка. Освен тези спирачки, спирачните 
системи на мотрисите от фамилията Дезиро 
Класик разполагат и с директна пневматична 
спирачка.  

Пневматичната уредба на мотрисите серия 32 
се захранва със сгъстен въздух от два 
едностепенни двуцилиндрови компресора ЭК 7В, 
с дебит 50 l/min при честота на въртене 540 min

-1. 
Преди постъпването в главните въздушни 
резервоари, сгъстеният до 8bar въздух преминава 
през маслоотделително гърне. Електромотрисният 
влак разполага с четири въздушни резервоара с 
обем 170 l. Разходът на сгъстен въздух е 
сравнително голям. Въздухоснабдителната група 
на мотрисите серия 30/31 е образувана от 
компресор VV 120, изсушител на въздуха LTZ 
015H и резервоарни батерии с общ обем 580 l. 
Компресорът е бутален, трицилиндров с две 
степени на сгъстяване и максимално налягане 10 
bar. Производителността му е 920 l/min при 
честота на въртене 1450 min

-1. За разлика от серия 
32/33 след сгъстяването въздухът преминава през 
изсушителна уредба с интегриран маслоотделител. 

Пневматичните спирачки на сравняваните 
мотрисни влакове имат съществени различия. 
Управлението на автоматичната пневматична 
спирачка на серия 32/33 се осъществява чрез 
кранмашинист, като командното работно 
налягане, с което се зарежда главният 
въздухопровод е 5,5 bar. Към функционните 
вентили е монтирана и електро-пневматична част, 
която позволява управление и по електрически път 
чрез спирачни позиции на контролера на 
машиниста и бутони монтирани на пулта за 
управление. Пневматичната спирачка на серия 
30/31 се управлява от компютърен блок. При 
нормален режим на работа пневматичната 
спирачка се задейства чрез лоста „движение – 
спиране” на пулта за управление. Спирачни 
модули на блока за управление на спирачката 
преобразуват зададената стойност за спиране в 
съответното коригирано по натоварване налягане 
за спирачните цилиндри. Пневматичната спирачка 
може да бъде задействана също и чрез кран-
машиниста. При това се намалява налягането на 
главния въздухопровод и с помощта на 
управляващ тил и преводач на налягане се 
образува налягането за спирачните цилиндри. 
Съществена разлика има във фрикционните възли 
създаващи спирачните сили. При серия 32/33 те са 
калодкови, като се използват композитни калодки. 
Фрикционните възли при серия 30/31 са дискови с 

фрикционни накладки. Стойностите на 
коефициента на сцепление на калодковите 
спирачки са по – големи от тези на дисковите, но 
колелото е натоварено с термични напрежения и 
има опасност от механични повреди. Предимство 
в това отношение имат дисковите спирачки, тъй 
като спирачните дискове се охлаждат интензивно 
от циркулиращия въздух. 

Динамичната спирачка на електромотрисните 
влакове серия 32/33 е основна за състава и е 
реализирана като електро-динамична реостатна 
спирачка. При спиране чрез генераторен режим на 
тяговите двигатели механичната енергия – 
кинетична и потенциална се преобразува в 
електрическа и се разсейва под формата на 
топлина чрез товарни резистори. Тяговите 
двигатели са постояннотокови и при 
преминаването от тягов към спирачен режим се 
реверсират котвените им намотки. 
Възбудителните намотки на всички тягови 
двигатели са свързани последователно. 
Спирачната сила се регулира  от  управляем 
тиристорен блок, чрез изменение на 
възбудителния ток на двигателите. Основен 
недостатък при реостатното спиране е загубата на 
генeрираната електрическа енергия. При 
електромотрисните влакове серия 30/31 този 
проблем е решен чрез използването на 
рекуперативна електро - динамична спирачка, при 
която електрическата енергия се връща в 
захранващия източник. Спирачната сила, 
честотата и амплитудата на изходното трифазно 
напрежение от асинхронните тяговите двигатели 
се регулира от уредите за управление на 
спирачките /BSG/ и задвижването /ASG/ чрез 
спирачен регулатор интегриран в силовата верига 
на задвижването. 

Основно предимство на динамичните спирачки 
е намаляването на износването на механичните 
спирачки вследствие триенето между съответните 
елементи.   

Паркинг спирачката, осигуряваща срещу 
самопредвижване мотрисите серия 32/33 е 
механична ръчна спирачка. Спирачната сила се 
създава чрез винт и лостова система, отделни за 
всяка талига на мотрисния влак. Задействането 
също е отделно за всяка талига, като се извършва 
ръчно посредством ръкохватка във вид на колело. 
За разлика от серия 32/33 задействането на 
паркинг спирачката на мотрисите серия 30/31 
става автоматично за целия мотрисен влак със 
светлинен бутон от пулта за управление. 
Спирачната сила се създава от пружинни 
енергоакумулатори, действащи на буталата на 
спирачните цилиндри. 

Основните измерители на ефективността на 
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спирачната система са спирачният път, маса и 
процент. Критерии за безопасността на 
движението е спирачния път на подвижният 
състав, който се определя от скоростта на 
движение и спирачния процент на състава по 
номограми.  

Спирачният процент е отношението на 
спирачна маса на състава към собствената: 

 

 

(1) 

 

 Мотрисните влакове от серия 32 разполагат с 
210 t спирачна маса и 223 t собствена, от което 
следва, че спирачният процент на мотрисата е: 

    

 
(2) 

 

Спирачният процент на електрическите 
мотрисни влакове серия 30-00 е: 

 

 
(3) 

 
където:  

В = 145 t – спирачна маса,  
m = 99 t – собствена маса.  
За серия 31-00 спирачната маса е В = 190 t, а 

собствена е m = 123 t, от което следва, че 
спирачният процент е:  

 

 
(4) 

 
Дизеловите мотриси серия 10 имат 120 t 

спирачна маса и 70,4 t собствена. Съответстващия 
на тези маси спирачен процент λ е:  

 

 
(5) 

 
От зависимостта S=f(λ, V0) и спирачните 

проценти виждаме, че разглежданите мотриси 
имат различен спирачен път, при еднаква скорост 
на движение. 
4. Спирачна ефективност при съвместна 

работа на различните видове спирачни 

системи. Синтез на общата схема на 

спирачната система 

Различните видове спирачки, образуващи 
спирачната система на мотрисния влак се 
управляват от блока за управление на спирачките 
/BSG/ и работят в синтез в зависимост от вида на 
спирането и изправността на спирачната система. 

По отношение на електронното управление са 
поставени високи изисквания относно комфортът 
на пътуване и икономическа ефективност. 

На фиг. 1 е показно изменението на спирачната 
сила при съвместна работа на различните видове 
спирачни системи. 
 

 
 

Фиг. 1. Изменение на спирачната сила при 
съвместна работа на различните 
видове спирачни системи 

 
При режим на служебно спиране формирането 

на спирачната сила се осъществява първоначално 
от електро – динамичната спирачка, действаща в 
моторните талиги до достигане на коефициент на 
сцепление ψ = 0,1. Спирането се осъществява 
преимуществено чрез свободната от износване 
електрическата спирачка с цел да се сведе до 
минимум износването в процеса на спиране. 
Когато реализираната спирачна сила е 
недостатъчна и неудовлетворява заданието се 
активира допълнително директната електро – 
пневматична спирачка в прикачните талиги, до 
достигане на коефициент на сцепление 0,13. Ако 
изискването към спирачката е още по – високо, 
електро – динамичната спирачна сила в тяговите 
талиги също се увеличава до достигане на 
коефициент на сцепление 0,13. Достигайки 
скорост по-малка от около 5 km/h, за намаляване 
на тласъка при спирането зададените стойности на 
спирачна сила се намаляват с коефициент по-
малък от единица. Спирачната сила, обаче, остава 
в зависимост от избраната степен на спиране. При 
скорост от около 3 km/h автоматично се активира 
спирачна сила, която задържа мотрисния влак в 
състояние на покой. Спирачката за пълно спиране 
е максималната работна спирачка. Липсващата 
спирачна мощност на електро – динамичната 
спирачка се допълва от пневматичната спирачна 
мощност на електро – пневматичната спирачка. 
Спирачната сила нараства постепенно, за да се 
избегнат тласъците при спиране. При потегляне 
задържащата степен се освобождава от блоковете 
за управление на мотрисния влак, след достигане 
на определен стартов момент. 

В случай на повреда на тягова единица, 
спирачната сила на съответната моторна талига се 
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достига чрез електро-пневматичната спирачка в 
талигата. За да може при отпадане на 
електрическата спирачка по време на въведено 
спиране, възможно най-бързо да се извърши 
превключване на пневматичната спирачка, без 
това да предизвика тласъци, при всяко спиране 
предварително се задава спирачното налягане, 
необходимо за компенсиране на 
електродинамичната спирачна сила. 

Разпределението на спирачната сила между 
директните спирачки – електро динамична и 
електро - пневматична е чрез зададена стойност 
фиг. 2. Блокът за управление на задвижването 
изпраща действителната стойност на спирачната 
сила на електро – динамичната спирачка към 
блока за управление на спирачките. Всяко 
изменение в стойността й се компенсира от 
електро – пневматичната спирачка. Тези 
изменения се компенсират веднага и това налага 
високи изисквания в реално време към преноса на 
зададените стойности на спирачната сила на 
електро – динамичната спирачка. Този метод за 
разделяне на спирачната сила е надежден, но 
зависи от динамиката на превозното средство. 
Позволява поддържане на константна спирачна 
сила в процеса на спиране, чието отпадане може 
да бъде предизвикано единствено от системата за 
защита срещу плъзгане.   

 

 
Фиг. 2. Разпределение на директните 

спирачки 
 
Индиректната пневматична спирачка е с 

независимо действие и се прилага по съображения 
за сигурност при бързо, принудително или 
аварийно спиране. При спиране, налягането в 
главния въздухопровод на влака се понижава със 
стойности от 0,4 до 1,6 + 0,2 bar /пълно спиране/. 
При първата степен на спиране налягането се 
понижава със стойност от 0,4 до 0,5 bar, а другите 
степени до пълно спиране могат да се избират 
произволно. Когато околните температури са под 
– 20 º С, налягането за въвеждане на първата 
степен на спиране трябва да се понижи със 
стойност от 0,6 до 0,7 bar. Пълно спиране са 
достига, когато налягането в главния 

въздухопровод се понижи най – малко с 1,6 bar. В 
устройството на командния клапан е включен и 
ограничител на свръхвисоко налягане, 
благодарение на който по нататъшно понижение 
на налягането в главния въздухопровод не 
причинява повишаване на спирачната сила. 
 

5. Изводи 

1. Като схема на изпълнение на спирачната 
система мотрисите, произведени в SIEMENS – 
Германия са с принципно нови за нашите условия. 

2. Това са единствените железопътни возила 
до този момент, съоръжени с различни, но 
работещи съвместно спирачни системи. 

3. Серия 30/31 са първите возила с 
възможности за рекуперативно спиране. 

4. Новите мотриси са по-висок спирачен 
процент, позволяващ относително по-високи 
скорости на движение. 

5. Въздухозахранващата им група е съоръжена 
с изсушител на сгъстения въздух, което е в 
съответствие със съвременните световни и 
европейски изисквания. 
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Резюме: 

Описан е характерът на изменение на специфичните сили в спирачен режим. Проведени са изпитвания на  
"Стенд за газо-динамични изследвания на влакови спирачни системи" и снети входни данни за приложението. 
Разработени са алгоритми за изчисляване на зависимостта на специфичната спирачна сила от скоростта на движение 
на влака. Разработено е приложение, което след въвеждание на входните данни, изчислява търсените параметри и ги 
представя във вид удобен за обработка. 

 

Ключови думи: влакови спирачни системи, специфична спирачна сила, алгоритъм. 
 

 

1. Увод 

Характера на изменение на специфичните сили 
в спирачен режим е от съществено значение при 
решаване на основните задачи при работата на 
железопътния транспорт. Особено при 
изчисляване на спирачните пътища за конкретни 
условия и при решаване на различни 
оптимизационни задачи е необходимо да е 
известен, уточнен и изразен характерът на 
изменение на специфичните спирачни сили. 
Решаването на оптимизационни задачи е основано 
на решаването на диференциалното уравнение за 
движение на влака (УДВ) по някой от известните 
основни методи, като в последните години 
числените методи са най-често използвани за тази 
цел.  
 

2. Определяне на специфична спирачна сила 

Изменение на специфичните сили в спирачен 
режим е възможно да се уточни и изрази чрез 
прилагането основно на няколко известни метода. 
В [2] е извършен подробен анализ на тези методи, 
където се посочва, че метод за определяне на 
специфичната спирачна сила чрез налягане в 
спирачните цилиндри на влака е удобен за 
ползване в симулационни програми и програми за 
моделиране на движение на влака, тъй като 
резултати от измереното налягане в спирачни 
цилиндри могат да се ползват в реално време.  От 
друга страна той взима под внимание и к.п.д. на 
лостовата предавателна система (ЛПС) и в голяма 

степен дава точни резултати които добре се 
съгласуват с тези от експлоатационните условия и 
е проверен чрез експериментални стендови 
изпитания.  

Изхождайки от кинематичната схема на ЛПС 
на вагона в [2] е изведена формула (1): 
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където:  
K∑ – сила на натиск на калодката върху 

колелото; 
PC – налягане в спирачния цилиндър(С), MPa;  
Sсц – лице на буталото на С, m²;  
ηсц – к.п.д. на С. 
Ho – предварителното натягане на връщащата 

пружина, вградена в С, mm;  
Hсц   – нормален ход на буталото на цилиндъра, 

mm;  
Cf  – коефициент на еластичност на 

пружината, kN/mm. 
iЛПС – предавателно отношение на лостовата 

предавателна система на целия вагон;  
ηЛПС – к.п.д. на ЛПС. Стойностите му зависят от 

редица фактори като време на вагона в 
експлоатация, състояние на шарнирите 
на ЛПС и др. В определени случаи е 
допустимо да се ползва стойността 
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ηЛПС=0,97, препоръчана от UIC за 
проектиране на спирачни системи; 

PR – сила на пружината, монтирана в 
регулатора на ЛПС, отнесена към един 
триъгълен вал, kN;  

j=1÷nP – брой на фрикционните възли на 
вагона. 

В [2, 3] специфичната спирачна сила b се 
определя по формула (2): 

 

kNN
gm

Kn
b ,

.

.. µ
=   (2) 

 
където:    
µ – коефициент на триене между калодката и 

колелото;  
n – брой на фрикционните възли на влака; 
m – маса на влака; 
g – земно ускорение; 
Стойностите на µ се определят по 

общоизвестни формули, според вида на 
калодковия чугун [1, 3]. 
 

3. Опитна постановка 

Изпитванията се провеждат на "Стенд за газо-
динамични изследвания на влакови спирачни 
системи" (СГДИ), в лаборатория комплекс на 
катедра „Железопътна техника“ към ТУ – София 
даващ възможност за симулация на спирачните 
системи на различни влакови състави. Общият вид 
на СГДИ е показан на фиг. 1. 

 

  
Фиг. 1. Общ вид на СГДИ. 

1 – главен въздухопровод; 2 – функционен 
вентил; 3 – носеща конструкция; 4 – 
спирачен цилиндър; 5 – запасен резервоар; 
6 – междувагонни съединения (спирачни 
маркучи). 

 
При СГДИ спирачните цилиндри са заменени с 

резервоари, притежаващи еквивалентни на 
реалните въздушни обеми. На СГДИ се симулират 
влакови състави, с възможност за промяна на 
дължината им от 0 ÷ 45 вагона, съоръжени с 

функционни вентили тип KE 1cSL.  
За снемането на опитните данни от СГДИ е 
разработена специализирана, многоканална 
измервателна система описана в [4], основаваща се 
на трансмитери за налягане (датчици), монтирани 
в различните контролни точки от спирачната 
система. Сигналът, получаван от трансмитерите 
постъпва в разработен за целта виртуален 
инструмент, базиран на програмната среда 
LabView 7.1. С помощта на този виртуален  
инструмент, изходните сигнали от СГДИ се 
записват в Excel файл, който служи като основен 
източник на входни данни за приложението. 
 

4. Алгоритъм и приложението 
С цел автоматизиране на процеса на 

определяне основните параметри на процесите при 
спиране в железопътния транспорт бе разработено 
приложение SafeBrakes. Приложението пресмята 
зависимостта между скоростта и спирачната сила, 
използвайки измерени стойности на налягането в 
спирачната система на влак. SafeBrakes работи със 
опитни резултати от СГДИ, записани при 
изследването в Excel файл, който служи като 
основен източник на входни данни за 
приложението. Допълнителните параметри се 
въвеждат от потребителя и приложението 
изчислява и извежда в удобен вид резултатите.  

 

 
 

Фиг. 2. Изчислителния алгоритъм 
 

SafeBrakes имплементира зависимостите, 
описани подробно в т. 1. За целта те са 
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представени алгоритмично и са описани формално 
на езика C#. Изчислителния алгоритъм е показан 
на фиг. 2. 

Стъпките при изчисляването са следните: 
- Пресмятане на налягането в цилиндъра Pc: 

От списъка от данни Data Row,  който съдържа 
всички стойности, прочетени от входния файл, се 
намира средно-аритметичнатастойност на 
останалите елементи, която представлява 
търсената стойност на налягането в цилиндъра Pc. 

-  Пресмятане на буталната сила на цилиндъра 

Fc: 

Използва се зависимостта на буталната сила на 
цилиндъра от налягането в цилиндъра, лицето на 
буталото на цилиндъра и КПД на цилиндъра.  

- Пресмятане на силата на вградената в 
цилиндъра възвратна пружина Ff: 

Използва се зависимостта между силата на 
вградената в цилиндъра възвратна пружина и 
височината при предварително натягане на 
пружината на цилиндъра, хода на буталото на 
цилиндъра и коефициента на еластичност на 
пружината. Останалите параметри са въведени от 
потребителя. 

- Пресмятане на ефективната сила, 

реализирана на буталния прът на цилиндъра 

Fcе.  

- Пресмятане на силата на натиск на 

калодката К се извършва по формула (1). 

- Пресмятане на коефициента на триене µ: 

Коефициента на триене, спирачната сила и 
специфичната спирачна сила, са зависими от 
скоростта. За да се намери тази зависимост, се 
изчисляват търсените параметри за стойностите на 
скоростта между началната (максимална) и нула 
през стъпка от 2 км/ч. Коефициента на триене се 
намира, като се използват намерената по-рано сила 
на натиск на калодката и текущата скорост по 
общопознати изрази.  

- Пресмятане на спирачната сила B: 

Двата параметъра, силата на натиск на 
калодката и коефициента на триене, са вече 
намерени. Тъй като µ е в зависимост от скоростта, 
и спирачната сила зависи от скоростта, което е 
основната търсена зависимост.  

- Пресмятане на специфичната спирачна сила 

b: 

Специфичната спирачна сила се изчислява по 
формула (2). Спирачната сила е изчислена в 
предишната стъпка, а масата се въвежда от 
потребителя.  

Системата Safe Brakes представлява настолно 
Windows приложение, което има за цел 
автоматизиране на процеса на определяне 
основните параметри на процесите при спиране в 
железопътния транспорт. Използваната платформа 

е .NET Framework, създадена от Microsoft, която 
предоставя програмен модел, библиотека от 
класове и среда за изпълнение на написан 
специално за нея програмен код. На фиг. 3. е 
показана системна архитектурата на Safe Brakes. 

 

 
 
Фиг. 3. Системна архитектура на Safe Brakes 
 
Основни модули на приложението са: 
- Модул за въвеждане на входни данни  

Включва елементите от потребителския 
интерфейс, позволяващи на потребителя да въведе 
необходимите входни данни и параметри. 

- Модул за връзка с Excel  

Служи за четене на данните от входния Excel 
файл, генериран от LabView, както и извършване 
на необходимите преобразувания на данните. 

- Изчислителен модул  

Прилага заложените алгоритми и извършва 
изчисленията за получаването на необходимите 
резултати. 

- Модул за извеждане на резултати  

Включва елементите от потребителския 
интерфейс, служещи за извеждане на резултатите 
на потребителя. 

Функции на приложението са следните: 
- Позволява на потребителя на избере входен 

Excel файл, генериран от LabView 

- Позволява на потребителя да въведе 

необходимите допълнителни параметри 

Тези параметри са: начална скорост, маса, тип 
на спирачната система, брой калодки, КПД на 
лостовата система, предварително отношение на 
ЛПС, статично натоварване на едно колело, брой 
вагони, брой колела във вагона, диаметър на 
цилиндъра). 

Интерфейсът на тази функция представлява 
Windows Forms прозорец, в който са разположени 
полета за въвеждане на входните параметри (фиг. 
4): налягане в спирачния цилиндър, бутална сила 
на спирачния цилиндър, сила на вградената в 
спирачния цилиндър възвратна пружина, 
ефективна сила, реализирана на буталия прът на 
спирачния цилиндър, сила на натиск на калодката.  

Входен  

модул 
Модул  

Excel 
Изходен 

файл 

Входен 

файл 

Резултати 

Safe  

Brakes 
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Фиг. 4. Общ изглед на прозореца за 
въвеждане на данни  

 
- Изчислява и извежда в удобен вид основните 

параметри на спирачния процес  

 

 
 

Фиг. 5. Графичен интерфейс на 
изходния модул 

 
- Въз основа на получените резултати 

извършва проверка на условието за 

недопускане на блокирането на колелата по 

време на спирачния процес 

- Изчислява и представя графично чрез Chart 

Controls елементи зависимостите на 

спирачната сила и на специфичната 

спирачна сила от скоростта, фиг. 5 

- Генерира Excel файл със стойностите на 

скоростта, спирачната сила и 

специфичната спирачна сила. 

 
5. Основни изводи 

SafeBrakes е разработена да определя 
основните параметри на процесите при спиране в 
железопътния транспорт. За целта се ползват 
данните от провежданите опити на стенда за газо-
динамични изследвания на влакови спирачни 
системи. Имплементирани са алгоритмите, 
разработени върху теорията за влаковите спирачни 
системи, служещи за откриване на търсената 
основна зависимост на спирачната сила от 
скоростта. Архитектурно системата е разработена 
на модулен принцип, което улеснява бъдещи 
разширения на функционалността или нейното 
внедряване в приложение, решаващо 
оптимизационни задачи в железопътния 
транспорт. Предоставя се  възможност за 
преглеждане, обработка и запазване в различни 
формати на намерените резултати.  
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Резюме: 

Разгледани са някои особености на снемането на сигналите при стендови изпитвания на спирачните системи , 
провеждани на „Стенд за газодинамични изследвания на влакови спирачни системи. Акцентирано е върху 
особеностите на работа на измервателната система и регистрираните смущения, както и върху мерките за 
отстраняването им. 

 
 

Ключови думи: стенд, трансмитери, синфазни смущения. 

 
 

1. Увод 

Значението и важността на спирачните системи 
за безопасното функциониране на железопътния 
транспорт изисква точното познаване и 
контролиране на характеристиките им, както 
индивидуално, така и при съвместната им работа в 
рамките на различните влакови състави. 
Изпълнението на тези изисквания налага 
провеждането на периодични, практически 
непрекъснати изпитвания на различните елементи 
от спирачната техника. Тези изпитвания са строго 
регламентирани в рамките на UIC, както и на 
отделните железопътни администрации. По 
важните от тях са следремонтни изпитвания, 
първоначални и експлоатационни и др. Тези, 
свързани с изпитванията на спирачните системи на 
отделните железопътни возила, в рамките на 
влакови състави, могат да се провеждат в 
експлоатационни и лабораторни условия. 
Изпитванията в експлоатационни условия са 
скъпи, относително сложни за организиране и 
предаване на измервателните сигнали, а също така 
притежават и висока степен на опасност за 
изпитателния екип и сигурността на движението 
като цяло. Поради това в световната и европейска 
практика за тези цели са се наложили 
изпитванията, провеждани на т.нар. групови 
стендове. Това са съоръжения, възпроизвеждащи 
спирачната инсталация на различни по тип и 
дължина влакови състави, при запазване на 
принципа на натурността. При тези стендове той 
се изпълнява чрез използване на истински 
спирачни апарати, както и на реални дължини на 

главните въздухопроводи на отделните 
железопътни возила. Такъв стенд е изграден в 
лабораторията на катедра „Железопътна техника”, 
при ТУ – София, възпроизвеждащ влаков състав 
състоящ се от 48 бр. товарни вагони със средна 
дължина на главния въздухопровод 15,5m. 
Функционните вентили са от типа KE 1cSL, 
типични за нашата, както и за много други 
европейски страни. Измерваните величини са 
налягане на сгъстения въздух в главния 
въздухопровод – PL, в спирачен цилиндър – PC, в 
„А” – камера – PA, в запасен резервоар – PR и др. 
Те се измерват в различни зони по дължината на 
състава, в зависимост от методиката на 
провеждане на изпитванията. Това показва, че е 
необходима компютърно базирана многоканална 
измервателна система. Тя е необходимо да 
отговаря на следните основни изисквания: 

 
1. Работните стойности на наляганията PL и PC 
са до 5, респективно 4 bar, но в определени 
случаи те могат да достигнат до 10 bar. 

2. Диапазонът на температурните изменения на 
околната среда при работата на АПСС е -40 
0С ÷ 60 

0С.  
3. Първичните преобразуватели за налягане 

(датчици) трябва да позволяват лесно и 
удобно монтиране в различните зони на 
стенда и да не пораждат допълнително 
аеродинамично съпротивление. 

4. Местата им за монтаж да са съобразени с 
условията запазване на времеконстантите на 
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напълване на отделните пневматични 
елементи. 

5. Датчиците трябва да преобразуват 
измерваната физическа величина – налягане 
на сгъстения въздух в електрически сигнал с 
определени стандартизирани стойности. 

6. Регистрирането на стойностите на 
наляганията трябва да се извършва във 
функция от текущото време, при 
синхронизиране на стартирането на процеса 
на измерване с началото на изследвания 
спирачен режим. 

7. Аналоговите сигнали, получени от 
първичните преобразуватели, е необходимо 
да се преобразуват в цифров вид, с цел по-
нататъшното им обработване с помощта на 
компютърна техника. 

8. Системата задължително трябва да е 
многоканална с възможност за обработване и 
съхраняване на данните от всички канали. 

9. За да могат да се използват големите 
възможности на стенда при решаването на 
различни научно-изследователски задачи, 
системата трябва да бъде лесно адаптируема 
за отделните типове изпитвания и работа с 
разнообразни обработващи програмни 
продукти. 

10. Поради зависимостта на наблюдаваните 
величини от времето t, за което протичат 
спирачните процеси, е необходимо 
измерванията да се извършват с определена 
честота на сканиране на отделните 
измервателни канали. Тя обикновено варира 
в границите 10 ÷ 20 пъти/s, в зависимост от 
конкретното изпитание. 

11. Системата е необходимо да притежава и 
аналогови изходи, които да се ползват за 
управление на определени параметри. 

12. Системата е разработена и реализирана на 
няколко етапа, при спазване на условието за 
съобразяване със съвременното ниво на IT 
технологиите, като в момента се състои от 
следните основни компоненти: 

 
2. Преобразуватели за налягане 

Вградени са 16 бр. трансмитери за налягане с 
параметри [7]: Обхват – 0 ÷ 16 bar;изходен сигнал 
– 4 ÷ 20 mA, двупроводен; вид на чувствителния 
елемент – Poly-Si/SiO2 тънкослойни 
съпротивления; електронен блок – специализирана 
CMOS интегрална схема с EEPROM памет и 
аналогова част с висока температурна стабилност; 
мембрана – специална неръждаема стомана; 
захранващо напрежение – 3010 ÷=BU  VDC; 

допустим товар – ][02,0/])[10][(][ AVVUR BA −=Ω ; 
температура на въздуха - -40 ÷ 105

оС; точност – 
0,25 %; температура на средата - -40 ÷ 150

оС.   

Трансмитерите са свързани в схема, показана на 
фиг. 1, чрез проводници от типа ТЧП – К 2х0,75 
mm

2 БДС 7592 - 82. 
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Фиг. 1. Схема на свързване на 

трансмитерите за налягане. 
Тр. 1÷ 7  – трансмитери за налягане; 
R1 ÷ R7  – резистори за преобразуване на 

сигнала. 
 
Видно е, че чрез резисторите Rn=1÷7, 16 със 

стойност от 500 Ω сигналът по ток се преобразува 
по напрежение, непосредствено преди аналогово 
цифровия преобразувател (АЦП). Получената 
характеристика на трансмитерите на входа на АЦП 
е показана на фиг. 2. 
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Фиг. 2. Характеристика на трансмитерите 

за налягане  
 по напрежение: 
U  – напрежение, измерено на входа на 

аналогово – цифровия 
преобразувател V; 

P  –  зададено налягане, bar. 

 

3. Хардуерни модули 

За реализирането на системата за е използван 
хардуерен модул,отговарящ на PCI стандарта и 
произведен от National Instruments, Texas, USA. 
По-важните му технически характеристики, са 
следните [8]: 
Тип и означение –  PCI 6221; брой на 

аналоговите входове – 16, при диференциално 
свързване 8; входна резолюция – 16 bit; 
максимална скорост на семплиране – 200 kS/s; 
обхват на входния сигнал - ± 0,05 ÷ ± 10 VDC; 
аналогови изходи – 2 бр.; цифрови входове – 8 бр. 
Предвидено е системата да се обогати с още 

един модул от този тип. 
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Към системата са добавени и два допълнителни 
хардуерни модула с по 8 входа и работещи по USB 
стандарт. 
 

4. Софтуерно осигуряване 

Избраните хардуерни модули работят в 
програмната среда LabVIEW - Laboratory Virtual 
Instrument Engineering Workbench [1, 3, 4, и 5]. Тя  е 
за разработване на приложения подобно на C и др. 
среди. Но за разлика от тях тя ползва не текстови 
езици за програмиране, а графичен програмен език 
G. Програмите, разработвани в LabVIEW, са 
известни като виртуални измервателни 
инструменти. 
При провеждане на изпитванията са получени 

записите от измерванията, показани на фиг. 3. 
Техният характер е определено неприемлив, 
поради високо ниво на шума при тях. Той не се 
променя и при диференциално свързване на 
измервателните канали. 

 

 
 

Фиг. 3. Запис от проведено изпитване с 
регистрирано високо ниво на шума. 

1 – зона на асиметрия;  
2 – зона на симетрия. 

 
След проведени измервания се установи, че 

това са т.нар. синфазни смущения. Те не се влияят 
от пулсациите в захранващия блок и се наблюдават 
и при захранване от акумулатор. Този тип 
смущения биват симетрични и асиметрични. На 
практика винаги присъства асиметричната им част, 
както се вижда и от фиг. 3. Препоръчваните за този 
случай мерки [2, 6] не дават добри резултати, което 
наложи изследване на цялата система. Т.е. 
коефициентът на потискане на синфазните сигнали 
K, изчислен по формула (1) не може да бъде 
доведен в необходимите норми. 

 

 ,    (1) 

 
където:  

 
UD  е  измерено напрежение при заземяване 

на единия вход на усилвателя;  
KD  –  коефициент на усилване;  
KC  –  коефициент на усилване на сигналите, 

съвпадащи по фаза. 
Синфазните смущения спрямо заземяването се 

пораждат от магнитни и електрически полета, в 
които се намират преобразувателите, преходни 
процеси в измервателната мрежа и др. След 
щателно изследване се установи, че те се пораждат 
от действието на монтираните в помещението 
луминесцентни лампи и по-точно на вградените 
им дросели.  
Друг допълнителен проблем, неуказан в 

документацията на използваните трансмитери е 
свързването им в обща мрежа. Фирмата доставчик, 
не разполага с информация за поведението им при 
този начин на свързване. Това наложи анализиране 
на напреженията в самата мрежа, при което се 
получиха следните резултати: 

• изчисляване на пада на напрежението 
върху резисторите на фиг. 1, извършено 
съгласно (2): 

 
 , V,     (2) 

 
където:  

U  е напрежение на резистора, V;  
I  – сила на тока във веригата, A;  
R  –  стойност на резистора, Ω. 

 
Получената стойност е 10 V; 
• падовете на напреженията в 
проводниците от измервателната мрежа 
не са изчислявани, но те трябва да се 
вземат предвид при определяне 
стойността на захранващото напрежение. 

 
5. Основни изводи и получени резултати: 

1. Полученият максимален пад на 
напрежението върху резисторите в 
измервателната мрежа е 10V, което при 
захранващо напрежение от 20V и добавяне на 
падовете от проводниците води до излизане от 
препоръчаните граници на нормална работа на 
трансмитерите (10÷30V). Стойността на 
захранващото напрежение е необходимо да 
бъде точно прецизирана в зависимост от 
конкретната измервателна схема. 

2. Поради опасност от появата на 
противофазни смущения е необходимо 
използването на захранващи устройства с 
минимално ниво на пулсациите. 

3. За погасяването на регистрираните 
синфазни смущения е необходимо щателното 
заземяване на стенда и измервателната система, 
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като цяло в една и съща точка. При заземяване в 
различни точки в следствие протичането на 
токовете през съпротивлението между тях 
възниква напрежение. При разстояние между 
тях 100 m променливата му съставка може да 
достигне от 0,1 до 1÷10 V, като за постоянната 
стойностите са подобни.  

4. Препоръчително е измервателните 
проводници да се положат в метални тръби, 
заземени в същата точка. 

5. На следващата фиг. 4 е показан резултат 
от изпитвания, проведени след изпълнението на 
повечето препоръки от горните точки. Ясно се 
вижда, че тези резултати напълно 
удовлетворяват изискванията. 

 

         
 
Фиг. 4. Запис на резултати от изпитвания, 

проведени след отстраняване на 
шума. 
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Резюме: 

Докладът съдържа данни за ежедневният пътникопоток, осъществяван в направлението Перник – София по 
повод трудовите задължения, както и данини за икономически ангажираната част от населението на община 
Перник, реализираща своята трудоспособност в столицата. 
 
Ключови думи: пътникопоток, автамабилен транспорт, железопътен транспорт, времепътуване, 

икономически ангажирано население 
 

Социално-икономическото развитие на 
градовете е пряко свързано с развитието на 
транспортната система. Производственият, 
добивният и търговският разцвет са 
немислими без съществуването на изградена и 
развиваща се транспортна мрежа. Много често 
се наблюдава обособяване на единни 
агломерации от големи развити индустриални 
центрове и по-малки околни населени места, 
намиращи сe в пряка близост. Ежедневно се 
осъществяват пътувания от мястото, където 
живее трудовото население, до работното 
място в индустриалния център. При 
организирането на тези трудови пътувания 
възникват редица проблеми за разрешаване: 
проучване на обемът на съществуващия 
пътникопоток, възможността за прилагане, 
ефeктивността, надеждността и безопасността 
на различните видове транспорт, 
възможностите и прогнозите на развитие на 
транспортната мрежа. 

Териториалната близост на град Перник 
до столицата е предпоставка за привличане на 
трудово активно население на Перник към 
София при осъществяването на ежедневни 
трудови пътувания. В края на месец май, 2009 
г., беше проведено проучване, чиято цел беше 
да се получат актуални и достоверни данни за 
пътникопотока от град Перник към столицата 
по повод трудовите задължения. 

Анализът включи преброяване на 
пътуващите в сутрешните часове на 
делничните дни в направлението от Перник за 
София при ползване на автомобили, автобуси 
и пътнически влакове. Извърши се и 

измерване на времепътуването при ползване 
на различните видове транспорт. 

Определи се пътникопотокът в 
направлението от Перник за София, 
осъществяван при: пътуване с автомобили (с 
до 5 места), превози за собствена сметка с 
автомобили над 5 места, автобусни превози по 
редовните линии и автобусни превози за 
собствена сметка. 

Извърши се преброяване на автомобилите, 
пътуващи сутрин в делничен ден, в 
направлението: Перник – София на изходното 
шосе от гр. Перник (до село Драгичево). На 
всеки пет минути се отчете броя на 
преминалите автомобили за времето от 6.00 ч. 
до 9.00 ч. и данните се отразиха в таблица. 
Автомобилите, които преминават се 
класифицираха в две условни групи: 
автомобили – с места от 1 до 5; и автомобили с 
повече от 5 запълнени места. 

В преброяването участваха само 
автомобили с пернишка или софийска 
регистрация, а в случай на преминаване на 
автомобил с различна от тази рагистрация – 
той не се отрази в измерването. 

При така определения автомобилопоток 
се пресметна и пътникопотока: 

- за автомобилите с от 1 до 5 места беше 
проведено проучване, свързано с определяне 
на реда на разпределение на броя на 
пътуващите в автомобила и така се пресметна 
съответния пътникопоток; 

- за автомобилите с над 5 места (тук не се 
включват автобусите) при пресмятане на 
пътникопотока се прие, че в един автомобил 
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пътуват 10 души, съгласно проведеното 
наблюдение. 

Резултатите от измерването са показани 
на фигура 1. 

Ежедневно около 8 000 души извършват 
трудови пътувания от Перник за София с 
автомобили, като най-интензивен е 
пътникопотокът в часовия диапазон от 6.30 ч. 
до 8.00 ч. 

Изследването на автобусните трудови 
пътувания от Перник за София се извърши по 
следния начин: 

- определи се броя на пътуващите 
автобуси по редовните линии от Перник за 
София за сутрешните часове по разписанието 
за движение на автобусите; 

- определи се броя на пътуващите 
автобуси от Перник за София, при 
осъществяване на превоз за собствена сметка 
на работници и служители, за часовия 
диапазон от 6.00ч до 9.00ч. Преброяването на 
автобусите се извърши на изходното шосе при 
село Драгичево. 

При определяне на пътникопотока, 
съгласно проведено наблюдение, се оказа, че 
броя на пътниците в един автобус е 
приблизително равен на пътниковместимостта 
на автобуса: 50 души в един автобус.. 

Анализът показа, че 1300 души общо 
осъществяват ежедневни пътувания с 
автобуси, като най интензивен е 
пътникопотокът за времето от 6,00 до 7.00 ч. 

Преброяването на пътниците ползващи 
железопътен транспорт от Перник за София в 
сутрешните часове на делничните дни се 
осъществи в четири пункта: гара Перник, гара 
Перник – Разпределителна, спирка Метал и 
спирка Даскалово. Прави впечатление, че 
общия брой на пътуващите с железопътен 
транспорт  е 1 600 души, при най-голяма 
интензивност на пътникопотокът от 6.00 до 
7.00 ч. 

Анализът показа, че всеки работен ден се 
извършват около 10 900 трудови пътувания от 
гр. Перник за гр. София и обратно, 
разпределени по следния начин: 

- 9 300 трудови пътувания, осъществени с 
автомобилен транспорт (8 000 – с автомобили 
и 1 300 – с автобуси); 

- 1 600 трудови пътувания, осъществени с 
железопътен транспорт. 

Резултатите показаха преимущество на 
автомобилния транспорт при превоза на 
пътници, осъществяван с леки автомбили ( с 
до 5 места): общо около 7 000 души. Това е 
обусловено до голяма степен от удобството 
при пътуване с личен автомобил, в съчетание с 

близкото разстояние между двата града 
Перник и София, което е предпоставка за 
ниски транспортни разходи. 

На фигура 2 е показано изменението на 
пътникопотокът, осъществяван с различните 
видове транспорт, а на фигура 3 е показано 
процентното разределение на превозените 
пътници с различните видове транспорт. 

Една от целите беше да се определи 
времепътуването от Перник до София с 
различни видове транспорт. Измерването на 
времепътуването с лек автомобил (от 
централната част на Перник до площад Руски 
паметник в София) се извърши 
експериментално. Времепътуването с автобус 
по редовната автобусна линия и с пътнически 
влак се определи от съответното автобусно и 
влаково разписание. Установи се, че за по-
малко от 1 час, трудово ангажираните 
граждани на Перник могат да стигнат от 
вкъщи до работните си места в столицата, 
независимо от използвания вид транспорт. 

Съгласно официални данни на 
Националния статистически институт (НСИ), 
относно числеността на населението в община 
Перник към 31.12.2008 г. живеят общо 104 411 
души. От тях мъжете наброяват 49 856 души, а 
жените 54 555. Населението, което се намира в 
трудоспособна възраст: от 15 до 64 години, е 
85 955 души. 

Според проучване на НСИ, отнасящо се 
до социалната ангажираност на населението на 
Република Бълария за първото тримесечие на 
2009 г., икономически активното население на 
стараната представлява 66,9 % от населението, 
намиращо се в трудоспособна възраст (от 15 
до 64 години). Към останалите 31,1 % спадат 
всички онези жители, намиращи се в 
трудоспособна възраст, които не участват във 
формирането на БВП на страната. Това са 
следните социални групи: ученици и студенти, 
безработни, инвалиди и др. 

Съгласно посочените данни, това 
означава, че около 57 500 души, регистрирани 
по постоянно местожителство в община 
Перник, съставляват икономически активната 
част от населението. 

На фигура 4. е представено графическо 
изображение на икономически активното 
население за община Перник и онази част от 
него, която извършва ежедневни трудови 
пътувания до град София и обратно.  

Анализът показва, че възможностите на 
град Перник да задоволява нуждите от заетост 
на населението се поддържа във високи 
граници. Едва 1/5 от трудово ангажираните 
жители на града търсят препитание в 
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Изменение на пътникопотокът, осъществяван с 

различните видове транспорт
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столицата и осъществяват ежедневни 
пътувания към град София и обратно. 

Броят на пътуващите от Перник за София 
с автомобили се е увеличил при сравнение с 
данни от подобно преброяване от 2008 г с 
около 24 %, което може да се обясни със 
затруднената икономическа ситуация на криза 
и преориентиране на населението към 
трудовия пазар на столицата. 

 
Литература: 
 
[1] Златанов Ив., Организация и безопасност на    

движението. С., Техника, 1985. 
 
 

 
Приложение: 
Фиг. 1.: 
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Abstract: 

The report contains information about the stream of travelers from Pernic to Sofia, who travel every work day using 
automobile and railway kind of transport. It contains also comparison between the work ability population in Pernic  
and these part of its, who works in Sofia. 
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Abstract: This article describes the characteristics of the Bulgarian land transport system, the need for 

integrating intermodal transportation systems. An analysis of the economic viability of integrating such systems 

has been conducted for different transportation distance and different transportation volumes. A methodology 

has been developed, and its results are described below. 
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Транспортната система на България в 
момента се намира в особена ситуация, която 
изисква вземане на стратегически решения за 
нейното развитие.  

Тенденцията за подобряване на националната 
икономика ще превърне страната ни в територия, 
където се зараждат и погасяват транспортни 
потоци с нарастваща интензивност. Същевременно 
през нея ще се засилват транзитните потоци, 
основно от товарни автомобили. 

Настояща форма на развитие на товарните 
превози се явяват интермодалните превози. 
Нарастващият обем на товари изисква бързина, 
сигурност, икономичност на извършваните услуги. 
През последните години системите за 
интермодални превози са в непрекъснато развитие, 
за постигане на нужните параметри задоволяващи 
изискванията на превозния процес. Повишаване 
ефективността на интермодалните превози започва 
да се усеща в различни аспекти – икономическа 
ефективност, екологична ефективност, намаляване 
на трафика по автомобилните артерии, намаляване 
броя на жертвите по пътищата. 

Системите за интермодални превози се 
класифицират на два основни вида: 
� Системи с вертикално преместване на 

товарите от типа Lo-Lo (Load on – Load off); 
� Системи с хоризонтално преместване на 

товарите от типа Ro-Ro (Roll on – Roll off). 
 
Тук се предлага анализ на икономическата 

целесъобразност от внедряване на две системи с 

хоризонтално преместване на фирмите CargoSpeed 
и ModaLOHR. Изследването е проведено: 
� За превозване на автомобилни композиции с 

железопътен транспорт между два идентични 
терминала; 

� За придружени превози; 
� При транспортно разстояние 300 км и 

запълване на влаковете с автомобилни 
композиции на 66%; 

� Влакови совалки; 
� При 70% използване на товароносимостта 

на автомобилните композиции; 
� При осигурен твърд график за движението на 

влаковете. 
В изследването не са отчетени времената за 

товарно-разтоварни операции. 
За целта на изследването е използвана 

разработена методика, която е преработена за 
спецификата на материята отнасяща се за двете 
интермодални системи. 

Разходите 
ЖТ

R  за превоз на товарни 

автомобили на определена релация с железопътен 
транспорт се изчисляват по формулата: 

(1)  ж ж ж ж ж

ЖТ Л В ЕН ИНФ ТРФ
R R R R R R= + + + +   , лв./вл., 

където  
ж

Л
R  - са разходите за наемане на 

локомотив, 
ж

В
R  - разходи за вагони, 

ж

ЕН
R  - разходи 

за енергия, 
ж

ИНФ
R  - разходи за използване на 

инфраструктурата, 
ж

ТРФ
R  - разходи за използване на 

товарно-разтоварен фронт(ТРФ).  
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Цената на билета 
ЖТ

Ц
билет

, който заплаща 

автомобилния превозвач се изчислява на база на 
разходите за железопътен транспорт по формулата: 

(2) RЖТ ЖТЦ kпечалбабилет (N 1).(N N )вл ваг ак
= ⋅

− −

 , лв./авт., 

където N
вл  - броят на влаковете в денонощие, 

Nваг  - броя на сдвоените вагони в състава на 

влака, Nак  - броя на автомобилните композиции в 

състава на влака, k
печалба  - коефициент отчитащ 

печалбата на железопътния превозвач. 
От тук разходите отнесени за една 

автомобилна композиция използваща 
интермодален транспорт се изчислява по следния 
начин: 

(3) ЖТ ЖТ constR Ц R
АТ билет АТ

= +     , лв./авт., където 

const
RАТ  са постоянните разходи на автомобилния 

превозвач, които той заплаща за един товарен 
автомобил, независимо дали той се експлоатира. 

Разходите R
АТ

 за превозване на товарни 

автомобили на определена релация с автомобилен 
транспорт могат да се определят по следния начин: 

(4) а а а а а аR R R R R R RАТ ТЕ ГУМ ТАМ ГСМ З
= + + + + +   , 

лв./авт., където 
а

R
АМ са разходите за амортизация 

на автомобилната композиция (седлови влекач и 
полуремарке) при превозване на товар, лв./авт., 
а

R
ТЕ  - разходите за техническа експлоатация, 

лв./авт., 
а

R
ГСМ - разходите за гориво-смазочни 

материали, лв./авт., 
а

R
ГУМ - разходите за гуми, 

лв./авт., 
а

R
Т  - разходите за данъци и такси, 

лв./авт., 
а

R
З  - разходите за заплати на водачите, 

лв./авт. 
По приложената методика се проведе 

изследване при изменение на денонощния 
автомобилопоток, който е в отношение с 
превозната възможност на влаковите композиции 
съставени за системите CargoSpeed и ModaLOHR. 
В проведеното изследване разликите в 
натоварването на вагоните се отчита с коефициент 
на разпределение на автомобилните композиции. 

На Фиг. 1 са показани разходите за един 
автомобил при използване на интермодален 
транспорт за системата CargoSpeed при изменение 
на товаропотока от 1 до 60 автомобилни 
композиции за денонощие. 

 

 
Фиг.  1 Изменение на разходите за един автомобил при 60 

товарни автомобила в денонощие 

На Фиг. 2 са показани разходите за един 
автомобил при използване на интермодален 
транспорт за системата ModaLOHR при изменение 
на товаропотока от 1 до 90 автомобилни 
композиции за денонощие. 

 

 
Фиг.  2 Изменение на разходите за един автомобил при 90 

товарни автомобила в денонощие 

На Фиг. 3 е показано сравнение на разходите 
между системите CargoSpeed и ModaLOHR. То е 
направено за автомобилните композиции които 
запълват един влак и от които се определя 
композирането на нов влак. 

 

 
Фиг.  3 Сравнение на разходите за формиране на влак за 

системите CargoSpeed и ModaLOHR 

От сравнението се вижда, че икономически 
по-ефективна е системата на фирмата ModaLOHR. 
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На Фиг. 4 е показано сравнение между 
разходите направени за превоз на автомобили с 
интермодален транспорт за системата ModaLOHR 
и разходи за изминаване на разстоянието на 
товарния автомобил на собствен ход. 

 

 
Фиг.  4 Сравнение на разходите за железопътен и 

автомобилен транспорт 

Анализът на получените резултати показва че: 
� Системата за интермодални превози 

ModaLOHR  е по-ефективна от CargoSpeed; 
� Ефективността на системата ModaLOHR 

се проявява при минимален товаропоток от 12 
товарни автомобила в денонощие 
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Резюме: 

Докладът съдържа методика за пресмятане теоретичния разход на гориво на тежкотоварни 
автомобили. След сравняване на резултатите, получени чрез методиката и резултатите получени 
от практически тестове с автомобили се установява разлика, което налага промяна на методиката, 
с цел достигане на теоретичните стойности до експлоатационните. Така става възможно точното 
пресмятане на разхода на гориво по участъци на даден маршрут. 
 
Ключови думи: разход на гориво, тежкотоварни автомобили, коефициент на динамика на 
транспортиране 
 
Изследването е направено за превоз на 

товари с тежкотоварни автомобили с дизелови 
двигатели. Разходът на енергия се определя в 
зависимост от извършената работа по 
определен тягов маршрут. Това позволява при 
различни транспортни условия и натоварване 
на автомобила и да се изчислява реалният 
разход на дизелово гориво. Профила на пътя за 
извършване на изчисленията е взет от 
програмния продукт „Google Земя” [4] . 

Общото количество на гориво а
гB , което е 

необходимо за да се премине тяговия маршрут 
е [2,3]: 

(1) ∑
=

=

I

1i
a

а
г i

BB  , kg 

(2) 
i

i

i

a

iдвe
а V.1000

L.P.g
В =    , kg 

(3) 
т

а
2
аааi

дв
ii

i

V).V.WQ.(
P

η

+ψ

= , kW  

където: 
I - броят на участъците на маршрута 

)I...2,1i( = , бр.; 

iaB  е необходимото количество гориво за 

изминаване на i-тия участък на тяговия 
маршрут, kg; 

eg  - ефективният специфичен разход на 

гориво, kWh/g ; 

iaL  - дължината на i-тия участък на 

тяговия маршрут, km ; 

iдвP  e мощността на двигателя, която се 

изразходва за преодоляване на 
съпротивленията от движение в i-тия участък 
на тяговия маршрут, kW; 

iψ  - коефициентът на съпротивление от 
пътя в i-тия участък на тяговия маршрут с 
отчитане на наклона на пътя , коеф.; 

аQ  - брутното тегло на автомобила,  kN; 

аW  - факторът на обтекаемост на 

автомобила, kg/m; 

iа
V  - средна скорост на движение на 

автомобила в i-тия участък на тяговия маршрут, 
km/h; 

тη   - кпд на трансмисията на автомобила, 
коеф. 

(4) iiii sincos.f α±α=ψ   , коеф. 
където: 

if   е коефициентът на съпротивление при 
търкаляне на автомобила, коеф.;  

iα   - ъгълът на наклона на пътя j-тия 
участък на тяговия маршрут, o; 

 

При наклони на пътя до 5-6 0  може да се 
запише: 

(5) iii tgf α±=ψ   , коеф. 

(6) a
2
af0i ).V.k1.(ff

i
δ+=    , коеф. 

където: 
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of  e коефициентът на съпротивление при 

търкаляне на автомобила при скорости близки 
до 0 m/s, коеф.; 

fk  - емпиричен коефициент, 22 m/s  

аδ  - коефициентът, който отчита 

въртящите се части на автомобила, коеф.; 
 
В литературата [1] се използват и 

понятията коефициент на оптекаемост wk  и 

фактор на оптекаемост aW . 

(7) вww .c5.0k ρ=     , kg/m3 

(8) awa S.kW =    , m/kg  

където: 

wk  e  коефициентът на обтекаемост на 

автомобила, 3m/kg ; 

wc  е безразмерен коефициент на въздушно 

съпротивление (за седлови влекачи и 
автовлакове wc =0.8÷1.2) ; 

вρ  - плътност на въздуха, 3kg/m ; 

aS - площта на перпендикулярната 

проекция на автомобила, 2m . 
При товарните автомобили и 

автовлаковете коефициентите wc  и wk  се 

отнасят за случаите без използване на 
обтекатели. Плътността на въздуха е приета 

251.1в =ρ  kg/m3  при налягане р=0,1 МРа и 

температура Т=0 0С. 

(9) ггa H.BS =    , 2m  

където: 

гB  е габаритната широчина на 
автомобила, m; 

гH  - габаритната височина на автомобила, 
m. 

Пресметнатият разход на гориво по 
методиката се сравнява със разхода на гориво 
представен в тестовете на списание Камиони 
проведени през 2007/2008г. В специалното 
приложение са  описани етапите на маршрута 
със съответния разход на гориво и скорости на 
движение. Влекачите са поставени в едни и 

същи условия по време на всички тестове: 
преминават по един и същ маршрут 
(магистрала Тракия), управляват се от един и 
същ водач по идентичен начин (с възможно 
най-висока скорост) и общата маса на 
композицията - 39t. Маршрутът е разделен на 
10 етапа с различна трудност, като за всеки от 
тях се засича разходът на гориво и средната 
скорост на движение. 

Сравнявайки стойностите на пресметнатия 
по методиката изложена по-горе разход на 
гориво и резултатите от тестовете виждаме че 
теоретичния разход на гориво е по-малък. 
Причината за това, е че в  методика се отчита 
че скоростта е постоянна в целия участък, което 
не отговаря на реалните пътни условия. Това е 
в следствие на останалите участници в 
движението, поради които се налагат чести 
намалявания и ускорявания на автомобила, за 
изпреварване например. За това и разходът на 
гориво на практика е по-висок от теоретично 
пресметнатия. За компенсиране на този разход 
и за доближаване на теоретичните  условия до 
експлоатационните се налага въвеждане  на 
допълнителен коефициент. Тъй като научни 
изследвания в областта не са правени, 
пресмятаме стойността на коефициента чрез 
закона за запазване на енергията. Получената 
стойност показва, че теоретичния разход на 
гориво при движение по магистрала трябва да 
бъде коригиран с коефициент на динамика на 
транспортиране  3,1kДТ =   за да достигне 

експлоатационните стойности. 
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Основна тема засегната в доклада: метод за оптимизация на продължителността на светофарен цикъл на 
кръстовище при намаляване на интензивността на транспортните потоци през летния сезон. 
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1. Увод 

Кръстовищата заемат съществена част от 
пътната мрежа. Организацията на движението през 
тях е задача определена от голям брой фактори. В 
зависимост от своя характер кръстовищата биват: 
нерегулирани, с означен приоритет и регулирани. 
Регулираните кръстовища са снабдени със 
светофарна система. Решението за въвеждане на 
светофарно регулиране на дадено кръстовище 
зависи главно от интензивността на движението 
[2]. 

За създаване на ефективен алгоритъм при 
оразмеряване на светофарната уредба се изисква 
добро познаване на закономерностите на движение 
на транспортния поток, в частност 
закономерността при формиране на група 
автомобили. В основата на тази закономерност 
лежи управлението на автомобилите в зоната на 
действие на светофара [1]. 

2. Предпоставки и начини за разрешаване 

на проблема 

Оразмеряването на сигнални съоръжения 
почива върху целесъобразното разделяне на 
наличното зелено време за отделните фази. 

От многобройните методи най-много се 
използват: глобалният, методът “потребност от 
време”, методът “време за чакане” и методът 
НСМ. 

При глобалния метод зеленото време се 
разпределя пропорционално на натоварването на 
отделните подходи (входните части на отделните 
клонове). 

При метода “потребност от време” за всяка 
фаза от цикъла съответно за всеки транспортен 
поток се определя зеленото време, необходимо за 

преминаване през конфликтните места. 
Предварително избраните цикли се проверяват и 
съответно пригаждат. Ако се налага едно 
пригаждане, се определят нови времена. За целта 
се използва метода “време на чакане” [3]. 

В много от големите градове, при твърд режим 
на работа на някои светофарни уредби, е 
предвиден цикъл за пропускане на големи 
транспортни потоци. През летния период от 
годината тази голяма продължителност на 
светофарния цикъл задържа необосновано малкият 
брой автомобили пристигащи на кръстовището. 

Предлагания метод за оптимизиране  на 
светофарния цикъл се представя за кръстовище с 
четири входящи транспортни потока. За всеки от 
потоците се измерват интензивност на пристигане 
на автомобилите (Iпри) и интензивност на 
преминаване на автомобилите през кръстовището 
(Iпре) при съществуваща или начална стойност за 
продължителност на зеления сигнал – tз.  

Извършват се пресмятания за определяне на 
оптималната продължителност на цикъла на 
светофарната уредба през летния период от 
годината. Един от основните параметри при това 
пресмятане, е интензивността на пристигане и 
преминаване за цикъл, като се приема, че 
автомобилите пристигат и преминават равномерно 
с интензивността на пристигане. Тя се определя за 
всеки един от потоците по формулата: 
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където: 
I - средна интензивност на пристигане за цикъл; 
n - брой измервания; 
Aч - брой автомобили, чакащи на червен сигнал; 
Апр. - брой автомобили, преминаващи на зелен 
сигнал; 
Тц - време за един цикъл. 

От началната голяма стойност на 
продължителността на цикъла се намалява 
последователно с определена стъпка, като за всяка 
стойност на цикъла се определя сумарното време 
за чакане на кръстовището. За това пресмятане се 
определя времето за чакане за всеки от потоците. 
Броя на чакащите автомобили по време на червен 
сигнал на светофара, които са пряко свързани с 
интензивността на пристигане на автомобилите, се 
умножават със средното време на чакане на един 
автомобил (2). 

 

s
At

T чч ,
2

*
=         (2) 

 
където: 

Т - време за чакане на автомобилите на червен 
сигнал,(s); 
tч - време за червен сигнал, (s); 
Aч – брой автомобили,чакащи на червен сигнал 
,(бр.) 

За оптимална продължителност на цикъла на 
светофарната уредба се приема тази, при която 
сумарното време за чакане на кръстовището е 
минимално. 

След определяне на оптималната стойност на 
времето за цикъл на светофарната уредба се 
определят продължителностите на отделните фази 
за кръстовището. От начална стойност, с 
определена стъпка, се променят времената за зелен 
и червен сигнал. При всяка промяна се изчислява 
сумарното време за чакане на кръстовището 
според (1) и (2). Приема се отношение на зелените 
и червените сигнали, при което времето за чакане 
на кръстовището е минимално. 

3. Резултати и дискусия 

Разгледаната оптимизация е приложена за 
кръстовище в град София – пресичането на 
булевард ”Александър Стамболийски” и улица 
”Опълченска” (фиг. 1).  То се извършва на ниво 
терен със светофарно регулирано кръстовище, 
през което се осъществява транспортната връзка 
между булевардите „Тодор Александров”, 
”Христо Ботев”, улица  „Одрин” и кръстовището 
на площад „Руски паметник”. Транспортният 
възел заема важна роля за организацията на 
движението в централната градска част. 

 

 
Фиг. 1 Схема на разглежданото кръстовище в гр. 

София 
 
След проведени наблюдения се установи, че 

през летните месеци натоварването на 
разглежданото кръстовище многократно намалява. 
За съществуващият светофарен цикъл, през летния 
период, се наблюдава следното: 

- голямата продължителност на зеления сигнал 
позволява да преминат всички чакащи 
автомобили, като през оставащото време липсват 
автомобили, които да преминават; 

- чакащите в срещуположните направления 
при червен сигнал автомобили, по времето на 
зелен сигнал на преминаващите потоци,  имат 
неоправдано дълго време за чакане. 

Един от начините за разрешаване на този 
проблем е да се намали времето на целия цикъл до 
стойности, които не възпрепятстват изтеглянето на 
автомобилите по време на зеления сигнал и при 
които не се образуват опашки. 

В периода юли – август 2009 г. са измерени: 
- броят на преминалите автомобили в участъка 

от ул. ”Опълченска” до ул. ”Одрин”в рамките на 
една работна седмица, в интервала от 9:30 до 18:30 
часа. Целта на измерването е установяване на 
пиковия час на натоварване на разглежданото 
кръстовище. На фигура 2 е показан броят на 
преминаващите автомобили за всеки един час от 
измерването. Става ясно, че в часовете от 16:30 до 
18:30 движението е най-интензивно, като средният 
брой преминаващи автомобили е около 592 а/h, 
което показва че разработената оптимизация 
трябва да се приложи за този времеви интервал. 
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Фиг. 2 Преминалите автомобили в участъка от ул. 
”Опълченска” до ул. ”Одрин” 

 
- интензивността на пристигащите и 

преминаващите за един светофарен цикъл 
автомобили в интервала между 16:30 и 18:30 
часа (Таблица 1); 

- времената за зелен и червен сигнал за 
всеки поток и  времето за цикъл.                                                                                                                       

Броят на пристигналите автомобили в рамките 
на червения сигнал се изразява като произведение 
на съответното време за цикъл и средната 
интензивност на пристигане. Броя на 
автомобилите, които преминават при светване на 
зелен сигнал на светофара, е равен на 
произведението на средната интензивност на 
пристигане за цикъл и времето за зелен сигнал. 

Определянето на оптималната 
продължителност на светофарният цикъл се 
осъществи при ограничение, че по улици с 
обществен транспорт цикъла не може да се намали 
под 40 секунди [3].  

Според данните от проведените измервания и 
формула 2 се установи, че оптималният цикъл при 
тези условия на движение е 40 секунди, при което 
имаме минимално сумарно време за чакане около 
500 автомобилосекунди за цикъл (Фиг. 3). 
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Фиг. 3 Изменение на сумарното време за чакане в 
зависимост от продължителността на цикъла 

 
При определената продължителност на цикъла 

се пресмятат оптималните времена за червен и 
зелен сигнал при отделните фази, от начална 
стойност 29 секунди червен и 11 секунди зелен 
сигнал. Времената са определени съобразно 
отношенията на сигналите при съществуващото 
положение. Променяме сигналите в рамките на 
цикъла през една секунда. Установи се, че 
минимално сумарно време за чакане, е когато 
съществуващото съотношение на червения към 
зеления сигнал в направленията  ул. “Опълченска” 
и бул. “М. Скобелев” се промени на 13/26 секунди 
(Фиг. 4). Съответно по направленията по бул. “Ал. 
Стамболийски” трябва да бъдат зелен сигнал 13 
секунди, а червен 26 секунди. 

Тъй като в разглеждания участък има 
трамвайно движение е извършена проверка за 
безпроблемното освобождаване на кръстовището 
от релсовите превозни средства. 

По формули (3), (4) и (5) са извършени 
пресмятания за установяване на времето, 
необходимо на трамвая да освободи 
кръстовището. 

                                                          
                                                         Таблица 1 

 
 
 
 
 
 

                                                

Поток 
От ул. 

“Опълченска” 
От бул. “ген. М. 

Скобелев” 

От бул. “Хр. Ботев” 
към бул. “Ал. 
Стамболийски” 

От бул. “Хр. 
Ботев” към ул. 
“Опълченска” 

От  
ул. “Одрин” 

Средна 
интен-
зивност, 

a/h 

0,437 0,558 0,214 0,109 0,211 
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Фиг. 4 Изменение на сумарното време за 

чакане в зависимост от времето на червения сигнал 
при Тц = 40 секунди 
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+
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tз - време за зелен сигнал; 
tз - време за освобождаване на разстоянието заето 
от трамвая спрял на червен сигнал или на спирка; 
tосв.- време за освобождаване на кръстовището; 
lm - дължина на една мотриса, lm = 10 m; 
∆l - разстояние между две мотриси, ∆l = 1 m; 
∆S - разстояние до стоп линията, ∆S = 2 m; 
а – ускорение на трамвая, а = 1 m/s²; 
lосв. - ширина на кръстовището, lосв. = 21m; 
Vm - скорост на трамвая, Vm = 35 km/h. 

Резултатите показват, че необходимото време 
за зелен сигнал на трамвая е около 9,5 s, което е 
по-малко от изчислената продължителност на 
зеления сигнал от 13 секунди и няма да има 
проблеми с трамвайното движение. 

4. Заключение 

Разработения метод позволява оптимизиране 
на продължителността на светофарния цикъл за 
светофарни уредби  за периоди от време, през 
които има рязко намаляване на интензивността 
на транспортните потоци. 

Предложеното решение намалява 
значително сумарното време за чакане на 
кръстовище, разхода на гориво на автомобилите 
и отделяните в атмосферата вредните емисии. 

Методът за оптимизация представлява част 
от цялостен алгоритъм за пресмятане на 
времената на фази и цикли  за кръстовища с 

циклични изменения на интензивността на 
входящите транспортни потоци. 
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Резюме: 

В доклада се представят изследвания на скоростите на автомобилното движение в различни зони, дни и 
часове на гр.София 

 
Keywords: скорости на автомобилно движение в градовете, трафик . 

 
 

1. Увод 

Увеличаването на населението и 
автомобилизацията пораждат множество 
проблеми в големите градове. Един от тях е 
намаляване на скоростите за движение на 
транспортните потоци, в отделни случай до 
скоростта на пешеходеца, поради изоставане в 
развитието на пътната инфраструктура и 
изчерпване пропускателната способност на 
кръстовищата.  

Оценката на средните скорости на движение 
на автомобилите в гр.София е сложна и трудоемка 
задача, но е необходима база  за насочване и 
разпределение на инвестициите в направления, 
зони и райони, където скоростта на автомобилните 
потоци достига критични стойности и e 
предпоставкa за блокиране на движението.  

През 2004 г. е извършено изследване на 
скоростите на движение в гр.София [ 1 ] и интерес 
представлява как изменените транспортни условия 
се отразяват на скоростта на пътуване с автомобил. 

 
2. Предпоставки и начини за разрешаване 

на проблема 

За изследване на скоростите на автомобилното 
движение са използувани данни от движението на 
85 леки и лекотоварни автомобила снабдени с  
GPS система за проследяване и програма за 
обработка на данните за автомобили, дати, време 
на тръгване, адрес на тръгване, време на спиране, 
адрес на спиране, изминати километри и други. За 

представителност на извадката са изследвани 
25250 курса за работни и почивни дни на месеците 
юни 2008 г. и февруари и юни 2009 г. 

За определянето на направления на движение 
на автомобилите, град София е разделен на три 
условни зони, както следва: “Център”, “Квартали” 
и “Околовръстно”. Зона “Център” се обособява от 
улиците – бул. Евлоги Георгиев,  бул. Сливница и 
бул. Акад. Иван Гешов. Зона “Квартали” е от 
външната част на зона “Център” и вътрешната 
страна на Околовръстния път на града, а зона 
“Околовръстно” от външната страна на 
Околовръстното шосе. При токова зониране на 
територията на града, могат да се получат девет 
различни направления на движение, които да 
обхващат възможните кореспонденции на 
движение на автомобилите.  

За оценка на скоростите на движение по 
часове на денонощието, то е разделено на шест не 
равни часови интервала, като се счита, че тези 
интервали са характерни за условията на движение 
в града. 

Определянето на средната скорост за курс е 
направено на основа времето за движение в часове 
и  изминатото разстояние. 

 

3. Резултати и дискусия 

Получените резултати за средните скорости на 
автомобилите в отделните направления показват 
незначителни разлики в зависимост от посоката на 
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движение, поради което резултатите са обединени. 
Средните дневни скорости в зоната до 

Околовръстното шосе  са показани на фиг.1. 
Докато с отдалечаване от центъра, повишаването 
на скоростта е логична, то повишаването на 
скоростите през 2009 г. спрямо 2008 г. може да се 
обясни единствено с намаляване интензивността 
на транспортните потоци. Средните скорости на 
автомобилното движение от и към кварталите 
извън Околовръстното шосе са относително 
високи – от 26 до 35 км/ч. 
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Фиг. 1  
 

       Автомобилите през работни дни се движат в 
централната част на София с много ниски 
скорости на движение през целия ден (фиг.2). През 
почивните дни скоростите в централната част на 
града се повишават с около 6-9 км/ч.  
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Фиг.2 

 

        Движението през работни дни към и от 
кварталите извън центъра (Фиг.3) се извършва със 
скорости около 15 км/ч, а между кварталите – с 
около 3 км/ч по-висока скорост (Фиг.4). Отново се 
забелязва повишаване на съответните скорости 
през 2009 г.  Резултатите за тези райони и часови 
зони, но за почивните дни, показват повишаване на 
скоростите с около 3- 4 км/ч.  

        Средните скорости на движение в работни дни 
в цялата изследвана група от курсове независимо 
от зоната на движение, включително и движение 
извън околовръстното шосе са показани на Фиг.5. 

Ясно личи тенденцията на повишаване на 
скоростите на движение през месец юни на 2009 г.  
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Фиг.3 
 

Средни скорости на движение в направление 
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Фиг.4 
 

Изменение на средните скорости на движение по 
месеци за гр. София
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Фиг.5 
 

На фиг.6 са показани резултатите от проведени 
изследвания за скоростите на движение на 
таксиметрови автомобили през светлата част на 
деня през 2004 г. в гр.София и съответните им 
според настоящото изследване. Резултатите 
показват двукратно намаление на скоростите на 
движение в централната част на града и  
намаление с около 10 км/ч извън центъра за 
движещите се в работни дни около 680 000 
автомобила. 
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4. Заключение 

Изследването на скоростите на движение с 
помощта на монтирани в автомобилите GPS 
системи,  позволява да се получат бързи и 
достоверни резултати. 

В централната част на града, автомобилното 
движение е силно затруднено през работни дни 
и се извършва със скорости от около 10 км/ч 
през светлата част на деня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      В гр.София съществуващата транспортна 
инфраструктура, особено в централната част на 
града не осигурява необходимата пропускателна 
способност на нарасналите към 2009 г. 
транспортни потоци. 
      В зависимост от развитието на 
икономическата криза, може да се очаква 
подобрение или влошаване на условията за 
автомобилно движение в града, при условие че 
се запази съществуващата транспортна 
инфраструктура. 
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Резюме: 
Контейнерните терминали са елементи на системата за интермодален транспорт, в които се 
извършват операции с голямотонажни контейнери. Основно изискване за правилното им 
функциониране е, терминалите да са свързани с удобни автомобилни и железопътни връзки и 
много често са разположени в близост до или в големите промишлени центрове. Това ги прави 
източник на замърсяване на въздуха в големите градове. Целта на изследването е да се разработи 
методика, която да позволява да се сравняват емисиите от замърсители, отделяни във въздуха при 
обслужване на контейнерите в терминалите от електрически козлови кран и челен мобилен 
товарач. 
Ключови думи: контейнерен терминал, екология, козлови кран, контейнерен товарач. 

 
1. Въведение 
Замърсяването на въздуха от пряка 

транспортна дейност (директни емисии) е 
свързано с отделяне в атмосферата на 
газообразни и прахови замърсители, които 
самостоятелно или в комбинация оказват 
вредно влияние върху природата и живите 
организми. Изгарянето на горивата в 
двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на 
механичните транспортни средства и 
машините подпомагащи транспортния процес 
(товарачи в терминалите) води до отделяне във 
въздуха на емисии на вредни вещества. 
Като замърсяване на въздуха от непряка 

транспортна дейност (индиректни емисии) 
могат да се разглеждат емисиите, отделяни от 
електроцентралите при производство на 
електроенергия, необходима за задвижване на 
транспортните средства с електрическа тяга 
(електрически локомотиви и др.) и машините 
подпомагащи процеса на транспортиране 
(електрически кранове в терминалите и др.). 
Предложена е методика, която позволява да 

се сравняват емисиите от замърсители, 
отделяни във въздуха при обслужване на 
голямотонажните контейнери (ГТК) в 
контейнерните терминали (КТ) от два вида 
товарно-разтоварни машини - електрически 
козлови кран и контейнерен челен товарач, 
задвижван от дизелов ДВГ. 
2. Замърсяване на въздуха от транспортна 

дейност и производство на електроенергия 

Основните замърсители на въздуха [1] с 
регионално и глобално значение, свързвани с 
транспортните дейности са: въглероден оксид 
(СО), азотни оксиди (NOx), въглеводороди и 
летливи органични съединения (HC/VOC), 
нехомогенни частици с различна големина 
(PM), фотохимична мъгла, оловни съединения, 
въглероден диоксид (CO2), серен диоксид 
(SO2), озон (O3) и хлорфлуоровъглероди.  
Основното производство на електроенергия 

в България се извършва от топло-
електрическите централи (ТЕЦ),  атомната 
електроцентрала в Козлодуй (АЕЦ) и 
възобновяеми електрически източници (ВЕИ).  
В изследването, вниманието е насочено към 

емисиите, които се отделят във въздуха и 
които са свързани с електроенергията 
произведена от ТЕЦ работещи с твърди горива 
и мазут. Те са основен източник на 
замърсяване на атмосферния въздух с прах, 
серни и азотни оксиди и въглероден диоксид. 
3. Определяне на емисиите на вредни 

вещества във въздуха при обработване на 

ГТК в КТ 

В модела за определяне на емисиите на 
вредните вещества са използвани следните 
означения, отнасящи се за  целия документ: 
Индекси  
k   индекс на крановия механизъм (к=1,2,…,К) 
l      индекс на типа на ГТК (l=1,2,...,L)  
m индекс на технологията на работа 
(m=1,2,…,M) 
I      индекс на вредното вещество (i=1,2,...,I) 
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Параметри 
К     брой на механизмите на крана 
L     брой на типовете ГТК 
M    брой на използваните технологии 
I      брой на изследваните вредни вещества 
3.1. Обработване на ГТК с козлови кран 

1 1

. , ,
.

K K
RMG

lm klm k klm

k k

MWh
E E P T

конт= =

= =∑ ∑ ,l m∀ ∀  (1)               

където: 
RMG

lmE  е общата електроенергия изразходвана 

от козлови кран за обработка на един 
голямотонажен контейнер от l-ти тип по m-та 

технология на работа, MWh/конт.; klmE  - 

електроенергия изразходвана от k-ти 
механизъм на крана за обработка на един 
голямотонажен контейнер от l-ти тип по m-та 

технология на работа, MWh/конт.; kP  - 

инсталирана мощност на к-ти механизъм на 

крана, MW; kT  - продължителност на работа 

на к-ти механизъм на крана при обработка на 
един ГТК от l-ти тип по m-та технология на 
работа, h/конт.; K – брой на механизмите на 
крана, участващи в обработката на контейнер 
от l-ти тип по m-та технология на работа, бр.; 
L – брой на възможните типове ГТК, бр.; М – 
брой на възможните начини (технологии) за 
обработка на един ГТК, бр. 

1 1

. , ,
L M

RMG RMG

lm lm

l m

E Q E MWh
= =

=∑∑                      (2)      

където: 
RMG

E  е общата електроенергия изразходвана 

от козлови кран за обработка на Q  броя 

голямотонажни контейнера, MWh; lmQ  - брой 

на контейнерите от l-ти тип, обработени по m-
та технология на работа, бр. 

.,,
1 1

брQQ
L

l

M

m

lm∑∑
= =

=                                         (3)    

. . , ,
100 .

RMG RMG RMG ТЕC
ilm i lm

D t
M W E

конт
=  

, ,i l m∀ ∀ ∀                                                      (4) 
където: 

RMG

ilmM  е масата на i-то вредно вещество 

отделено в атмосферата при производство на 
електроенергията, необходима за обработка с 
козлови кран на един голямотонажен 
контейнер от l-ти тип по m-та технология на 
работа, t/конт.; I  - брой на изследваните 
вредни вещества, отделяни в атмосферата, бр.; 

RMG

iW  - средна стойност на емисиите от i-то 

вещество, отделени в атмосферата при 

производство на един MWh електроенергия, 
t/MWh; ТЕCD  - дял на електроенергията 

произведена от ТЕЦ от общото количество 
произведена електроенергия, %. 

1 1

. , ,
L M

RMG RMG

i lm ilm

l m

M Q M t
= =

=∑∑     i∀                 (5) 

където: 
RMG

iM  е масата на i-то вредно вещество 

отделено в атмосферата при производство на 
електроенергията, необходима за обработка в 
терминала на Q  броя ГТК, t.  
3.2. Обработване на ГТК с контейнерен 

товарач 

3.2.1. Емисии на CO, NOx, HC, PM и SO2 

, ,
.

RS PH NAT

ilm ilm ilm

t
M M М

конт
= +  , ,i l m∀ ∀ ∀     (6) 

където: 
RS

ilmM  е масата на i-то вредно вещество 

отделено в атмосферата при обработка с 
контейнерен товарач на един ГТК от l-ти тип 

по m-та технология на работа, t/конт.; PH

ilmM  - 

масата на i-то вредно вещество, отделено в 
атмосферата при обработка с товарач на един 
ГТК от l-ти тип по m-та технология на работа 
при празен ход на ДВГ на товарача, t/конт.; 

NAT

ilmM  - масата на i-то вредно вещество, 

отделено в атмосферата при обработка с 
товарач на един ГТК от l-ти тип по m-та 
технология на работа при пълно натоварване 
на ДВГ (работен режим), t/конт.; 

,
.

,10.. 6

конт

t
WTM

PH

i

PH

lm

PH

ilm

−

= , ,i l m∀ ∀ ∀    (7)    

където: 
PH

lmT  е продължителността на работа на празен 

ход на ДВГ на товарача при обработка на един 
ГТК от l-ти тип по m-та технология на работа, 

h/конт.;  PH

iW  - средна стойност на емисиите 

от i-то вещество отделени в атмосферата при 
един час работа на празен ход на ДВГ на 
мобилен товарач, gr/h. 

,
.

,10.. 6

конт

t
WTM

NAT

i

NAT

lm

NAT

ilm

−

= , ,i l m∀ ∀ ∀ (8)      

където: 
NAT

lmT  е продължителността на работа на ДВГ 

на товарача в работен режим при обработка на 
един ГТК от l-ти тип по m-та технология на 

работа, h/конт.;  NAT

iW  - средна стойност на 

емисиите от i-то вещество, отделени в 
атмосферата при един час работа на мобилен 
товарач при пълно натоварване на ДВГ, gr/h. 
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, ,
.

RS PH NAT

lm lm lm

h
T T T

конт
= +    ,l m∀ ∀            (9) 

където: RS

lmT  е продължителността на работа на 

мобилния товарач при обработка на един ГТК 
от l-ти тип по m-та технология на работа, 
h/конт. 

1 1

. , ,
L M

RS RS

lm lm

l m

T T Q h
= =

=∑∑                                (10) 

където: RST  е продължителността на работа на 
мобилния товарач за обработване на Q броя 
ГТК, h. 

1 1

. , ,
L M

RS RS

i lm ilm

l m

M Q M t
= =

=∑∑     i∀                    (11) 

където: 
RS

iM  е масата на i-то вредно вещество 

отделено в атмосферата при обработка на Q  
броя голямотонажни контейнера с 
контейнерен товарач, t. 
3.2.2. Емисии на въглероден диоксид (CO2) 

2 2 2
, ,

.
RS PH NAT

CO lm CO lm CO lm

t
M M М

конт
= +  

,l m∀ ∀                                                         (12)      
където: 

2

RS

CO lmM  е масата на CO2 отделен в атмосферата 

при обработка с контейнерен товарач на един 
ГТК от l-ти тип по m-та технология на работа, 

t/конт.; 
2

PH

CO lmM  - масата на CO2 отделен в 

атмосферата при обработка с товарач на един 
ГТК от l-ти тип по m-та технология при работа 

на ДВГ на празен ход, t/конт.; 
2

NAT

CO lmM  - масата 

на CO2 отделен в атмосферата при обработка с 
мобилен товарач на един ГТК от l-ти тип по m-
та технология на работа при пълно 
натоварване на ДВГ (работен режим), t/конт. 

2 2

3. . .10 , ,
.

PH PH PH

CO lm CO lm

t
M EF FC T

конт

−

=

,l m∀ ∀                                                          (13) 
където: 

2COEF  е емисионният фактор за CO2 при 

изгаряне на 1 литър гориво, (kg CO2)/l; 
PH

FC  - 
среден разход на гориво при работа на ДВГ на 
празен ход, l/h. 

2 2

3. . .10 , ,
.

NAT NAT NAT

CO lm CO lm lm

t
M EF FC T

конт

−

=    

,l m∀ ∀                                                        (14) 
където: 

NAT

lmFC  e средният разход на гориво на ДВГ на 

товарача в работен режим при обработка на 

ГТК от l-ти тип по m-та технология на работа, 
l/h. 

2 2
1 1

. , ,
L M

RS RS

CO lm CO lm

l m

M Q M t
= =

=∑∑                       (15) 

където: 

2

RS

COM  е масата на СО2 отделен в атмосферата 

при обработване на Q  броя голямотонажни 
контейнера с контейнерен товарач, t. 
4. Основни положения при провеждане на 

изследването 

Контейнерите се подреждат в четири ивици 
по дължина на склада - една с един ред по 
височина и три с два реда по височина (фиг. 1) 
при обслужване с козлови кран и в три ивици -  
две с два реда по височина и една с три реда 
при обработка с контейнерен товарач (фиг. 2). 

 
Фиг. 1. Схема при обслужване с козлови кран 
 

 
Фиг. 2. Схема при обслужване с товарач 
Изследването е проведено при средна 

производителност 15 конт./h при двата вида 
машини. Възможностите за складиране на 
контейнерите на единица площ [2] достигат до 
500 TEU/ha при товарач и до 1100 TEU/ha при 
козлови кран. 
За изследването са използвани параметри 

на козлови кран KÜNZ със спредер за 
обработка на ГТК. Изчисленията са извършени 
при използване на пълната инсталирана 
мощност на механизмите на крана, участващи 
в обработката на контейнерите. 
Изследването за товарача е проведено с 

Linde 4531TL/5 с дизелов двигател Cummins 
QSM 11, който отговаря на нормите за нивата 
на емисиите в отработените газове на Euro 
Stage III A за извън-пътна мобилна техника 
[8,10]. Емисиите на вредни газове [5,6] от 
дизеловите двигатели през етап III A не трябва 
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да превишават 4 g/kWh за (NOx+HC), 3,5 
g/kWh за CO и 0,2 g/kWh за PM.  

Емисионният фактор на СО2 заложен в 
изследването е 2,63 kg CO2 за литър 
изразходвано дизелово гориво [9] при среден 
разход на двигателя 22 l/h. Емисиите на SO2 за 
товарача са 2,1 g/kWh и са определени [7] при 
190 g/kWh специфичен разход на гориво и 1 
g/kWh емисии на въглеводороди.   

На база на общите годишни емисии на 
вредните вещества по групи замърсители 
отделени в атмосферата [3,4] и произведената 
електроенергия са определени емисиите на 
някои вредни вещества отнесени към един 
kWh произведена електроенергия от ТЕЦ в 
България. 
Средните стойности на вредните вещества, 

отделени в атмосферата при производство на 
електроенергия от ТЕЦ в България през 
периода 2000-2006 г. с които са извършени 
изчисленията са: SO2 – 0,03765  t/MWh; NO2 – 
0,00273 t/MWh; CO – 0,00015 t/MWh;  CO2 – 
1,15 t/MWh и PM – 0,001 t/MWh. Делът на 
електроенергията произведена от ТЕЦ в 
България от общата електроенергия 
произведена в страната през периода 2000-
2006 г. е 49,2%. 
5. Резултати от изследването 

Резултатите от проведеното изследване са 
представени в табл. 1. Стойностите се отнасят 
за обработени 1000 ГТК. 

Табл. 1. Емисии на вредни вещества 
Козлови кран Товарач 

Вещество 
t/1000 конт. 

Въглероден оксид 0,001 0,058 
Азотни оксиди 0,018 - 
Азотни оксиди + 
въглеводороди 

- 0,067 

Нехомогенни вещества 0,007 0,003 
Серен диоксид 0,245 0,02 
Въглероден диоксид 7,48 3,86 

6. Анализ на резултатите 
Резултатите от изследването показват 

намалено замърсяване при използване на 
електрически козлови кран по отношение на 
емисиите от токсичните въглероден оксид и 
азотни оксиди. 

Намалено замърсяване по отношение на 
емисиите от въглероден диоксид, серен 
диоксид и нехомогенни вещества се наблюдава 
при използване на контейнерен товарач. 

Съдържанието на сяра в използваните 
твърди горива при производството на 
електроенергия и липсата или неефективната 
работа на сероочистващите и прахоулавящи 
инсталации в голяма част от ТЕЦ в България 
са причина за високата концентрация на серен 

диоксид и частиците, отнесени към единица 
произведена електроенергия.  
Разполагането на ГТК върху складовите 

зони на КТ е свързано с извършване на двойни 
операции, които нарастват при увеличаване на 
броя на контейнерите разположени на единица 
складова площ. Това изисква удължаване на 
периода през който ще работят товарно-
разтоварните машини или увеличаване на 
техния брой, което води до повишаване на 
отделяните във въздуха емисии.   
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Резюме: 

В изследването е разработена организация на градски релсови превози по съществуващата жп 
инфраструктура в София. Предложен е модел за избор на организация на влаковото движение, 
основаващ се на линейно програмиране. 
Ключови думи: градски транспорт, железопътен транспорт,  линейно програмиране 

 

1. Въведение 
 

Градският железопътен транспорт предлага 
бързина, комфорт и надеждност на пътуването, 
като при това ограничава вредното въздействие 
върху околната среда. Това са едни от 
показателите от особена важност за пътниците, 
формиращи привлекателността на транспортната 
услуга. В европейските мегаполиси  градските 
железници се превръщат в алтернатива на 
затрудненото автомобилно предвижване и  
едновременно с това предлагат връзки с другите 
видове транспорт. 

Градските железници позволяват да се 
намалят транспортните загуби на време между 
отделните градски райони. Разстоянието между 
гарите в градските райони е около 1 km.   

В настоящия момент за вътрешноградски 
железопътни превози могат да се използват 
единствено магистралните пътнически влакове, 
тъй като липсват организирани отделни градски 
превози във вътрешната зона. Това става с 
прекачване на Централна гара София, където е 
съсредоточен целият пътнически трафик. 
Участието на железопътния транспорт в 
градските превози е незначително - едва 0,8 %. 
Съществуващите гари и спирки на територията на 
София, за кото се прилагат цени за пътуване във 
вътрешноградска зона, посочени от БДЖ ЕАД са 
Централна гара, София север, Илиянци, Захарна 
фабрика, Горна баня, Подуяне, сп.Смирненски, 
Искър, сп.Надежда, сп.Връбница, сп.Обеля, 
Волуяк, сп.Божурищe, сп. Иваняне и Банкя. 

Целта на изследването е да се разработят 
технологични варианти на градски превози по 
съществуващата жп мрежа разположена в района 
на София. Ще се търси възможност за 
разсредоточаване на пътникопотоците, чрез 
изграждане на нови пътнически гари и спирки в 
градската зона Вътрешноградският пътникопоток 

по жп транспорт може да се увеличи, ако има по-
добро взаимодействие между различните видове 
релсов транспорт (градска железница – метро – 
трамвайна мрежа). Организирането на градски 
железопътни превози предполага и използването 
на подходящ подвижен състав, който да предлага 
едновременно комфорт на пътниците и да 
отговаря на параметрите и изискванията за 
движение по съществуващите жп линии в София. 

Създаването на градска железница  в София 
ще подобри значително транспортното 
обслужване в града чрез осъществяване регулярна 
връзка между центъра  на столицата, периферията 
на града и крайградските зони /сателитни 
селища/. 

Възможностите за изграждане на градска 
железница в София са проучвани през годините, 
но въпросът не  е намерил развитие и решение, 
поради някои основни проблеми свързани с липса 
на подвижен състав и финансиране на проекта. 
 
 
 2. Решаване на проблема 

Основните транспортни жп диагонали в София 
са Банкя – София – Искър и Горна Баня – София – 
Искър, фиг.1.  

 

 
Фиг.1. Градска железопътна зона на София 

 
Превозите по тях в момента се извършват от 



 220

магистралните влакове само чрез прекачване на 
централна гара София. В транспортната схема 
липсват отделни градски назначения влакове. В 
таблица 1 са показани броя на връзките между 
магистралните влакове за осъществяване на 
вътрешноградски превоз, продължителността на 
престоя на централна гара София и 
продължителността на пътуване между крайните 
гари за двата разглеждани диагонала при 
съществуващата организация на жп движение. 
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Връзки бр. 9 10 10 4 6 5 

Продължителност 
на една връзка min 20 25 23 30 20 25 

Времепътуване min 34 37 36 48 52 50 

Общо 
времепътуване min 54 62 58 78 72 75 

 
В същото време са налице конкурентни 

маршрути на масовия градски пътнически 
транспорт (МГПТ). На фиг.2 са показани броя на 
възможните връзки с МГПТ по успоредни на 
железопътният транспорт маршрути за 
разглежданите два главни диагонала. 
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Фиг.2. Маршрути на МОПТ  по 

успоредни  на жп транспорт маршрути 

На фиг.3 и фиг.4 са показани пътнико-
потоците по участъци по жп транспорт и с МГПТ. 
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Фиг.3 Пътникопотоци Банкя – Искър 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Горна баня – Захарна фабрика

Захарна фабрика – Горна баня

Захарна фабрика – Централна

гара

Централна гара – Захарна

фабрика

Централна гара - Подуяне

Подуяне – Централна гара

Подуяне - Искър

Искър - Подуяне

У
ч
а
с
т
ъ
к

Брой пътници, ср. дневно

 жп транспорт МОПТ

 
Фиг.4.  Пътникопотоци Горна баня - Искър 

 
В Общия устройствен план на гр.София [3] е 

предвидено изграждане на маршрутна мрежа за 
обслужване на пътниците с железопътен 
транспорт във вътрешноградската зона. Към  
съществувашите жп гари и спирки на територията 
на София  в общия устройствен план са 
предвидени и нови. За разглежданите два главни 
диагонала това са: Овча купел; сп. Вардар (в 
кв.Гевгелийски); Триъгълника; Обеля – нова и 
Дружба.. Общо на територията на София има 
възможност за 30 гари и спирки на жп мрежа..  

Изследването е проведено в следните етапи: 
• Модул 1 – оценка на ефективността от 

махаловидни маршрути по диагоналите Банкя – 
София – Искър и Горна баня – София – Искър. 
При този модул се разработват вариантни схеми 
на организация на превозите. Критерият за избор 
на оптимална транспортна схема е минимум 
експлоатационни разходи за реализиране на 
превозите.  
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• Модул 2 – оценка на ефективността от 
въвеждане на допълнителни гари и спирки за 
разглежданите диагонали при махаловидна схема 
на обслужване. Изследването се прави за 
оптималната транспортна схема по модул 1. 

При махаловидната схема на влаково 
обслужване  Централна гара София не е начална 
за влаково обслужване. Предимството на такава 
схема  е разтоварването на коловозите на 
Централна гара, поради недостатъчният им 
капацитет. 

За оценка на модулите се използват следните 
показатели: 

• Експлоатационни разходи; 
• Инвестиции; 
• Себестойност на превозите; 
• Период на възвръщане на инвестициите. 

За реализиране на градските жп превози се 
предлага подвижен жп състав DESIRO с 
електрическо задвижване, отличаващ се с 
конфорт зна пътуването. Влаковете DESIRO 
имат  60 % ниска част от пода с височина само 
575 mm, светло и просторно помещение, 
помощни средства за качване на пътници в 
инвалидни колички, подвижни стъпала за 
качване и слизане; отоплителна и климатична 
система.  

 

3.Резултати            

Модул 1 включва организация на превозите 
за  съществуващите гари Банкя, Централна гара 
София, Искър и Горна баня. Изследваноте 
вариантни схеми на влаково обслужване са  
показани на фиг.5 

 

Фиг.5. Вариантни схеми  по Модул 1 

         

Оптимална по-отношение на 
експлоатационите разходи е схема 2., фиг.6 . 
Организацията на движението по тази схема е – 
13 чифта. влака по маршрут Банкя – София – 
Искър и  12  чифта влака по маршрут Горна Баня 
– София – Искър.  
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Фиг.6. Експлоатационни разходи 

 
Модул 2 включва организация на превозите 

по вариантна схема 2, като се предвижда  
изграждане на пет нови гари: Овча купел, 
сп.Вардар в кв.Гевгелийски, Обеля 1(нова), 
Триъгълника и Дружба,фиг.7.  

 

 
Фиг.7. Модул 2 

 
Новоизграждащата се жп спирка "Вардар" е 

приоритетен проект както за Министерство на 
транспорта, така и за Столична община, защото 
ще създаде условия за намаляване на пътния 
трафик от София към Перник и изобщо в 
Югозападно направление, намаляване на 
задръстванията и риска от пътнотранспортни 
произшествия в района на кварталите "Княжево" 
и "Владая", ще подобри обслужването на 
пътниците от железопътния транспорт, 
предлагайки удобна връзка с метрото. За тази жп 
спирка главният архитект на София е издал 

Разрешение за строеж № 625/28.10.2008 г. 

За новите гари са предвидени по един 
допълнителен коловоз спрямо текущия железен 
път, с цел осъществяване разминаването на 
влаковете. Коловозите (вкл. изтеглителните) са с 
единична дължина 250 m, като за всеки от тях на 
съответната гара ще бъдат изградени и 
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прилежащи перони със същата дължина. 
Предвидени са 5 гарови здания за новите гари и 
необходимите за осигуряване на движението 5 
маршрутно-релейни централизации. 

На фиг.8 са показани показателите за оценка 
на разглежданите вариантни инвестиционни 
проекти по модул1 и 2.  

Предлаганата организация на градски 
железопътни превози се реализира с намалено 
времепътуване и увеличена честота на превозите, 
фиг.9 и 10. 
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Фиг.8. Показатели за оценка 
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Фиг.9. Времепътуване 
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Фиг.10. Влаково обслужване 

 

Заключение 

Направеното изследване дава основание да 
се направят следните по-важни изводи: 

• Пропускането на влаковете по 
оптималните махаловидни назначения Банкя – 
София – Искър и Горна Баня – София – Искър 
може да се реализира съобразно максималния 
капацитет на жп линии. 

• За реализирането на градските жп превози 
в София  по новите назначения са необходими 2 
ЕМВ Дезиро. 

• Изграждането на новите проектни гари и 
спирки ще подобри транспортното обслужване с 
градски жп превози.  

• За удобство на пътниците е подходящо 
ползването на градските жп превози да се 
извършва с единен превозен документ за градски 
превози. 

• Реализирането на градски жп превози 
може да се осъществи и от частен лицензиран жп 
превозвач, който да обслужва разглежданите 
направления. За целта той ще трябва да закупи 
необходимият брой ЕМВ Дезиро. 
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СЪВРЕМЕННИ  КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ  

СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВИТЕ УЧАСТЪЦИ ОТ   МЕТРОТО В СОФИЯ ПО ОТКРИТ 
СПОСОБ 

                                                                         
Стоян Братоев 

 
         При строителството на новите участъци от метрото в София, едновременно с прилагането 
на традиционните конструкции и строителни методи, съобразно спецификата на условията на 
строителство,  са прилагани  съвременни  конструктивни и технологични решения. Това 
позволи да се изпълнява строителство в сложни геоложки условия или  притеснена планировка 
без съществени последици за разположените в близост сгради и съоръжения. 
        Прилаганите съвременни конструктивни и технологични решения се отнасят както за най-
разпространения открит способ за строителство на тунели и метростанции, така и за подземно 
изграждане на тунели в централната градска част. По-долу са разгледани основните съвременни 
конструктивни и технологични решения при строителството на тунели и метростанции по 
открит способ. Прилагането на подобни решения при подземното изграждане на тунели е 
предмет на отделно разглеждане.         
        Преобладаващата част от строителството на плитко заложените участъци на 
метрополитените се извършва по открит способ. Там където условията позволяват това се 
извършва по най-икономичната разновидност на открития способ- в котловани с откоси. Този 
подход е характерен за значителна част от трасето на западния метрорадиус на метрото в 
София, където при застрояването на комплекса „Люлин” е предвидено разполагането на трасето 
под бъдещия широк бул.Царица Йоанна. Тази разновидност на открития способ е прилагана и в 
част от трасето на този радиус, която преминава в район със  силно амортизирана жилищна 
застройка и поради това е предвидено тя да бъде премахната и на нейно място над метрото да се 
изгради широк булевард- Т.Александров. 
          Когато условията не позволяват строителството на отделните участъци е  извършвано в 
укрепени котловани. Най-разпространените укрепвания са шлицовите стени и пилотите, в 
комбинация с анкери или разпънки. В укрепените по този начин котловани  са изграждани 
конструкциите на метростанциите и участкъковите тунели. Широчинните на котлованите  
прилагани на първите участъци  от метрото в София  са  с  размери по-големи с 3,0-4м от 
размерите на конструкциите, а самите шлицови стени служат само за укрепване на 
изкопите(Фиг.1). 
 
а/ 
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б/ 
 

        
 
       Фиг.1 Изграждане на тунели в ж.к.Люлин в котлован с откоси /а/ и под бул.Т.Александров в  
изкоп укрепен с шлицови стени/б/. 
 
        През последното десетилетие, вследствие натрупания опит,  прилагането на по-ефективни 
конструктивни решения и   нови хидроизолационни системи, стана възможно строителството на  
метростанциите и тунелите да се извършва в котловани с по-малка широчина. 
        На  метростанция  „Сердика” например, на базата на  анализа  на  резултаите от  
многобройните натурни измервания за поведението на укрепванията на котлованите   се прие  
конструкцията на станцията да бъде  допряна  до шлицовите стени при разпъване на едно и 
частично на две нива, вместо първоначално предвидените читири реда разпънки по височината 
на шлицовите стени. За  целта за първи път в страната се приложи хидроизолационна система 
на база материали  на бентонитова основа , която не изисква залепване или закрепване върху 
предварително изпълнени стени на конструкцията. По този начин широчината на укрепения 
изкоп се намали с около 2,5м. Поради голямата коравина на масивните шлицови стени и 
постоянния мониторинг на деформациите на укрепването позволяващо ефективно 
контролиране на натоварването строителството се извърши в непосредствена близост до 
съществуващи сгради / на Булбанк и др./ (Фиг.2) 
        Независимо, че строителството се извършва в по-тесни котоловани, шлицовите стени, в 
този случай,  все още са използвани само като укрепване на котлованите и впоследствие тези 
скъпи съоръжения, представляващи над 30% от стойността на конструкциите,  се изключват 
неизползваеми  в почвата.   
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Фиг.2 Изграждане на станция Сердика с конструкция допряна до шлицовите стени на 
котлована. 
 
 
        За включване на по-голямата част от тези скъпи укрепвания в конструкциите на тунелите и 
допълнително намаляване на широчината на котлованите, а следователно и изкопните работи 
през 2003-2005г от колектив с ръководител проф.Б.Божинов се разработи проект на базата на 
принципно ново решение за конструкциите на следващите участъци на метрото. При него  
шлицовите стени на укрепванията се явяват и  носещи стени на конструкциите на 
метростанциите. 
          По подобен начин се изпълниха  конструкциите на отделни метростанции от втория 
метрорадиус от „СУ Св.Кл.Охридски” до ж.к.Младост. Покривните плочи на тези станции са 
кораво свързани с укрепващите шлицови стени на котлованите, в които са изграждани 
метростанциите. За закрепването на междинните плочи на отделните етажни нива, през 2,5м са 
изпълнени  масивни дюбелни връзки 1х1м в оформени при изпълнението на шлицовите стени 
големи гнезда чрез вбетонирани стоманни кутии с дълбочина 25см. Носещата армиромка на 
шлицовите стени пробожда горните и долните стени на тези кутии и се свързва с носещата 
армировка на междинната  плоча.По подобен начин е изпълнена и връзката на масивната дънна 
плоча с шлицоните стени на укрепването на котлована/ Фиг.3 /. 
       Статическата схема на работата на конструкцията е корава връзка на стените с покривната 
плоча на станцията, ставни връзки между стените с междинната етажна плоча на нивото на 
касовата зала  и на стените с дънната плоча. Шлицовите стени са приети  запънати в почвите на 
около 1/3 Н  под дъното на изкопа, където Н е дълбочината на котлована. Използан е  
специализиран програмен продукт базиран на метода на крайните елементи, като 
коефициентите на леглото на почвите и другите характеристики са приети на базата на 
геоложките проучвания, многогодишните натурни измервания в изградените по-рано  участъци 
и реалните характеристики на прилаганите материали.   За изчисляването на конструкцията  е 
приет изчислителен модел представляващ затворена рамка подпряна на еластични опори  в 
местата на възлите на крайните елементи  на нивото на дъното и на стените.  
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                  Фиг.3 Схема и изпълнение на метростанции с  шлицови стени включени в 
конструкцията/СУ”Св.Кл.Охридски” и „Жолио Кюри”/.  
 
           Хидроизолацията на стените е решена чрез плътна обшивка от стоманени листове по 
вътрешната страна свързани с армировъчния скелет на шлицовите стени /Метростанция Жолио 
Кюри/ или полимерна изолация с висока адхезия с бетона нанасяна върху предравително 
облаботените видими страни на шлицовите стени/ СУ”Св.Кл.Охридски”/. В местата на 
деформационните фуги делатацията е осигурена чрез бетонирана гумена лента с компенсатор 
на деформациите. Въпреки това поради линейния характер на съоръженията и практически 
коравата  хидроизолация по  стените тя не е в състояние да поеме  по-големите деформации в 
района на работните фуги между  ламелите на шлицовите стени. Поради тази причина на 
отделни места се констатира вертикално разкъсване на целостта на заварките между  
стоманените  листове по работните фуги между отделните ламели или появата на единични 
вертикални пукнатити в нанесената по стените полимерна изолация. Това  наложи повторно 
изолиране на тези места и след стабилизиране на деформациите в конструкциите единичните 
течове са премахнати.  
        Приложената  конструкция на станцията до Интерпред показа ефективността от 
предложението, като значително е намалена  стойността на конструкцията  на  метростанцията  
и е постигнат икономически ефект за над 1,5 млн.лв, а на метростанция „Жолио Кюри”  и   над 
2,5млн.лв на СУ”Кл.Охридски”. 
          В посока на по-нататъшното усъвършенстване на разработеното ново  конструктивно 
решение  на следващите станции и участъкови тунели на метрото е приложено подобрение  на 
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решението за включване на шлицовите стени  като част от носещите конструкции на 
съоръженията.  
           Подобно решение,  се изпълни  на метростания   „Стадион „В.Левски”” Метростанцията  
е с четири етажни нива- три от каито над нивото на перона на станцията са предвидени за 
подземни паркинги. Поради преминаването на тунелите преди станцията под р.Перловска 
дълбочината на дъното й достига 22 м от терена. Покривната плоча и плочата на нивото на 
касовата зала на входния вестибюл са кораво свързани с шлицивите стени.  След изпълнението 
на плочата на нивото на касовата зала стените  се надстрояват и едва тогава се бетонира 
покривната плоча. Другите три плочи са свързани с шлицовите стени ставно чрез аналогични на 
посочените по-горе  дюбелни връзки. Армировката на стените и армировката на  етажните 
плочи е свързана в района на стоманените дюбелни кутии с помощта на специални 
винкелообразни усилители. / Фиг. 4 / .  
        Хидроизолацията е полимерна положена върху  предварително обработените стени, като 
специално внимание е обърнато на фугите между отделните ламели на шлицовите стени. В 
местата на двете  деформационни напречни фуги по дължината на станцията са изпълнени 
специални детайли за изолиране в оформени  ниши с дълбочина 30 см и широчина 50 км по 
височината на шлицовите стени. В тези ниши са монтирани изолационни стоп ленти, а 
бетонирането е извършено със специален хидрофобен бетон.  
 
а/ 

     
                                                                                
б/ 

     
 
               Фиг.4. а/Схема на многоетажната конструкцията на станция „Стадион В.Левски” с 
включеване на шлицовите стени като носещ елемент на станцията; б/ Общ вид на метростанция 
„Стадион В.Левски”. 
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        В посока на повишаване ефективността на конструктивните решения с използване на 
шлицовите стени от укрепванията като носещи конструкции на тунелите и метростанциите е 
прилагането на така наречения „top down” или „милански” метод. Този метод е приложен на 
метростанции „Младост І” и частично на метростанции „Г.М.Димитров” и „Жолио Кюри”  и на 
прилежащите тунели към тези станции. 
  а/                                                                               

        
 

                
б/ 

                
    
Фиг.5 а/ Схема за изграждане на метростанция „Младост І” по по „Милански” („top down”) 
метод;   б/ Общ вид  на изградената по „top down” метод  метростанция „Младост” и 
възстановения терен над нея. 
 
             На този съоръжения всички шлицови стени са включени като носещи елементи на 
конструкциите на станциите и тунелите.Връзката между стените и покривните плочи е корава, а 
между стените и дънните плочи- ставна решена с помощта  на описаните по-горе дюбелни 
връзки. Тези участъци са изпълнени по траншеен / „top down” или т.н. „Милански”/ метод 
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включващ следната последователност: изграждане на шлицови стени,  бетониране на покривни 
плочи и възстановяване на терена, изкопни работи под защитата на покривните плочи, 
бетониране на дънните плочи, изпълнение на хидроизолация и вътрешни конструкции.  
         За изпълнение на вътрешната хидроизолация първоначално са фрезовани / подравнени/ 
шлицовите стени. Върху тях с помощта на къси анкери от профилна армировка № 16 е закрена 
стоманена мрежа ф6 с размер на клетката 100х100мм върху която е положен торкрет с дебелина 
до 5 см. Анкерите служат да поемат хидростатичното налягане върху торкрета и изолацията.  
От вътрешната страна на стените армировката,  от която са изпълнени анкерите се подава на 
около 10 см и служи за закрепване на скарата за основата на  декоративните облицовки на 
представителната архитектура. Върху загладената повърхност на торкрета се полага 
двукомпонентна полиоретанова хидроизолация. Адхезията на изолацията с торктета е над 15 
МПа, което осигурява поемане на хидростатично налягане значително по-голямо от налягането 
на водния стълб в различните участъци / от6 до10м/.     
         Горните принципно нови конструктивни решения позволяват да се намали стойността на 
конструкциите на метростанците и участъковите тунели с около 16%,  да се намалят 
широчините на котлованите с около3- 3,5 м, а разхода на бетона и армировка с около 18%. Като 
се има  предвид, че конструкциите на метрото представляват около 65-70% от   стойността на 
отделните подобекти ефектът от внедряването на тези решения води но  намаляване на общата 
стойност на  участъците, където се извършва  неговото приложение е около 12%/Табл.1/. В 
левово изражение за споменатите по-горе обекти- 5 метростанции и участъкови тунели с 
дължина около 1 км  това прави около 16 млн.лв. 
 
 Табл.1 Сравнителна таблица на разхода на основни материали и на строителната стойност 
        при строителство на метростанциите от участъка СУ”Кл.Охридски”-ж.к.Младост  в 
укрепени котловани и при включване на укрепването в конструкцията. 
 
Основни натури                   В укрепени                     При включване  
  за л.м. трасе                        котловани                на укрепването в конструкцията 
  
   Бетон      м3/м1                        86                                                 72 
   Арматура кг/м1                   6900                                              5800 
   Изкоп      м3/м1                      210                                               188 
   Строителна  
    стойност в %                       100%                                               88% 
 
 
        В заключение,  изхождайки от значителния икономически ефект и намалената широчина 
на котлованите,  може да се каже, че разработеното решение за включване на шлицовите стени 
като носещ елемент от конструкциите на тунелите и метростанциите е перспективно за 
приложение  и на следващите участъци от разширението на метрото предвидени за изграждане 
по открит способ. В тези случаи трябва специално внимание да се обърне на избора на 
подходяща хидроизолационна система за изолиране на конструкциите с разработване на 
специални детайли за изолацията на деформационните и работните фуги. Практиката на втория 
метрорадиус, където се приложиха няколко  вода изолации, показа че за този специфичен метод 
на строителство е удачно прилагането на полимерни хидроизолации. От двата използвани 
подхода за  обработване на  бетоновите повърхности или механизирано полагане върху 
предварително нанасен торкрет върху вътрешните повърхности на шлицовите стени по-удачна 
и с по-голям ефект е втория тип изолация. Тя повзолява полагане на изолация с определена 
еластичност за поемане на деформации и контролирано анкериране на торкрета в шлицовите 
стени, а в резултат на това осигуряване на здрава основа за полагане на изолация с голяма 
адхезия с бетона.   
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                                                                                        Автор:  Стоян Братоев  
 
 
   
       Разработени са  конструктивни решение за включване на стените от укрепванията на 
котлованите като носещ елемент на конструкциите на метростанциите и тунелите изграждани 
по открит или траншеен способ.  Връзката между стените и етажните плочи е решена  дюбелно 
с помощта на бетонирани стоманени кутии 1х1м  и дълбочина 25 см разположени през 
разстояние 2,5м по дължината на стените. 
      За реализираните  нови конструктивни решения са използвани различни изолационни 
системи. Практиката при изпълнението на подземните участъци от втория метрорадиус показва, 
че най-подходящи за изолиране на този тип конструкции са полимерните изолации нанесени 
върху фрезовани и  обработени с торкрет повърхности на шлицовите стени от укрепванията. 
      Реализацията на проектите  базирани на новото конструктивно решение  е довела до 
намаление на стойността  на конструкциите на метростанците и участъковите тунели с около 
12%,  широчините на котлованите с около 3,5 м, а разхода на бетона и армировка с около 18%. 
Ефектът от внедляване на решението в участъка пл.Св.Неделя-ж.к.Младост 1 възлиза на над 10 
млн.лв.  
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