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Европа преоткрива железниците с комбинираните товарни превози.  

Редовни комбинирани превози на товари между Европа и Турция  

по технологията ISU (иновативно претоварване на полуремаркета) 

 

СИМЕОН АНАНИЕВ 

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” към  МТИТС 
saexpert@abv.bg 

 

Резюме: 

В доклада са разгледани тенденциите на преструктуриране на товарите и технологиите при товарните 
превози в Европа. Анализирани са комбинираните товарни превози, с участието на железниците които, 
превозват т. нар. интермодални транспортни единици. Направен е извода, че с развитието на логистиката 
Европа преоткрива железниците, , като част от стоките се връщат към превозите с влак. Аналитично е показана 
технологията ISU (- иновативно претоварване на полуремаркета), с която се реализират редовни комбинирани 
превози на товари между Европа и Турция, през България. 

Ключови думи: товари, комбинирани,товарни превози, UKV (непридружавани превози на 

полуремаркета и сваляеми каросерии), ISU( иновативно претоварване на полуремаркета), Ro-La(пътуваща 

земя) с придружавани превози, ГТК (голямотонажни контейнери). 
 

 
 

1. Преструктуриране на товарите и 

технологиите при товарните превози в Европа  

Налице е постоянна тенденция обхванала цяла 
Европа за преструктуриране на вида и 
технологиите на товарните превози, , като това не 
се случва заради кризата. Автомобилният и 
въздушният транспорт отнеха много товари от 
железницата. С развитието на логистиката част от 
стоките се връщат към превозите с влак. Европа 
преоткрива железниците, които превозват т. нар. 
интермодални транспортни единици – ГТК 
голямотонажни контейнери (стандартни, 
хладилни, тип цистерни), сменяеми каросерии 
(каса мобили - свалящи се надстройки на 
товарните автомобили) и полуремаркета. 
Последните тенденции са за превоз на сборни блок 
влакове с нови вид т. нар. джоб вагони с 
полуремаркетата непридружавани (без влекача и 
водача) и ГТК контейнери . 
Развитието на комбинирания транспорт се 

налага по естествен път от търсенето на нови 
възможности за успешно решаване на 
транспортните проблеми, като замърсяването на 
околната среда, големите разходи за течни горива, 
задръстванията, престои по граничните пунктове, 
разрушаване на пътната инфраструктура и др..  
Комбинирани превози които се реализират е 

момента са структурирани в 4 основни групи: 
UKV (непридружавани превози на полуремаркета 
и сваляеми каросерии), ISU(Innovativer Sattelauf-
Heger-Umschlag - иновативно претоварване на 

полуремаркета), Ro-La(пътуваща земя) с 
придружавани превози с влекач и водач, ГТК 
(голямотонажни контейнери). За развитие и 
реализация на комбинираните превози, от МТИТС 
са определени приоритети и действия като: 

• Приоритети за транзитни и международни 
превози, с ефект от намаляване престоя при 
пресичане на границите и движение без спиране; 

• Прилагане на гъвкава административна и 
тарифна политика за регулиране на превозите. 
Оптимизиране разрешителните режими за 
преминаване; 

• Оптимизиране и стиковане работата на мит-
ническите и гранични власти, както и контрол по 
спазването на разписанията на отделните жп 
дружества по маршрута 

• Създаване равни условия за клиенти и 
оператори, които да предложат обслужваща 
логистика за цялото разтояние и конкурентни цени 

• Превози с блок влакове на ГТК, ISU, UKV,  
и сборни блок влакове ISU, UKV, ГТК; 
Превозът на товари с железопътен транспорт 

има потенциал, след като компании като DB 
Deutsche Bahn Германия и RCA Rail Cargo Austria, 
сa регистрирани с официални представителства и 
оперират успешно на българския транспортен 
пазар. Навлизането на големите западни компании 
със сигурност ще размести не много 
разнообразния пазар на железопътни карго услуги.  
През България се извършват транзитни 

интермодални превози с блок влакове:  
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� на оператор Интерконтейнер-контейнерни 
блок влакове от Шопрон (Унгария ) през Сърбия 
до Халкали (Турция). 

� на оператор ДБ Шенкер – блок влакове със 
сменяеми каросерии от Кьолн (Германия) през 
Румъния до Дериндже (Турция),  

� на оператора Адрия комби – контейнерни 
блок влакове от Любляна (Словения) през Сърбия 
до Халкали (Турция).  

� на оператор Експрес интерфрахт от 
групата RCA-Рейл карго Австрия – контейнерни 
блок влакове от Виена (Австрия) през Сърбия до 
Халкали (Турция). 

� на RCA с джоб вагони, сборни предимно 
40-футови контейнери и UKV непридружавани 
ремаркета Gartner, дневно 1-2 влака по маршрут 
Австрия-Гърция и Германия-Турция и обратно.  
Особено добри перспективи се откриват за 

железопътния транспорт, след завършването на 
изграждания от Турция тунел под Босфора, 
който ще осигури непрекъсната жп връзка с 
комбиниран превоз от Централна Азия и 
Китай до Централна и Западна Европа, като 
прогнозите са за чувствително нарастване на 
жп транзитния трафик през България. 
Ефективната жп връзка е по трасетата: 

• на Х коридор от Свиленград до София 
през Дунав-мост 2 при Видин, към Румъния 
Унгария - Австрия, като част от приоритетен 
проект 22 на Транс европейската мрежа. 

• на коридор Х от Свиленград до София 
към Сърбия,Белград-Будапеща-Виена-Берлин. 

• на коридор IV от Гърция Атина-Солун-
Кулата до София, през Дунав-мост 2 при 
Видин, по жп линията към Унгария–Австрия. 
Всички наши големи инфраструктурни жп 

проекти по ОП Траснпорт са определени по 
горните направления с цел превръщането им 
във високоефективна, а в перспектива и 
високоскоростна жп връзка между Централна 
Азия и Европа.   
България задължително трябва да се включи в 

тенденцията като осигури условия на превозвачите 
като транзитна страна с добър сервиз, логистика, 
инфраструктура и гъвкава ценова политика. 
Икономиката ни не може да генерира достатъчно 
стоки за вътрешен комбиниран превоз, като се има 
в предвид, че обемът на товарите превозвани с жп 
транспорт, през 2009 г., е намалял с над 50% и 
разтоянията са сравнително къси. В стратегията на 
МТИТС за комбинираните превози е заложено с 
приоритет осигуряване на условия за транзит и 
повишаване приходите от инфраструктурни такси. 

2. Комбинирани превози по нова технология 

ISU реализирана от Рейл Карго Австрия.  

Големият ръст и обем международни превози, 

осъществявани с автомобилен транспорт, 
преминаващи транзит през България по 
направленията (Централна Азия)Турция � 
България � Сърбия � Австрия и Турция � 
България � Румъния � Австрия(Цнтрална и 
Западна Европа), е основен потенциал за развитие 
на пазара комбинирани товарни превози. 

2.1. Комбинирани превози с един локомотив без 

смяна - оперативна съвместимост на превоза. 

Австрийската фирма Oкомби - оператор на 
комбинирани превози и дъщерна на RСА "Рейл 
карго Австрия", започна редовен превоз на товари 
от Централна Европа до Турция (Централна Азия) 
и обратно през наша територия в сътрудничество с 
БДЖ „Товарни превози” ЕООД. Превозите се 
реализират по качествено нова технология ISU 
(иновативно претоварване на полуремаркета). 
Логистиката на превозите е замислена като 
голяма транспортна система, която има нужния 
капацитет да управлява транспорта на част от 
товарните полуемаркета до Турция в едната, 
респективно до Австрия в другата посока.  
Първият блок-влак от 15 съчленени джоб-

вагона натоварени с капацитет 30 автомобилни 
полуремаркета тръгнa на 19 юни от Велс Австрия, 
през Румъния и Русе, и пристигна по график на 21 
юни 2010 г. на 11:30 часа в Стара Загора За първи 
път се реализира оперативна съвместимост на 
превоза с един локомотив „Сименс” собственост 
на RСА от Велс до Стара Загора, като само 
локомотивните бригади се сменят на границите. 
Няма гранични престои и трасетата по които се 
движи влака са съгласуани и резервирани. За 
България трасето е закупено от ДП НКЖИ, от 
лицензирания у нас като превозвач RСА. 
Влака се обработва на терминала Стара Загора, 

по технологията ISU за сваляне на ремаркетата. 
Разтоварените ремаркета се придвижват с 
маневрен автовлекач до площадката за изтегляне, 
от където с автовлекачи се придвижват  до 
съответните получатели в Турция и Азия. 
Докараните с автовлекачите полуремаркета от 
Турция, се натоварват на същите вагони обратно 
към Велс за страните от Централна Европа.  
Първоначално блок-влаковете ще се движат 

веднъж седмично/петък, събота и неделя/, до 
стиковане на разписанията в Австрия, Румъния и 
България. Разстоянието от Велс през Русе до Стара 
Загора се изминава за 59 часа. Анализите показват 
резерви при времето за пътуване, което може да се 
съкрати с 7-8 часа, след което при добра логистика 
блок-влаковете може да тръгнат ежедневно.  
Технологията ISU е разработена от RСА като 

система за претоварване на полуремаркета с кран. 
Според експертите на RСА това не е класически 
Ro-La превоз или UKV, а нов продукт, който се 
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използва специално за полуремаркета повдигани с 
кранове. В Европа тези ремаркета представляват 
около 80% от всички товарни авто превози. За 2010 
г. в Европа ISU превози ще се превозват около 
330000 тежкотоварни автомобила.  
През 2009 г. Общият баланс на фирмата Oкомби 

е дневно превозвани 70 влака /313500 тежкотовар-
ни автомобила/ с оборот 90 млн. Евро. През 2010 г 
се очаква ръст до 84 влака ежедневно. Капацитетът 
може да се увеличи, според търсенето, като с 
използването на системата ISU прогнозите са за 
привличане нови клиенти в Европа и Турция. 
На Българския пазар RCA има официално 

представителство от 2009 г, като притежават 
сертификат за безопасност издаден от ИАЖА в 
качеството на Националния орган по безопасност в 
жп транспорта позволяващ им транзитни превози, 
който е продължен до 2015. От ИАЖА са въведени 
в експлоатация и регистрирани 5 броя локомотиви 
собственост на Рейл Карго /последно поколение на 
Сименс/, със  съответния персонал за извършване 
на товарни железопътни превози в България. 

RCA инвестира в доизграждане и съоръжаване 
на модерен частен интермодален терминал в Стара 
Загора. Освен откриването на нови работни места 
в бъдещия терминал, България ще спечели и от 
таксите, които ще се заплащат на ДП НК ЖИ. 
Между RCA и БДЖ е подписан Договор за 
съвместна дейност и услуги.  

 
2.2. Описание на конструкцията и указания за 

обслужване по използване на технологията ISU. 

ISU–Иновативна/интелигентна система за 

претоварване, натоварване и разтоварване на 

полуремаркета от/върху железопътен товарен 

вагон от серията джoб – вагон, без специални 

съоръжения на крана.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSUU системата се използува за общоприети 
в Европа транспорти на големи количестства 
полуремаркета за превоз с железопътен 
транспорт, движещи се в със специални 
железопътни товарни вагони от серия джоб-
вагони: 6-осни съчленени тип TWIN, 6-осни 
съчленени тип T3000, 4-осни тип T5. Джоб-
вагоните имат на външната носеща повърхност 
на ходовата част проводи за така наречените 
джобове за натоварване, които при поставяне на 
колелата върху тях произтича условието, че 
максималната височина на полуремаркетата от 
външната страна 4 м да се впише в светлия жп 
профил и да може да се транспортират.  
Не са необходими специални съоръжения за 

полуремаркетата и крана при обслужването на 
железопътни джоб-вагони Разтоварването и 
натоварването на полуремаркета на/ от джоб-
вагон се осъществява на терминал с помощта на 
стандартен портален или мобилен кран.  За 
обработтване с кран полуремаркетата се подават 
всяко едно по дългата си страна посредством 
два грайфера, които повдигат със спредери от 
крана. За претоварването на полуремаркетата е 
необходимо на терминала да има съответния 
брой грайфери, както и полуремаркета да са 
съоръжени с налични кантове с грайфери.  
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За претоварване на полуремаркета е 
необходимо наличието на: 

� Стандартен портален кран или мобилен 
кран и междинен спредер с колани за повдигане. 

� Подова рампа.  Възможно да има двойно 
съоръжена рампа за подход на полуремаркетата от 
двете страни при пристигане и отпътуване.  
Подовата рампа е съоръжена с два грайфера за 
колелата и една носеща греда за опора за 
повдигане на ремаркето. 

 
  

 
 
� Ремаркето се обхваща  със спредера, чрез 

колани които се закопчават. Посредством 
грайфера за колелата и подсигуряващата греда се 
повдига от подовата рампа. С мобилен или 
портален кран се поставя ремаркето върху джоб 
вагона. 

 
 

 
 

 
 

 
Обслужващият персонал освобождава 

въжения ремък от грайфера на колелото.  
� Подсигуряващата греда и грайфера на 

колелото, остават по време на жп транспорта 
върху джоб-вагона и служат като негов водач. 
Товарният влак, от джоб вагони натоварени с 

ремаркета е готов за отпътуване. 

 
3. Основни изводи и препоръки 

1.Комбинираният/Интермодалният 
транспорт е политически инструмент за 
разпределяне и облекчаване на трафика. 

2.Комбинираните/интермодални превози с 
блок-влакове, са основата за ренесанса и 
развитието на железопътните товарни превози. 

 

Литература 
[1] Rail Cargo Austria Baubeschreibung bg 2009. 
[2] Програма на МТИТС за развитие на комбинираните 

Ro-La и контейнерни превози 2010г 
[3] Постигане на по-екологосъобразен транспорт, 

Стратегия за прилагане на интернализация на 
външните разходи и Мерки за намаляване на шума 
по отношение съществуващия железопътен парк. 
Заключение на съвета на ЕС Брюксел, 1.12.2008 г. 
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Анотация: 

Направен кратък анализ на производството на биоетанол в 27-те страни членки на ЕС. Посочени са 
основните затруднения, с които то е свързано и са набелязани възможности за тяхното преодоляване.. 

 
Ключови думи: биогориво, биоетанол, Европейски съюз, перспективи. 

 
 

1.  Увод 

Вече повече от две десетилетия внедряването 
на биогорива се разглежда като реална 
възможност за повишаване устойчивостта на 
развитие на икономиката и транспорта в световен 
мащаб. В съответствие с това от началото на века 
Европейският съюз (ЕС) полага целенасочени 
усилия за постепенно увеличаване производството 
на биоетанол и биодизел и за по-широкото им 
използване в страните членки. Този процес се 
характеризира както с известни успехи, така и с 
определени трудности. Това налага оценка на 
постигнатото през изминалите години, евентуално 
коригиране на приетите планове и търсене на нови 
пътища за пълноценно използване на тези 
алтернативни горива. 
В настоящата статия е направен кратък анализ 

на производството на биоетанол в 27-те страни 
членки на ЕС, посочени са основните затруднения, 
с които то е свързано и са набелязани възможности 
за тяхното преодоляване. 

 
 

2. Поставени цели 

В публикуваната през ноември 2000 г Зелена 
харта се планира до 2020 г 20% от всички 
конвенционални горива, използвани от 
автомобилния транспорт, да бъдат заменени с 
алтернативни. В тази амбициозна програма се 
предвижда делът на биогоривата да нарасне на 
5.75% през 2010 г и да достигне 8% през 2020 г. 
Съответните данни за отделните страни-членки 
могат да се проследят в Таблица 1. 
Трябва да се отбележи, че тази амбициозна 

програма на Европейската комисия (ЕК) бе 
разработена на основата на сериозни проучвания 
на потенциала за производство на  биогорива в ЕС. 
В рамките на тази кампания през 2001 г Комисията 
възложи едно изследване на възможностите на 
тогавашните  кандидат–членки да дадат своя 
адекватен принос в подобряването на енергийния 
баланс и намаляване на енергийната зависимост на 
Съюза [1]. Обект на това изследване бе и 
България, за която бе установено, че разполага с 
достатъчно добър капацитет за производство на 
биогорива и че е в състояние да се присъедини към 
останалите страни от ЕС в реализиране на 
програмата [2]. 
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Таблица 1. 

Пазарен дял на биогоривата [% PJ/PJ] Национални цели [% PJ/PJ] 
Страна 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 

Австрия 0.06 0.06 0.93 3.54 4.23 5.48 - 5.75 - 10.00 

Белгия 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 10.00 

България - - - 0.00 - - 3.50 5.75 8.00 10.00 

Кипър 0.00 0.00 0.00 - 0.11 1.94 2.50 2.50 - 10.00 

Чехия 1.09 1.00 0.05 0.50 - 1.77 3.42 5.75 - 10.00 

Германия 1.21 1.72 3.75 6.32 7.35 5.84 6.25 - 8.00 10.00 

Дания 0.00 0.00 - 0.15 - 0.20 - 0.75 - 10.00 

Естония 0.00 0.00 0.00 0.12 0.06 - - 5.75 - 10.00 

Гърция 0.00 0.00 0.01 0.75 - 1.47 - 5.75 - 10.00 

Испания 0.35 0.38 0.44 0.53 - - - 5.75 - 10.00 

Финландия 0.11 0.11 - 0.02 0.04 - 4.00 5.75 - 10.00 

Франция 0.67 0.67 0.97 1.77 3.57 5.71 6.25 7.00 10.00 10.00 

Унгария 0.00 0.00 0.07 0.28 - - - 5.75 - 10.00 

Ирландия 0.00 0.00 0.05 0.09 0.60 1.62 - 5.75 - 10.00 

Италия 0.50 0.50 0.51 0.46 0.46 0.59 - 5.75 - 10.00 

Литва 0.00 0.02 0.72 2.29 4.35 4.30 - 5.75 - 10.00 

Люксембург 0.00 0.02 0.02 0.03 - - - - - 10.00 

Латвия 0.22 0.07 0.33 0.22 0.14 0.17 - - - 10.00 

Малта 0.02 0.10 0.52 0.58 1.08 - - 1.25 - 10.00 

Холандия 0.03 0.01 0.02 0.30 2.00 3.26 4.50 5.75 - 10.00 

Полша 0.49 0.29 0.47 0.92 0.68 - 4.60 5.75 - 10.00 

Португалия 0.00 0.00 0.00 1.02 2.54 - - 10.00 - 10.00 

Румъния - - - 0.00 0.80 2.33 - 3.30 - 10.00 

Швеция 1.32 2.28 2.23 3.10 4.00 3.50 - 5.75 - 10.00 

Словения 0.00 0.06 0.35 0.28 0.83 - 2.00 3.00 5.00 10.00 

Словакия 0.14 0.15 - 1.04 2.59 2.65 - - - 10.00 

Обединено кралство 0.03 0.04 0.18 0.45 0.84 2.04 3.00 4.00 - 10.00 

EС-27 0.50 0.70 1.00 1.76 2.31 2.62 - 5.75 - 10.00 

 

3. Постигнати резултати 

Статистическите данни за използване на 
биогоривата в страните от ЕС до 2008 година 
показват, че въпреки значителния темп на 
нарастване [3] резултатите чувствително се 
различават от планираните равнища (фиг.1). В 
действителност до 2008 г едва 2.62% от 
използваното от автомобилния транспорт гориво 
се произвежда от растения. Това количество е 
почти два пъти по-малко от планираните 5.75% за 
края на 2010 година.  
За отбелязване е също така, че биодизелът се 

използва почти 5 пъти повече от биоетанола. 
Налице е обаче положителна тенденцията в 
производството на биоетанол, което нараства с  
впечатляващи темпове (Табл. 2) [4]. 
 

 
 

Фиг. 1. 
 

Най-големият производител на биоетанол в 
Европа е Франция, следвана от Германия, 
Испания, Полша и Унгария (Таблица 3). 
Тези резултати поставят Европа едва на трето 

място в света след САЩ и Бразилия, на които се 
падат съответно 52% (65000 Мl/год) и 37% (24500 
Мl/год) от световното производство. 
Непосредствено след Европа през 2008 г се 
нарежда Китай с 1900 Мl/год. 
 

Таблица 2. 
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Производство Ръст 
Година 

[Ml/год] [PJ/год] [%/год] 

1998 248 5 +3% 

1999 222 5 -10% 

2000 292 6 +31% 

2001 424 9 +46% 

2002 488 10 +15% 

2003 446 9 -9% 

2004 528 11 +18% 

2005 913 19 +73% 

2006 1 608 34 +76% 

2007 1 803 38 +12% 

2008 2 816 60 +56% 

 

Таблица 3. 
Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Франция 114 103 101 144 293 539 950 

 Германия 0 0 25 165 431 394 581 

 Испания 222 201 254 303 402 348 346 

 Полша 83 76 48 64 120 155 200 

 Унгария 0 0 0 35 34 30 150 

 Словакия 0 0 0 0 0 30 94 

 Австрия 0 0 0 0 0 15 89 

 Швеция 63 65 71 153 140 120 78 

 Чехия 6 0 0 0 15 33 76 

 Обединено кралство 0 0 0 0 0 20 75 

 Други -0 0 29 49 173 119 216 

 EС 27 488 446 528 913 1608 1803 2855 

 

4. Нерешени проблеми 

Изоставането в изпълнението на набелязаните 
от ЕК цели се дължи на комплексното влияние на 
различни фактори. 
На първо място следва да се изтъкне 

недостатъчната ефективност на съществуващите 
икономически лостове за стимулиране на 
производството на алтернативни горива и по-
конкретно на биоетанол. Всички те са основани в 
една или друга степен на пазарни принципи и по 
тази причина привличането на инвестиции в тази 
индустрия винаги е в много силна зависимост от 
текущите цени на суровия петрол, които, както е 
добре известно, имат силно конюнктурен 
характер. 
От друга страна, въпреки сериозните 

постижения на технологиите за преработка на 
растителните суровини в етанол през последните 
десетилетия, постигането на достатъчно висока 
икономическа ефективност предполага развитието 
и прилагането на нови методи. В това отношение 

големи надежди се възлагат на биоетанола от 
второ поколение, наричан още целулоиден етанол 
[4]. Той се произвежда по по-сложен технологичен 
процес (целулозна хидролиза) от различни 
суровини, като например отпадъци от 
селскостопанска продукция, дървесина и отпадъци 
от дървопреработващата промишленост, култури, 
неизползвани за прехрана на населението и т.н. 
Този вид производство е все още в процес на 
развитие, но се очаква той да бъде внедрен в 
промишлени мащаби в рамките на едно 
десетилетие. 
Отрицателно влияние върху производството на 

биоетанол и на биодизел оказаха и изказваните 
през последните години опасения, че то ще 
задълбочи проблемите с изхранването на 
населението в световен мащаб, тъй като 
значителна част от площите, които сега се 
използват за отглеждане на селскостопанска 
продукция, ще бъдат заети с култури, 
предназначени за добив на биогорива. 
Този въпрос изисква определено внимание, тъй 

като осигуряването на прехрана за човечеството е 
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безспорен приоритет. Отсега обаче може да се 
каже, че в по-голямата си част опасенията за 
противоречието хранителни продукти-биогорива 
са в значителна степен преувеличени [5]. В 
действителност съществуващите в момента 
трудности с осигуряване на храни за населението в 
отделни части на света са породени от съвсем 
други причини. В основата на проблема стои не 
ограничен капацитет за производство на 
селскостопанска продукция, а неравномерното й 
разпределение. Доказателство за това е 
свръхпроизводството на хранителни стоки в 
развитите страни и прилаганите от техните 
правителства мерки с цел то да бъде ограничено, 
докато в някои райони е налице хроничен недостиг 
на хранителни продукти.  
Към изброените дотук трудности, 

препятстващи по-широкото прилагане на 
биогорива, в някои страни се добавят и нерешени 
проблеми в законовата уредба. Ярък пример в това 
отношение е България, където поради пропуски и 
противоречия в нормативната база производството 
на биоетанол и биодизел е все още в зародишна 
фаза. Очевидно е, че без бързо и ефикасно 
решаване на тези въпроси появилият се преди 
няколко години приток на инвестиции към 
производството на биогорива няма да даде 
очакваните резултати. Положителният опит на 
Франция, която постигна най-голям ръст в 
производството на биоетанол в ЕС, показва колко 
важна тук е ролята на осигуряваната от държавата 
благоприятна среда. 

5. Изводи 

a. Налице са добри предпоставки за по-
нататъшно разширяване на производството на 
биоетанол в ЕС и наваксване на появилото се 
изоставане в изпълнение на поставените цели. 
Допълнителни резерви в това отношение предлага 
биоетанолът от второ поколение, за чието 
получаване  могат да бъдат използвани различни 
неоползотворявани досега и неконкуриращи 

производството на хранителни стоки суровини. 
b. Необходимо е да се разширят научните 

изследвания, насочени към разширяване на 
суровинната база и усъвършенствуване на 
технологиите на производство на биоетанола, а 
също така и към по-обективна оценка на 
възможностите за производства на биогорива в 
масови мащаби без да се застрашава прехраната на 
човечеството. 

c. Без отлагане трябва да бъдат решавани 
въпросите на нормативната уредба, тъй като до 
момента те остават силно лимитиращ фактор в 
използването на биоетанола. Това с особена сила 
важи за България, където проблемите в тази област 
са главната пречка пред постигането на 
поставените национални цели. 
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Резюме: 

 Анализът на дърво на отказите (Fault Tree Analysis, FTA) е дедуктивен подход за качествен и 
количествен анализ при проектирането и експлоатацията на авиационната техника с цел идентифициране на 
причинните, водещи към нежелани авиационни събития. FTA осигурява лесен и достъпен за използване 
визуален модел на логическата последователност от събития, водеща до определен инцидент или авиационно 
произшествие. Настоящата статия представя една модификация на метода FTA и разглежда възможностите за 
разследване на авиационни произшествия с помощта на адаптирано към доказани събития дърво на отказите. 

 
Ключови думи: авиационно събитие, анализ на дърво на отказите, разследване на авиационни 
произшествия. 

 
 

1.  Въведение 

Характерна особеност на сложните авиационни 
системи е че не всички проблеми свързани с 
тяхната надеждност и безопасност могат да бъдат 
напълно идентифицирани и прогнозирани в 
процеса на проектиране. Много от потенциалните 
опасности могат да бъдат открити и анализирани 
само в случай, че те възникнат действително на 
етапа на експлоатация на  авиационната техника. 
Анализът на дърво на отказите (Fault Tree 

Analysis, FTA) може да бъде изпълнен само на 
базата на действителни и предполагаеми 
опасности. На етапа на проектиране на 
авиационните конструкции се извършва 
проактивен анализ на дърво на отказите (Proactive 
FTA) за определяне на критични слаби звена, с цел 
предотвратяване на потенциални опасности.  
Когато дадено нежелано събитие е резултат от 
опасности, които не са били прогнозорани при 
проектирането и са възникнали по-късно в процеса 
на експлоатация на авиационната техника, за 
моделиране и изследване на причинно-
следствените връзки се използва реактивен анализ 
на дърво на отказите (Reactive FTA) [1]. 
При разследването на авиационни 

произшествия се извършва анализ и оценка на 
дадено произшествие за да се определят 
конкретните причини, довели до него и да се 
предприемат необходимите корективни действия 
за предотвратяване на подобни произшествия в 
бъдеще. В много случаи, условията и събитията 
водещи до конкретно авиационно произшествие са 
твърде сложни и за да се направи окончателно 
заключение за причините е необходим голям обем 
от дейности за събиране на всички улики, преки 
доказателства и друга полезна за разследването 
информация. 
Анализът на дърво на отказите е основен 

инструмент за идентифициране и моделиране в 
графична йерархична форма на логическите 
връзки между отделните събития и определяне на 
критичните пътища, водещи до конкретно 
авиационно произшествие [2]. Същевременно при 
разследването на дадено авиационно 
произшествие основната цел, която се поставя е 
ефективно използване на съществуващата 
фактическата информация при идентифицирането 
на причинно-следствените връзки между 
отделните събития и максимално бързо 
установяване на причините за произшествието. 
В тази връзка е от изключителна важност да се 
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Фиг. 1. Логическа връзка “истина-неистина” 

развива и усъвършенства методологията, 
използвана при разследването на авиационни 
произшествия с цел да се улесни и ускори процеса 
на разследването без да се губи време за анализ на 
събития и факти, които на практика нямат принос 
за конкретното произшествие. 
Настоящата статия представя една 

модификация на метода за анализ на дърво на 
отказите на базата на събрана доказателствена 
информация и разглежда възможностите за анализ 
и разследване на авиационни произшествия с 
помощта на адаптирано към доказани събития 
дърво на отказите. 

2.  Методика за съставяне на адаптирано към 

доказани събития дърво на отказите 

Съгласно [3] различните начини за възприемане 
и разглеждане на авиационните произшествия и 
представите относно причините за тяхното 
възникване се свеждат до следните категории: 

1) Единично събитие. 
Произшествието се разглежда като единично 
събитие; 

2) Верига от събития. 
Произшествието се разглежда като верига от 
последователни събития, наподобяващи 
ефекта на доминото. В този случай се търси 
информация (опасни събития, условия и 
причини) които да позволят съответно 
реконструиране на веригата от събития; 

3) Определена независима променлива. 
Произшествието се разглежда като функция 
от една независима променлива. В случая 
търсенето е насочено към тази променлива 
като целта е да се съберат необходимите 
данни, така че след тяхната статистическа 
обработкада се осигури обективна оценка на 
независимата променлива и на вероятността 
тя да е причина за  разследваното 
произшествие при дадените условия и 
въздействащи фактори; 

4) Логическа диаграма (дърво на отказите). 
Произшествието се разглежда като верига от 
събития, водеща до разглежданото основно 
събитие, като отделните събития (опасности) 
могат да бъдат свързани с последователни 
и/или паралелни логически връзки;  

5) Многолинейна последователност от събития 
Процесът на възникване на произшествието 
се представя посредством специфични 
взаимодействащи си фактори (участници), 
всеки от които действа в последователен ред 
с дискретни времеви и пространствени 
логически връзки. 

Стандартният подход за съставяне на дърво на 

отказите при разследване на авиационни 
произшествия обикновено включва:  внимателно 
идентифициране на опасните събития; 
изобразяване на всички възможни комбинации от 
първоначални откази, които биха могли да се 
проявят чрез опасни събития посредством 
съответна логическа диаграма; определяне на 
всички критични пътища, водещи до 
разглежданото произшествие. 
Разследването на авиационните произшествия с 

помощта на анализ на дърво на отказите може да 
бъде ускорено ако вместо стандартното се 
използва модифицирано дърво на отказите, 
включващо доказателства за потвърждаване или 
отхвърляне на възможността определени събития 
или цели клонове на логическата диаграма да 
водят до разглеждано авиационно произшествие. 
За целта, при анализа и в логическата диаграма 

на дървото на отказите е необходимо да се въведе 
допълнителна логическа връзка “истина-неистина” 
(“true-false”), имаща смисъл на пропускателна 
клапа, която да се отваря и затваря в зависимост от 
входните условия. Допълнителната логическа 
връзка “отваря” даден клон от дървото на отказите 
и анализът по съответната пътека продължава 
когато за дадено събитие  има потвърждаващи 
данни (доказателства) или в случай, че няма 
достатъчно информация за да се направи 
категорично заключение. Когато се разполага с 
данни, категорично отхвърлящи настъпването на 
определено събитие, даденият клон от дървото на 
отказите се прекъсва без да се извършва по-
нататъшен анализ по съответната пътека, водеща 
до разглежданото произшествие. 
При съставянето на логическия модел на 

адаптирано към доказани събития дърво на 
отказите се вземат предвид данни от всички 
възможни източници на информация: хардуерни 
откази и софтуерни грешки, човешки грешки, 
външни фактори, процедурни и експлоатационни 

грешки и др. 
На фиг.1 е показана структурна схема на 
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Фиг. 2. Mетодика за съставяне на модифицирано дърво на отказите 

 

Фиг. 3.  Дърво на отказите: а – разширено; б - 

модифицирано 
 

 

Фиг. 4. Самолет Boeing 737-3T5 извън пистата [5] 

логическа връзка “истина-неистина” (“true-false”).  
Във вид на условно събитие отдясно на 

логическата връзка “истина-неистина” се поставят 
емпирични данни и други показания, доказващи 
или отхвърлящи дадено събитие. Ако данните 
доказват, че условното събитие е истина, анализът  
по разглеждания клон на дървото на отказите 
продължава, а в противния случай той се прекъсва 
в тази точка. 
На фиг.2 е показана схематично предлаганата 

методика за съставяне на модифицирано дърво на 
отказите за три различни случая. В първия случай 
се прекъсва съответния клон от дървото на 
отказите без следващ анализ, тъй като показанията 
доказват, че предполагаемото опасно събитие не 
може да настъпи. Във втория случай анализът по 
съответния клон на дървото продължава поради 
наличие на доказателства потвърждаващи 
настъпването на опасното събитие. В третия 
случай, поради липса на доказателства 
потвърждаващи или отхвърлящи настъпването на 
разглежданото събитие, анализът по съответния 
клон на дървото продължава докато се появи 
необходимата информация за вземане на решение 
или бъде открита причината за разследваното 
произшествие. 
На фиг.3а е показана в опростен вид 

структурата на разширено дърво на отказите, което 
включва всички потенциални опасности и 
причинно-следствени връзки, водещи до нежелани 

критични събития. На фиг.3б е представено 
модифицирано по предложената методика дърво 
на отказите, използвано при разследване на 
авиационни произшествия. Във втория случай 
дървото е опростено и по-малко разклонено тъй 
като се разглеждат само доказани събития, водещи 
до конкретно разследвано произшествие. 
За илюстрация на предложената методика е 

съставено модифицирано дърво на отказите на 
базата на публикувани данни от разследване на 
авиационно произшествие [4], [5]. При това 
произшествие самолет Boeing 737-3T5 изпълняващ 
полет на Southwest Airlines, от Las Vegas, Nevada 

до Burbank, California не успява да спре в рамките 
на пистата за кацане, пресича защитната бариера и 
излиза на оживена улица като удря един 
автомобил, след което спира на няколко метра от 
газова станция фиг.4. На фиг.5 е показано 
примерно модифицирано дърво на отказите за това 
произшествие като последните клонове са 
прекъснати поради липса на необходимата 
детайлна информация. 

3. Заключение 
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Фиг. 5.  Модифицирано дърво на отказите за анализ на авиационно произшествие със самолет Boeing 737  

Предложена е допълнителна логическа връзка 
“истина-неистина” с помощта на която може да се 
реконструира конвенционалното дърво на отказите 
на базата на събрана доказателствена информация 
при разследване на авиационни произшествия. 
Разработена е методика за построяване на 

адаптирано към доказани събития дърво на 
отказите, предназначено за анализ и разследване 
на авиационни произшествия. Тази методика 
позволява да се подобрят възможностите на 
метода FTA като инструмент за качествен анализ и 
бързо откриване на причините, довели до 
определено авиационно произшествие.  

Aдаптираното към доказани събития дърво на 
отказите може да се използва и за насочване на 
разследващите органи относно това къде и какви 
доказателства са необходими за да се стигне бързо 
до причините за настъпване на определено 
произшествие без излишна загуба на време и 
средства. 
Предложената модификация на метода FTA е 

особено подходяща за използване в случаи когато 
се разследват нежелани събития (аномалии, откази 

и др.) в реално време и е необходима бърза 
реакция за предотвратяване прерастването им в 
тежки авиационни произшествия. 
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Резюме:  
Шумът и вредните емисии, които се отделят при работата на авиационните газотурбинни двигатели, са едни от 

основните екологични проблеми, създавани от авиационната транспортна система. В предложеният доклад основно 
внимание се отделя на проблемите, възникващи при работата на авиационните двигатели, оценени са образованията на 
екологически опасните газови съединения, такива като, NOx, HOx, HNO, HNO2, HNO3, N2O, SOx, HSO3, H2SO4, CxNy, 
HCN, NxHy и др. в газовъздушния тракт на реактивните двигатели и формирането на течни сулфатни аерозоли и аеро-
золи на основата на частиците сажди в спътната струя на въздухоплавателните средства с реактивни двигатели. 

 
Ключови думи: екология, въздухоплавателни средства, реактивни двигатели, горивна камера 

 
 

1. Въведение 

Шумът и вредните емисии, които се отделят 
при работата на авиационните газотурбинни двига-
тели (ГТД), са едни от основните екологични 
проблеми, създавани от авиационната транспортна 
система. В предложеният доклад основно 
внимание се отделя на проблемите възникващи 
при работата на авиационните ГТД, оценени са 
образованията на екологически опасните газови 
съединения, такива като, NOx, HOx, HNO, HNO2, 
HNO3, N2O, SOx, HSO3, H2SO4, CxNy, HCN, NxHy и 
др. в газовъздушния тракт на реактивните 
двигатели и формирането на течни сулфатни 
аерозоли и аерозоли на основата на частиците 
сажди в спътната струя на въздухоплавателните 
средства (ВС) с реактивни двигатели. Установено 
е, че вследствие генерацията в горивната камера на 
различни йони (NO+, H3O

+, C2H3O
+, HSO4

-, NO3
-, 

SO4
-), освен неутрални частици в струята се 

образуват също така и зарeдени кластери HSO4
-

(H2SO4)n, HSO4
-(HNO3)n, NO3

-(HNO3)n(H2O)m, SO4
-

(H2SO4)n, NO+(H2O)m, H3O
+(H2O)m и C2H3O

+(H2O)n, 
които стимулират формирането на  достатъчно 
големи (с диаметър > 10 нм) течни аерозолни 
частици. 
В Република България с Наредба № 16 от 

14.01.1999 г. за авиационния шум и за газовите 

емисии на авиационните двигатели, издадена от 
министъра на транспорта, се определят нормите за 
авиационен шум и за газови емисии на 
авиационните двигатели и изискванията за 
издаване и отнемане на удостоверения 
(свидетелства) за съответствие на ВС и 
авиационните двигатели с тези норми (стандарти). 
Тази наредба се прилага по отношение на газовите 
емисии на турбореактивните и 
турбовентилаторните двигатели, монтирани на ВС, 
регистрирани в Република България. 

2. Международни стандарти за екологична 

безопасност 

Под екологична безопасност се разбира 
минималното вредно въздействие върху хората и 
природата от дейностите в областта на авиацията, 
в това число и на първо място: от  вредното 
въздействие на шума на работещите двигатели в 
районите на излитане и кацане на ВС и от 
вредното въздействие на емисиите на излизащите 
от двигателя газове. 
Изискванията на Международния стандарт за 

изхвърляне на вредни вещества (емисии) от 
авиационните двигатели са описани в том II 
„Емисии на авиационните двигатели”, 
Приложение 16 към Конвенцията на 
Международната гражданска авиация. В 
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настоящия момент в съответствие с 
международните стандарти се нормират емисиите 
на неизгорелите въглеводороди (HC), въглеродния 
окис (CO), азотния окис (NOх), дим (SN) и е 
забранено преднамерено изхвърляне на гориво в 
атмосферата в зоната на летищата. Нормиран 
параметър за емисиите на газообразните вредни 
вещества се явява условният общ обем изхвърлено 
от всяко едно вещество, отнесено към тягата на 
двигателя на излетен режим. Емисията дим се 
определя по максималното измерено значение на  
условното число на димене- SN, определяно по 
замърсяването на хартиен  филтър от изтичащите 
газове. 
За първи път международният стандарт за 

емисия е приет през 1981 г. От 1996 г. до 
настоящето време действат по-строги (с около 
20%) норми за емисиите NOх. От 2004 г. те 
станаха още по-строги (приблизително с около 
16%) за новите  авиационни двигатели и 
съществуващите модификации. От 2008 г. ИКАО 
въведе забрана на производството на двигатели, не 
съответстващи на нормите за вредни емисионни 
вещества. Страните от Европейският съюз (ЕС) 
провеждат все по-решителна (в сравнение с 
ИКАО) политика за защита на околната среда от 
въздействието на авиацията. Някои страни 
(например, Швеция, Швейцария и Норвегия), вече 
въведоха тарифни санкции за изхвърляне на 
вредни вещества от авиационните двигателите.  
Основен международен орган, регулиращ 

въпросите за защита на  обкръжаващата среда от 
въздействието на авиации, е Международната 
организация за гражданска авиации (ИКАО), 
обединяваща 185 държави, която е 
специализираната институция на ООН, на която е 
възложена отговорността за разработване на 
стандарти, препоръчващи практики и 
инструктивен материал по различни аспекти на 
дейността на гражданската авиация. 
В настояще време политиката в областта на 

охраната на обкръжаващата среда от 
въздействието на авиацията се определя от редица 
междудържавни споразумения: 

- Рамкова конвенция на ООН за изменение на 
климата (1992 г.); 

- Протокол от Киото за парниковите газове, 
влияещи на климата (1997 г.); 

- Протокол от Монреал по веществата, 
разрушаващи озоновият слой (1987 г.). 
В решаването на тези проблеми с емисиите на 

авиационните двигатели участва не само ИКАО, 
но и редица организации на ООН: 

- Междуправителствената група от експерти по 
изменение на климата; 

- Световна метеорологическа организация и др. 

Съгласно протокола от Киото страните, които 
го подписаха (84 страни, включително и 
България), се задължават в периода от 2008 г. до 
2012 г. да съкратят съвкупните изхвърляния на 
шест "парникови" газове (от които пряко 
отношение към авиацията има въглеродният 
двуокис) с не по-малко от 5 %, в сравнение с 
нивото от 1990 г. 

3. Технически решения за намаляване нивото на 

вредни емисии 

Техническите решения за осигуряване на 
минимално ниво на емисии от вредни вещества 
при организиране на процеса на горене в ГК са 
насочени към създаване на следните условия 
[5]: 

- раздробяване на частиците на горивото; 
- висока еднородност на сместа преди пода-

ване в ГК; 
- максимално възможна скорост на реакци-

ята; 
- температура в зоната на горене Т° = 700 ÷ 

1500 °С; 
- отсъствие на локални високотемпературни 

зони; 
- постоянен състав на сместа в зоната на 

горене, в целия диапазон на работа на 
двигателя; 

- оптимално разпределение на вторичния 
въздух; 

- оптимален състав на сместа в устройствата 
за смесване или в първичната зона на ГК. 
По същество, повечето способи за 

намаляване на вредните емисии в ГК с 
традиционни схеми, от една страна, са 
компромис между изхвърлянето на СО и НС, и 
отработването на NOx - от друга. 
В същото време, за осигуряване на 

перспективните норми за количеството емисии 
от вредни вещества, е необходимо създаването 
на ГК, които позволяват едновременното 
намаляване на всички видове вредни 
компоненти. Към основните конструктивни 
схеми на нискоемисионни ГК могат да бъдат 
отнесени следните схеми [5]: 

- двузонови; 
- с изменяема геометрия; 
- многофорсункови; 
- с хомогенизация на горивовъздушната смес; 
- каталитически. 

4. Мероприятия за намаляване нивото на вредни 

емисии 

По мнение на ИКАО обширните научни 
изследвания не потвърдиха извода за съществено 
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влияние на авиацията върху озоновия слой на 
Земята при полети в горните слоеве на 
атмосферата. В същото време е възможно това 
влияние да се засили при увеличаването на парка 
от свръхзвукова пътническа авиация. Поради тази 
причина, в настоящия момент редица научно-
изследователски и опитно-конструкторски 
програми са насочени към създаване на горивни 
камери за свръхзвуковите самолети с индекс на 
емисиите на азотен окис до 5 г/кг (грама NОх на 
килограм изгорено гориво). 
                                                                   Таблица № 1 

Подобряване на емисионните характеристики 
на авиационните двигатели 

Тип 
дв-л 

ВС 
Вредни емисии 

(съдържание в %) 
Мерки 

Ил-96 
Ту-204 
Ил-76 
(R = 16 
тс) 

NOx 
(>15%) 

NOx 
(>50%) 

1 етап: Доработка на 
тръбно-пръстеновидна-
та ГК за намаляване на 
емисиите от NOx с 15% 
от нормите за 2004 г. 
(двигател ПС-90А2). 
2 етап: Разработване 
на нова пръстеновидна 
ГК за намаляване на 
емисиите до нормите. 

ПС-
90А 

Ил-76 
(R = 

14,5 тс) 

 

NOx 
на 
гор-
ната 
грани
ца 

NOx 
(>5%) 

NOx 
(>50%) 

Доработка на тръбно-
пръсте-новидната ГК за 
намаляване на емисии-
те от NOx с 15% от нор-
мите за 2004 г. 
(двигател ПС-90А2). 

Д-
30К
У 

Ту-
154М 

НС, 
СО 

НС, 
СО 

НС, 
СО 

НС, 
СО 

Сертификация и 
внедряване на 
нискоемисионна ГК. 

Д-
30К
У 

Ил-62 
НС, 
СО 

НС, 
СО 

НС, 
СО 

НС, 
СО 

Доработка и 
сертификация на ниско-
емисионна ГК 

НК-
93 

Ил-
96мод 
Ту-204/ 

214 
Ту-330 

   
НС, 
СО 

1 етап: Сертификация 
на ГК. 
2 етап: Разработване 
на нова пръстеновидна 
ГК за намаляване на 
емисиите от NOx с 50% 
до нормите. 

Д-30 Ту-134 
НС, 
СО, 
SN 

НС, 
СО, 
SN 

НС, 
СО, 
SN 

НС, 
СО, 
SN 

Замяна на двигателите с 
Д-436. 

НК-
86 

Ил-86 
НС, 
СО 

НС, 
СО 

НС, 
СО 

НС, 
СО 

Внедряване на моди-
фицирана ГК. 

НК-
8-2У

Ту-154Б 
НС, 
СО 

НС, 
СО, 
SN 

НС, 
СО, 
SN 

НС, 
СО, 
SN 

Замяна с модифицирана 
ГК. 

Д-
436 

Ту-334 
Ту-200 

   NOx Модификация на ГК 

Обозначения: HC- неизгорели въглеводороди, СО- 
въглероден окис, NOx - азотен окис, NS- дим. 

Водещите в света фирми провеждат 
интензивни работи за създаване на горивни камери 
(ГК) за авиационни ГТД с намалени до 2÷3 пъти 
емисии от NОх по отношение на действащите 
норми на ИКАО от 1996 г.  

В Таблица № 1 са посочени конкретните 
мерки, които са взети от руските производители на 
авиационни ГТД за подобряване на емисионните 
им характеристики в съответствие с 
международните стандарти. 

ИКАО не разработва методика за разчет на 
емисиите въглероден двуокис тъй като СО2 е 
продукт на горенето на авиационния керосин и 
неговото количество зависи от количеството на 
изгаряното гориво. Във връзка с нарастването на 
въздушни превози на пътници и товари и на 
увеличеното потребление на авиационен керосин, 
изключително важно значение за задържане на 
нивото на емисии от СО2 придобива горивната 
ефективност на двигателите на ВС. По данни от 
Междуправителствената експертна група по 
изменение на климата, световният ръст на 
въздушни превози ще бъде 5 % на година през 
периода от 1990 г. ÷ 2015 г. За същия период 
потреблението на гориво ще нараства с около 3 % 
на година, докато горивната ефективност на 
двигателите на новите ВС, постъпващи в 
експлоатация към 2015 г., средно ще се повиши с 
около 20 %, т.е. приблизително с 1 % на година. 
За ограничаване на емисиите от СО2 ИКАО 

съвместно с другите организации на ООН 
разработват не забранителни  мерки (както в 
случаите с авиационния шум), а така наречените 
„пазарни методи” на регулиране – създаване 
между страните на система за обмяна на квоти на 
емисии от СО2, а също така и въвеждане на 
система от мита за емисиите. 
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Резюме: 
В доклада е представена методика за моделиране и изчисление на масови инерционни характеристика на 

научна измервателна апаратура и сензори за измерване на електрични полета в широк честотин диапазон от 
борда на високоапогейни спътници.  

 

Ключови думиs: масов инерционен момент, тензор на инерцията . 
 

1. Въведение   

Проектът РЕЗОНАНС на РКА и ИКИ-РАН е 
насочен към изследване на физическите процеси 
във вътрешната магнитосфера на Земята и 
частност взаимодействието между вълни и частици 
в околоземното простронство. 

В проекта са набелязани 2 вида 
експерименти – пасивни и активни. 

Решаването на научните задачи ще се 
извършва с измервания в широк спектър на 
електромагнитното излъчване и голямо 
разнообразие от други експерименти и 
изследвания. Предвижда се изстрелване на 4 
едновременно работещи спътника на елиптични 
магнитосинхронни орбити с апогей на орбитите 
28000 км и перигей 560 км.  

Измерванията на електрично поле от борда на 
спътниците ще се извършва от български прибор и 
сензори за измерване в широк честотен диапазон 
AMEF-WB. Приборът измерва 3 компоненти на 
вектора на електричното поле по метода на 
„двойната сонда”, описан в [1]. Аналогични по 
метод на измерване и приложение прибори са 
описани в [2] и [3]. За целта в комплектацията на 
прибора влизат 4 електрически датчика с вградени 
предусилватели, а в прибора е съсредоточена 
обработващата електроника и блоковете за 
захранване и свръзка с телеметрията на спътника. 
Необходимият честотен диапазон на измерване е 
от нулеви частоти до 1 MHz. За измерване в тази 

много широка честотна лента е разработен нов 
сензор и предусилвател за електрическите сензори. 
Предусилвателят е с нисък входен капацитет, което 
позволява разшираване на честотната лента на 
приеманите честоти до  1 MHz. Схемотехниката на 
предусилвателя е патентно защитена [4]. 

Динамическите диапазони на измерваните 
сигнали  в поддиапазоните са: DC-ULF – 90 dB, 
ELF/ VLF – 90/80 dB, HF – 70 dB.   

Спътниците заедно с комплекса научна 
апаратура, движейки се по установената орбита, 
преминават през радиационните пояси на Земята. 
Това налага прилагане на радиационно устойчиви 
електронни елементи и екраниране на 
електронните блокове на датчиците и прибора. 
Направените изчисления показват необходимост от 
прилагането на екрани с дебелина от 5 мм при 
материал дуралуминий от типа Д16. В 
конструкцията на сензорите и корпуса на прибора 
необходимият антирадиационен екран е съвместен 
с носещата конструкция на корпусите. 

За отработка на масовите и инерционните 
характеристики на научната апаратура и 
спътниците на определен етап от разработката се 
извършва тяхното измерване и моделиране. Този 
процес и резултатите от него са представени по-
долу. 

2. Изложение  

Пресмятането на масов инерционен момент 
на механична система относно неподвижна ос или 
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т. нар. „осов инерционен момент”, с използването 
на CAD/CAM приложен софтуер, реализира на 
практика добре познатата дефиниция от механика 
на идеално твърдото тяло. Особеност представлява 
единствено определянето плътността на 
материала. Нашият опит със средите AutoCAD и 
ANSYS показва, че в тях споменатата величина е 
инициализирана със стойност 1 и е безразмерна. В 
среда AutoCAD например тримерният модел на 
измерваното тяло на етап изчертване има условна 
дименсия, като тя е въпрос на избор от 
потребителя. Това обаче налага допълнителна 
обработка на числените резултати, която ще се 
дискутира в доклада. 

Командата за стартиране на диалога 
„Region/Mass Properties” от конзолата на AutoCAD 
е „massprop”. Тя е валидна само за т. нар. 
„солидни” тела или за двумерни региони, 
създадени с команда „region”. Йерархията на 
тримерния чертеж в среда AutoCAD по низходящ 
приоритет е „Solid”, „3D Surface” и „3D 
Wireframe”, като от първия вид могат да се 
получат следващите два, но не и обратно. 
Командата за тази цел е „explode”. 

Осовият инерционен момент представлява 
мярка за инертността на тялото в неговото 
ротационно движение. Той е аналог на масата 
(инерционен момент от нулева степен), която се 
използва за случай на транслация. Инерционният 
момент спрямо ос „a” се дефинира така:  
 

( )

22 , mkgdVrJ

V

a ⋅= ∫ ρ ,                 (1) 

където интегрирането се извършва по всички 
материални точки на механичната система. 
 Процедурата за пресмятане на масов осов 
инерционен момент е следната. Удобно е първо 
координатното начало да се постави в масовия 
център на тялото, като неговите координати се 
определят отново чрез команда „massprop”. 
Преместването и подравняването на 
координатните оси се осъществява чрез команда 
„UCS” и последваща опция „3”. Добро решение е 
координатните оси да се ориентират по осите на 
симетрия на тялото, ако съществуват, за да бъде 
предварително известен поне един от 
центробежните инерционни моменти. 

След предварителното ориентиране на 
координатната система, команда „massprop” 
изчислява следните масови параметри: маса, обем, 
координати на масовия център, осови инерционни 
моменти, центробежни инерционни моменти, 
инерционни радиуси, тензор на инерцията и 
стойности на главните осови инерционни моменти. 
Както вече бе споменато, плътността на материала 

по подразбиране е безразмерна единица и това 
налага получените резултати да се умножат по 
съответната плътност. Необходимо е да се държи 
сметка за условно приетата дименсия на размерите 
на измерваното тяло. 

В Институт за космически и слънчево – земни 
изследвания към БАН се произвежда датчик за 
измерване параметри на електрични полета в 
йоносферната и магнитосферна плазма, както и 
съпровождащата го приемна апаратура. За монтаж 
на спътниковата платформа и стабилизация на 
спътника около неговия масов център, необходимо 
е предварително да са известни масата и масовите 
осови инерционни моменти на тези изделия. При 
прилагане на гореописаната процедура, среда 
AutoCAD пресметна следните стойности: 

 
- за сензор за измерване на електрични полета 

в широк честотен диапазон (извадка от AutoCAD) 
 
Mass:   57521.5762 
Volume:  57521.5762 
Centroid:  X: 0.0000 
   Y: 0.0000 
   Z: 0.0000 
Moments of inertia: X: 412588999.6836 
   Y: 40454822.0325 
   Z: 412589472.7002 
Products of inertia: XY: -8.9751 
   YZ: 17523.7368 
   ZX: 0.2288 
Radii of gyration: X: 84.6922 
   Y: 26.5198 
   Z: 84.6923 
 
Principal moments and X-Y-Z directions about 
centroid: 
 
I: 412588999.6833 along [1.0000 0.0000 0.0005] 
J: 40454821.2071 along [0.0000 1.0000 0.0000] 
K: 412589473.5255 along [-0.0005 0.0000 1.0000] 
 

- за приемник за измерване на електрични 
полета в широк честотен диапазон (извадка от 
AutoCAD) 
 
Mass:   968081.7258 
Volume:  968081.7258 
Centroid:  X: 0.0000 
   Y: 0.0000 
   Z: 0.0000 
Moments of inertia: X: 2746020139.7009 
   Y: 5174127784.4062 
   Z: 4459816663.6286 
Products of inertia: XY: -5736186.9152 
   YZ: -5311544.2121 
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   ZX: 7653839.2109 
Radii of gyration: X: 53.2593 
   Y: 73.1076 
   Z: 67.8739 
 
Principal moments and X-Y-Z directions about 
centroid: 
 
I: 2745972295.1396 along [1.0000 -0.0024 0.0045] 
J: 5174180561.4210 along [0.0023 1.0000 0.0074] 
K: 4459811731.1669 along [-0.0045 -0.0074 1.0000] 
 

При положение, че условната мерна единица е 
приета милиметри, масата и масовите осови 
инерционни моменти, изчислени в дискретна 
форма, имат следните дименсии: 

 
- Маса  

[ ]
3

1

1, mmVm
n

i

ii
⋅⋅=∑

=

ρ                                     (2) 

- Осов инерционен момент 

[ ]
23

1

2 1, mmmmrVI
n

i

iii
⋅⋅⋅⋅=∑

=

ρ                       (3) 

 
Материалът, от който се произвеждат 

изделията, е дуралуминиева сплав Д16Т с 
плътност 2.74Е–06 kg/mm3. С оглед условните 
дименсии, масата и осовите инерционни моменти 
се умножават съответно по 2.74Е–06 и 2.74Е–12. 
Получават се окончателно следните резултати: 

 
- за сензор за измерване на електрични полета в 

широк честотен диапазон 
m = 0.15761 kg 
Ix = 1.13E-03 kg.m2 
Iy = 0.11E-03 kg.m2 
Iz = 1.13E-03 kg.m2 
 

- за приемник за измерване на електрични 
полета в широк честотен диапазон 

 
m = 2.65254 kg 
Ix = 7.52E-03 kg.m2 
Iy = 14.17E-03 kg.m2 
Iz = 12.22E-03 kg.m2 
 

За проверка на получените резултати, изделията 
бяха претеглени с везна. Относителната разлика в 
теглото на моделираните и реализираните 
устройства не надхвърля 5%.  

На фиг. 3 е представен разрез на конструкцията 
на електрическия сензор, а на fиг. 4. – приемника 
за измерване на електрични полета. 

 

 
 

Фиг. 3. Разрез на модела на сензор за 
измерване на електрични полета в широк 
честотен диапазон 

  

 

 

 

 

Фиг. 4. Масов модел на приемник за измерване 
на електрични полета в широк честотен 
диапазон 

3. Заключение  

Представеният метод позволява изчисление на 
масовите инерционни моменти на 
новоразработвана космическа и авиационна 
апаратура с достатъчна за целите точност  
Недостатък на гореизложения метод е еднаквата 
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плътност на материала, по която трябва да се 
умножат получените резултати. В изделията обаче 
присъстват детайли, направени от различни 
материали, например полиамид, стъклотекстолит, 
стомана и др. 

Начин да се преодолее посочения недостатък е 
да се пресметнат масовите параметри на детайлите 
от различни материали по отделно спрямо оси, 
успоредни на осите на цялото изделие. Получените 
така резултати следва да се приведат към 
„общите” оси по теоремата на Хюйгенс – Щайнер. 
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1. Въведение 
Целта на проекта е конструирането на 

безпилотен летателен апарат (БЛА) с 
нетрадиционна аеродинамична схема, която да 
доведе до по-нисък разход на гориво,  по-
голяма продължителност на полета и по-голям 
полезен товар в сравнение с конвенционални 
схеми. БЛА е по схема патица-съчленено 
крило с вертикални плоскости, вградени в 
крилото. 

Съчлененото крило има съществени 
предимства пред конвенционалните свободно 
носещи крила по-важно от които са: по-малко 
тегло и по-голяма коравина на конструкцията 
на крилото; по-малко индуктивно 
съпротивление от еквивалено свободно 
носещо крило; редуциране на обтекаемата 
площ. [4] Последното предимство позволява 
вграждане на вертикалните стабилизатори в 
конструкцията на съчлененото крило. 
Използването на схема патица позволява 
внедряване на активно надлъжно управление.  

Планира се БЛА да бъде изработен от 
съвременни композитни материали.  

Предлаганата схема и използваните 
материали дават превъзходство на летателен 
апарат над конвенциалните БЛА в следните 
области: 

Наблюдения в реално време на гранични 
зони, гори, градове, големи събития и 
събирания на хора, трафик и т.н.  

Научно изследователска дейност - 
изследване на атмосферни явления, като бури 
и урагани. Проучване на съдържанието на 
различни елементи в  атмосферта в ниските й 
слоеве (прахови облаци от вулканични 
изригвания).  

Локализиране и заснемане от въздуха 
различни територии - земеделски, градски, 
морски, както и  бедстващи райони, пожари, 
наводнения, земетресения, вулканични 
изригвания, нефтени разливи, места, където е 
опасно да се пращат пилотируеми летателни 
апарати. 

 
Проектните технически характеристики на 

летателният апарат са: максимална излетна 
маса 70kg; максимален полезният товар, 
заедно с горивото 40kg;  максималната скорост 
е 60 m/s с таван на полета 4000m и  
максимална продължителност на полета над 
10h. Основни геометрични характеристики: 
дължина на тялото 2,3m и разпереност на 
долното крилото 4,5 m. Двете крила (долно и 
горно) се съчленяват на разстояние 0,7 от 
разпереността на долното крило. При това 
съотношение на двете крила се получава 
относително най-леко съчленено крило. [4] 
  

2. Аеродинамични характеристики 
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Аеродинамичните характеристики на 
летателния апарат са определени по известни 
теоритични емпирични методи (ТЕМ) 
[1],[2],[3],[5],[6],[7],[8],[9] в съчетание със 
софтуерни продукти основаващи се на Mетода 
на дискретните вихри МДВ [4], което 

осигурява по-голяма точност за предлаганата 
аеродинамична схема.  

В таблица 1 са показани основнте 
аеродинамични характеристики и начниите за 
тяхното пресмятане. 

МДВ - Метод на дискретните вихри 
ТЕМ - Теоритично емприричен методи 

Таблица 1 

Наименование Означение Метод за 

определение 
Производна на коефициента на подемна сила по ъгъла на атака 

y
C

α  МДВ 

Ъгъл на атака при нулева подемна сила 
0α  МДВ 

Коефициент на челно съпротивление при нулева подемна сила 
0xa

C  ТЕМ 

Коефициент на индуктивност A  ТЕМ 
Максимално аеродинамично качество 

maxK  ТЕМ 

Производна на коефициента на надлъжен момент по ъгъла на 

атака 
z

m
α  МДВ+ТЕМ 

Коефициент на надлъжния момент при нулева подемна 

сила 
0z

m  МДВ 

Положение на фокуса на крилото по надлъжната ос 
F

X  МДВ 

Координата на страничния аеродинамичен фокус 
F

X
β

 ТЕМ 

Производна на коефициента на аеродинамичната напречна 

сила по ъгъла на плъзгане 
Z

C
β  ТЕМ+ МДВ 

Производна на напречния аеродинамичен момент по ъгъла на 

плъзгане  
x

m
β  ТЕМ+ МДВ 

Производна на попътния аеродинамичен момент по ъгъла на 

плъзгане 
y

m
β  ТЕМ+ МДВ 

 

 
фиг. 1  Разпределение на налягането при 0º   фиг. 2,  Разпределение на налягането при 3º 

 

След напрвените изчисления и получени 
резултати, са построени фигури 1 и 2 за 
разпределение на налягането по повърхноостта 
на крилата и „патицата”. Ясно се вижда 
влиянието на хоризонталните плоскости върху 
разпределението на налягането по крилата. 
Върху степента на интерференция силно 
влияят видът на профила на „патицата” и 
нейното разположение спрямо крилото. 

Паралелно с тези резултати от МДВ 
програмата се получават коефициентите на 
подемна сила както на цялата конфигурация, 
така и на всяка плоскост поотделно с отчитане 
на интеференцията. 

За пресмятане на челното съпротивление е 
използвана методиката, изложена в [7].  
На фигури 3 и 4 са показани полярата и 
зависимостта К(α) на базата на пресметнатите 
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коефициенти
ya xa

C иC . Вижда се, че тази 

схема осигурява аеродинамично качество 

почти 16 еденици.

0.25− 0.15− 0.05− 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75

0.25

0.5

0.75

1
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1.5
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2

Cy αs( )

Cx 0 50, αs, ( )

 фиг. 3  Поляра на летателния апарат 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0
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4

6

8

10

12

14

16

K 0 50, αs, ( )

Cy αs( )  

фиг. 4  Качество на летателня апарат К(α) 

3. Устойчивост и балансиране на 

летателния апарат. 

Избраната аеродинамична схема на 
летателния апарат има някои недостатъци. 
Вижда се, че плоскостите, участващи в 
страничното движение (вертикални плоскости, 
уинглети), са разположени сравнително близо 
до средата на тялото. То, от своя страна, е с 
малка дължина. Това налага поставяне на 
центъра на масата на летателния апарат по-
напред в тялото, за да се отдалечи от 
страничния фокус на самолета и да се осигури 
попътна устойчивост. От друга страна 
отдалечаването на центъра на масата от 
крилото ще доведе до прекомерна надлъжна  
устойчивост на БЛА. Това налага и 

поставянето на сравнително голяма „патица”, 
за вкарване в норми на надлъжната 
устойчивост.  

Профил на двете крила се избира с малка 
кривина, а този на хоризонталната плоскост с 
по голяма, за да се осигури минимална 
интерференция с крилото и необходимата 
надлъжна устойчивост.  При избраните 
профили за хоризонталните плоскости и 
крилото, геометричните характеристики на 
компановката и положението на центъра на 
тежестта лтетателният апарат има добра 
попътна и надлъжна статична устойчивост. На 
фигури 5 и 6 са показани зависимостите mz(α) 
и my(β). 

 

4− 2− 0 2 4 6 8 10
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 фиг. 5  Коефициент на надлъжният момент 
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фиг. 6  Коефициент на попътният момент

 

4. Заключение 
Схемата осигурява добро аеродинамично 
качество. Въпреки проблемите със статичната 
устойчивост на тази аеродинамична 

компановка, все пак летателният апарат може 
да бъде балансиран и да има статична 
устойчивост в надлъжно и напречно 
направление, което е обект на по-нататъчното 
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развитие на проекта. Предстои да се изпълни 
техническият проетк за целия летателен 
апарат, като точно там са големите предимства 
на съчлененото крило.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  НА  ТЕХНОЛОГИЯТА  SCP-RPSC  B   ШИРОКОЛЕНТОВИТЕ  

СПЪТНИКОВИ КОМУНИКАЦИИ ЗА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ      

Веселин Демирев 

 

кат. РК и ВТ, ТУ-София,бул. Кл. Охридски № 8 , 1756-София, 
тел. 359-965-26-60, e-mail:demirev_v@tu-sofia.bg 

   Резюме: 

 

 В доклада се разглеждат съвременното състояние и перспективите на развитие на  широколентовите 
спътникови комуникации за въздушния транспорт. Анализира се вида на трафика на съвременните пътнически 
самолети, както и съществуващите спътникови системи, предназначени за горепосочената цел. По принцип този вид 
комуникации представляват съвокупност от широколентови локални радиомрежи, свързани с глобалната Internet 
мрежа чрез спътникови геостационарни или нискоорбитални мрежи,  работещи  в L или Ku банд. Основният проблем 
на тези системи се състои в необходимостта от използване на сложни и ненадеждни нископрофилни следящи антенни 
системи в самолетите, както и  прецизното насочване на диаграмите им на насоченост към съответните 
комуникационни спътници. Една нова радиотехнология, наречена SCP-RPSC, беше разработена в последните години 
за нуждите на приемните DVB-S фиксирани и мобилни терминали. Целта на настоящия доклад е да се дискутират 
възможните приложения на технологията SCP-RPSC в широколентовите мобилни комуникации за въздушния 
транспорт. Възможностите на тази технология да следи по електронен начин един или няколко комуникационни 
спътника при мобилни приложения с висок коефициент на усилване на антенната система (над 36 dBi) обещават нови 
перспективи за развитие на мобилните широколентови телекомуникации за въздушния транспорт. 

 
Keywords: Mowgly Spatial Correlation Processing RPSC   

 
 

1.Увод 

 
Съвременното развитие на човешкото 

общество е свързано с бързо нарастващо 
потребление на съвременни информационни 
услуги както по отношение на броя на 
потребителите, така и по отношение вида на 
предлаганите услуги. Гласовата телефония и 
предаването на данни с ниска скорост вече са 
съвсем недостатъчни за потребителите в света, в 
който съществува високоскоростен достъп до 
Интернет. Потенциалните услуги включват видео 
по желание, бърз достъп до Интернет, 
телемедицина, телеобучение и пренос на големи 
файлове с информация, обединени напоследък в 
обща т. нар. 3- play платформа. 

 Необходимостта от развитие и поддържане на 
широколентови комуникации навсякъде и по всяко 
време поставя нови предизвикателства и към 
спътниковите комуникационни системи и мрежи. 
Ефективността, гъвкавостта, мобилността и 
възможността за реализиране на високо качество 

на услугите практически навсякъде по света и по 
всяко време са причините, заради които на 
спътниковите комуникации се възлага  основна 
роля за осигуряване на световен достъп до 
широколентовите интерактивни комуникационни 
услуги. Благодарение на ниската цена (особено в 
зоните с ниска плътност на заселване), кратките 
срокове на инсталиране и т.н., спътниковите 
системи ще разширяват своя дял при 
осигуряването на достъпа до висококачествените 
телекомуникационни мрежи.    

Развитието на глобалните международни 
спътникови системи от своя страна създава 
технически, регулаторни, икономически и 
политически проблеми, чието решение е възможно 
единствено на широка международна основа. 
Значението на спътниковите комуникации за 
Европа е признато на най-високи политически 
нива. През м. Март 1997 г. Европейската Комисия 
публикува т.нар. План за действие на Евросъюза: 
“Спътниковите комуникации в информационното 
общество”. В него са посочени редица инициативи 
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на европейско ниво, в които важно място е 
отредено на европейските научни и приложни 
изследвания за решаване на възникващите 
технически проблеми. Спътниковите 
широколентови системи са основни елементи при 
реализирането на регионални или глобални 
социални информационни проекти т.е. за 
установяването на т. нар. Транс-европейски мрежи 
и на Глобалната информационна инфраструктура.  

Понастоящем спътниково базираните 
широколентови и мултимедийни фиксирани 
услуги са вече факт. Предстои развитието им по 
отношение на приложението им при мобилни 
потребителски терминали. Особено важно 
приложение намират широколентовите мобилни 
спътникови комуникации във въздушния 
транспорт (Broadband Aeronautical Satellite Services 
- B-ASS). 

Съгласно квалификациите на ICAO – Лит.[1] 
B-ASS се класифицират като: 

 
-Комуникации за осигуряване на безопасност и за 
регулиране. За тях се изисква бързодействие и 
висока степен на интегриране с останалите 
системи. От своя страна те се разделят на: 

• Комуникации за осигуряване на 
безопасност, обслужващи службите за 
контрол на трафика.  

• Комуникации за осигуряване на 
безопасност, обслужващи операторите. 

 
-Комуникации, не свързани с осигуряването на 
безопасност като: 

• Комуникации за административна 
информация, обслужващи операторите. 

• Обществени комуникации, обслужващи 
пасажерите на пътническите самолети. 

 
2. Съвременно състояние на 

широколентовите B-ASS 

 
 Въвеждането на широколентов Internet   на 
пасажерски самолети очевидно ще бъде най-
ефективно от икономическа и техническа гледна 
точка да става с помощта на специално 
разработените за целта спътникови 
комуникационни технологии. Типичен пример в 
това отношение представлява предстоящата за 
лицензиране европейска система MOWGLY 
(MObile Wideband Global Link sYstem) [2,3]. В 
момента съществуват само две системи с 
аналогични функции, както следва: 

• Connexion   на фирмата Boeing, 
стартирала през 2004 г. Системата 
осигурява широколентови услуги за 

кораби и самолети. Използва спътници в 
Ku-обхвата при скорости от 5Mbit/s за  
 

 

 

Фиг.1. Архитектура на мобилна 

широколентова спътникова система 

 

линия надолу и 1 Mbit/s за линията нагоре.  
• Inmarsat, използващ 4 нови спътника, 

работещи в L-обхвата. Осигурява 
услугата BGAN (Broadband Ground Access 
Network) от 2007г. при скорости до 492 
Kbit/s. 

Списък на възможните услуги, предоставяни 
от системата MOWGLY, е показан по-долу: 

• Услуги, базирани на стандарта GSM като 
мобилна телефония, предаване на 
съобщения и др. 

• Колективни услуги, използващи IP 
технология като базирана на стандарта 
MPEG 4 телевизия, радио и телефония. 

• Специални комуникационни услуги като 
телемедицина, дистанционно обслужване 
на бордовите системи на самолета, 
комуникационни канали за екипажа и 
пренос на видеоинформация от камери за 
видеонаблюдение на борда. 

• Бордови WEB портал. 
• Електронна поща. 
• Видеоконференсни връзки и други IP 

преносни технологии.  
Предлаганата система е изградена на 

базата на класическа звездна топология по 
подобие на фиксираните широколентови услуги. 
При това в спътниковия сегмент се използват 
радиопрозрачни транспондери. На фиг. 1 е 
показана архитектурата на системата.  

Новите технологии, използвани от системата 
MOWGLY, са:   

• DVB-S2 стандарт, позволяващ повишаване 
на ефективността на спътниковия сегмент 
и намаляване на цената му с 25 %, както и 
използване на адаптивни методи за 
кодиране и модулация (Adaptive Coding 
and Modulation -ACM). 
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• Достъп по желание (Demand Assignment 
Multiple Access - DAMA). 

• Снижение на интерферационните 
въздействия чрез т.нар. frequency spreading 
stage на стандарта DVB-RCS. 
Коефициентът на разширение на спектъра 
варира между 5 и 8.  

• Модифициране на алгоритмите за 
управление на ТСР (транспортните 
протоколи) с оглед голямото закъснение 
на сигналите при използваните 
геостационарни спътници. 

 

3. Технологията  SCP-RPSC – възможно 

бъдещо решение на проблемите на B-ASS      

 

3.1. Технологията SCP-RPSC  

 

В [4,5] е предложена и изследвана нова 
радиокомуникационна технология, наречена  SCP 
(Spatial Correlation Processing - пространствено-
корелационна обработка на сигнала). 
Характерното за нея е приемането на сигнали от 
един или няколко източника с голям коефициент 
на усилване на антенната система и с висока 
пространствена избирателност с оглед 
предотвратяване на смущенията от други 
пространствено разнесени източници, излъчващи в 
същия честотен диапазон. Това се постига с 
помощта на  допълнителен пилотен сигнал, 
предаван в честотната лента на информационния и 
достъпен за приемника чрез CDMA технология. 
Приемният SCP терминал използва антенна 
решетка със случайно фазово разпределение- 
фиг.2.Приеманите информационни и пилотни 
сигнали от даден източник се корелират в 
корелатор, в резултат на което се отделя 
информационният сигнал по основна честотна 
лента. Фактически при технологията  SCP се 
осъществява виртуално електронно сканиране на 
един или няколко едновременно съществуващи 
антенни лъча, при това с голям коефициент на 
усилване и с висока пространствена 
избирателност.  

Идеята за използване на гореописания нов 
принцип на работа в предавателен режим се роди 
по време на изследователската работа по проекта 
SCP [6]-фиг.3. Излъчваните от случайно фазирана 
антенна решетка сигнали имат специфично фазово 
диспергиране. То може да бъде разглеждано като 
случайно пространствено кодиране, поради което 
за целта се използва терминът SCP-RPSC (Random 
Phase Spread Coding). 

Една от целите на настоящия доклад е да се 

дискутират възможните приложения на 
технологията SCP-RPSC в B-ASS [7].  

 
Фиг.2. Блок схема на SCP система 

 

3.2.SCP-RPSC в B-ASS 

 

3.2.1. SCP в линията надолу (down link) 

на B-ASS 

 
Приложението на технологията SCP  в линията 

надолу на B-ASS ще доведе до следните 
съществени предимства пред известните за 
момента решения: 

• Използването на сравнително проста и 
евтина пасивна антена, изградена на радиална 
линия, ще позволи да се решат 
аеродинамичните проблеми, свързани със 
самолетните приложения.  
• Диаграмата на насоченост в режим на 
приемане е слабонасочена, но приемната 
система е с висок коефициент на качество G/T. 
Това премахва необходимостта от прилагането 
на методи за следене по ъглови координати и 
необходимостта от допълнително 
навигационно оборудване при попадане в 
радио засенчени зони. 
• Изборът на различните спътници и 
съответните поляризации ще става с помощта 
на псевдослучайни кодове. Отпада 
необходимостта от следене по поляризация, 
което е характерно за европейските 
спътникови системи при мобилни приложения 
поради използваните линейни поляризации. 
• При движението на самолети в зоната на 
покритие на спътниците се налага 
преминаване от един спътников лъч към друг 
(inter beam handover), както и от покритие на 
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един спътник към друг (inter satellite handover). 
Технологията SCP e изключително подходяща  

 
Фиг.3. Блок схема на RPSC система 
 
 
за целта, като позволява извършването на Soft 
handover с помощта на няколко корелатора в 
приемника. 
• Технологията е съвместима със 
съществуващите радиопрозрачни спътникови 
транспондери.  
• За особено важни канали като тези на 
самолетния екипаж, дистанционното 
управление и видеонаблюдението е възможно 
едновременното използване на транспондери 
на няколко спътника, работещи в режим  space 
diversity. 
. 

3.2.2.RPSC в линията нагоре (uplink) на  

B-ASS 

     Реализиране на дуплексна интерактивна 
система само с една проста и евтина приемо-
предавателна антена. 

• Технологията RPSC може да се окаже 
революционна, водеща до непредсказуемо 
увеличаване на презползването на 
честотите в B-ASS. За целта беше 
предложен един принципно нов метод за 
достъп, наречен  RPSC-MA [8]. Близко 
разположени наземни терминали биха 
могли да комуникират през 
радиопрозрачните спътникови 
транспондери в едни и същи честотени 
канали с минимална интерференция. 
Развръзката между терминалите ще бъде 
осигурявана от тяхното фазо-диспергирано 
кодиране, дължащо се на специфичния 
случаен дизайн на антенните им системи.  

•  Излъчваните полифазно диспергирани 
сигнали не ще причиняват значителна 
интерференция върху конвенционалните 
спътници, използващи същите честотни 

канали. Интерференцията ще бъде 
подобна на тази, създавана от страничните 
листа на антенна решетка със случайно 
разпределение на елементите, фазирана в 
посоката на кооперирания спътник. Това 
ще позволи подобряването на 
регулаторния статут на B-ASS [9]. 

 
4. Заключение    

 
Практическото въвеждане на технологията  

SCP-RPSC в B-ASS ще доведе до значителни 
подобрения на качеството на работата й, като се 
има пред вид, че спътниковият сегмент се явява 
основен за този вид комуникационни услуги. 
Много от съществуващите проблеми на подобни 
спътникови системи, отнасящи се до съвместно 
използване на честотни и орбитални ресурси, 
аеродинамичност на антените и насочването на 
антенните лъчи, респ.  тяхното засенчване, ще 
бъдат успешно разрешени. 

 
Литература 

[1] ICAO, Manual for Aeronautical Mobile Satellite 
(ROUTE) Services, Part 1, March 2007, Internet. 
[2] G. Matarazzo, P. Karouby, V. Schena, P. Vincent,IP 
on the Move for Aircraft, Trains and Boats, Alcatel 
Telecommunications Review – 2-nd Quarter 2006. 
[3] WWW.Mowgly.org. 
[4] V. Demirev, SCP technology – the new challenge in 
broadband satellite communications, ICEST,04 Proceedings 
of Papers, Bitola, Macedonia, vol.1, pp. 159-162, June 16-
19, 2004. 
[5] V. Demirev, A. Efremov, SCP-CDMA GSO,s system 
proposal, ICEST,04 Proceedings of Papers, Bitola, 
Macedonia, vol.1, pp. 163-166, June 16-19, 2004. 
[6] V. Demirev, Review of SCP-RPSC technology, 
ICEST,05 Proceedings of Papers, Nis, Serbia and 
Montenegro, vol. 2, pp.630-633, June 29-July 1,  2005. 
[7] V. Demirev, Application of SCP-RPSC Technology in 
the broadband mobile satellite system Mowgly, Теlecom,08, 
Varnа, 2008 г.(in Bulgarian). 
[8] V. Demirev, A. Angelova, RPSC-MA – a New Mobile 
Access to the Satellite Segment, Теlecom,09, Varnа, 2009 
г.(in Bulgarian). 
[9] V. Demirev, SCP-RPSC Technology – a Possible 
Solution of VMES Regulatory Problems, Теlecom,09, 
Varnа, 2009 г.(in Bulgarian). 

 

APPLICATION  OF  SCP-RPSC  

TECHNOLOGY  IN  THE 

BROADBAND AERONAUTICAL SATELLITE 

SERVICES 
 

Assos. Prof. Veselin Demirev 
Radiocommunication Division, TU-Sofia, Kl. Ohridski blv. 

№ 8 , 1756-Sofia,Tel. 359-965-26-60, e-mail: 
demirev_v@tu-sofia.bg 



 38

BulTrans-2010 

Proceedings 
24-26 September 2010  

Sozopol 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА 

МЕТОДИКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА  

АВТОМАТИЧНО КАЦАНЕ НА САМОЛЕТА С НОРМИТЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ 

 

Николай ЗАГОРСКИ  Светлозар АСЕНОВ 
Технически университет София, филиал Пловдив, България   Технически университет София, филиал Пловдив, България 

nzagorski_bbc@abv.bg  asenov49fish@abv.bg 

Резюме:  

В съвременния мениджмънт на авиационната безопасност господства концепцията за приемливо ниво на риска 
(допустим риск), което се основава на аксиомата за невъзможността за достигане на абсолютна безопасност и за 
необходимостта от компромис между риска от използването по предназначение и полезността за обществото на 
относително безопасна продукция. Оценката на съответствието на толкова високи изисквания за ниво на безопасност 
може да бъде извършена единствено на основата на математическото моделиране с използването на съвременна 
изчислителна техника. Изборът на рационален подход за решаването на тази задача за валидиране на нивото на 
безопасност би бил възможен единствено с използването на системния анализ, теорията на рисковете, 
математическата статистика и теорията на вероятностите. 

 

Ключови думи: мениджмънт на авиационната безопасност, математическо моделиране. 
 

 

1. Въведение 

В съвременния мениджмънт на авиационната 
безопасност господства концепцията за приемливо 
ниво на риска (допустим риск), което се основава 
на аксиомата за невъзможността за достигане на 
абсолютна безопасност и за необходимостта от 
компромис между риска от използването по 
предназначение и полезността за обществото на 
относително безопасна продукция. При това, за 
потенциално опасните системи, такива като 
въздухоплавателните средства (ВС), ядрената 
енергетика и др., изискванията към нивото на 
безопасност са изключително високи, а рискът 
съставлява около 10 -6 ÷ 10 -8. 

В настояще време статистиката от 
авиационната дейност показва, че намалява 
относителният брой на авиационни произшествия 
с човешки и материални щети на броя превозени 
пътници и товари. В същото време абсолютният 
брой на авиационните произшествия нараства, 
поради нарасналия брой въздушни превози. Както 
е добре известно, най-сложният етап от полета на 
ВС в гражданската авиация е кацането, където се 
случват и най-голям брой авиационни 
произшествия и инциденти. В настояще време се 
провеждат изследвания за разработването на 

система за автоматично кацане на самолета в 
условията на „нулева” видимост на полосата за 
излитане и кацане (ПИК). 

 2. Количествени изисквания към нивото на 

безопасност на полетите 

Оценката на съответствието на толкова високи 
изисквания за ниво на безопасност може да бъде 
извършена единствено на основата на 
математическото моделиране с използването на 
съвременна изчислителна техника. Изборът на 
рационален подход за решаването на тази задача за 
валидиране на нивото на безопасност би бил 
възможен единствено с използването на системния 
анализ, теорията на рисковете, математическата 
статистика и теорията на вероятностите.  

Методите за анализ на рисковете при 
решаването на задачите за управление на 
безопасността могат да бъдат разделени на две 
групи: системни или структурни методи и 
параметрически методи за оценка на рисковете. 

Структурните методи обикновено се използват 
при анализа на влиянието на внезапните откази, 
предизвикани от особени причини, свързани с 
нарушаване на нормалното функциониране. Тези 
методи се основават на описанието на изследвания 
обект като съвкупност от отделни елементи, 
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свързани помежду си по някакъв начин и 
взаимодействащи си с окръжаващата среда като 
единно цяло. 

Втората група методи за оценка на рисковете се 
използват за оценка на параметрически откази, 
предизвикани от общи причини, делът на всяка от 
които е незначителен, но в същото време тяхното 
сумарно въздействие може да бъде твърде 
съществено.  

Основното количество работи в областта на 
авиационната безопасност са посветени на 
методите от първата група. Специфичното при 
прилагането на статистически методи за 
решаването на задачите от втората група се явява 
необходимостта от екстраполация на не 
наблюдаваните „опашки” (краища) на кривите на 
разпределение при ограничен обем на 
експерименталните данни. 

Анализът на статистическите данни за 
реализираните авиационни произшествия и 
инциденти в гражданската авиация показва, че 
най-голямо количество произшествия се случват 
при кацането на самолета, който етап се явява най-
сложният и труден етап от полета. При това, 
резултатите от разследванията на авиационните 
произшествия и инциденти показват, че най-
големият брой произшествия са реализирани 
поради грешки на летателните екипажи. Отбелязва 
се също така, че повишаването на нивото на 
безопасност на полетите може да бъде постигнато 
по пътя на пълното автоматизиране на захода за 
кацане и кацането на самолета. В Таблица 1 са 
представени някои от методите за анализ на 
безопасността.  

Таблица 1 

Типови методи за анализ на безопасността 

Качествени 
методи 

Област на 
приложение и 
ограничения 

Количествени 
методи 

Област на 
приложение и 
ограничения 

Дърво на 
отказите 

Използва се широко 
в сложните 
технически системи 
при оценката на 
безопасността. 
Изисква 
задълбочени знания 
за процесите при 
проектирането, 
създаването и 
експлоатацията на 
съответната система 

Непараметри

чески метод 
Не изисква 
познаването 
на типа 
разпределен

ие. 
Необходим 
е голям 
обем 
изпитвания. 

Анализ на 
видовете и 
последствият

а от отказите 
или на 
критическите 
откази –  
Failure mode 
and effects 

При проектирането 
на нов обект, при 
смяна на материала, 
при изменение на 
основните 
технологични 
процеси, при 
повишаване на 
изискванията за 

Толерантен 
интервал 

Ограничени

е се явява 
условието за 
нормално 
разпределен

ие и 
условието за 
еднородност 
на 

analysis безопасност и/или 
екологичност и т.н.  

изследванит

е данни. 

Необходимостта от задаване на количествени 
изисквания може да бъде обяснена на основата на 
теорията на вариациите, предложена от Уолтър 
Андрю Шухарт – основоположник на методите за 
статистическо управление на качеството. Съгласно 
концепцията на Шухарт всички вариации на 
параметрите на изделието са обусловени от два 
типа причини: особени и общи. Особените 
причини, свързани с нарушаване на нормалния ход 
на процесите на функциониране, трябва да бъдат 
открити и отстранени. Всъщност, това се явява и 
задачата за осигуряването на надеждност и 
безопасност. Като правило, общите причини са 
много. Приносът на всяка една от тях не е голям, 
но тяхното сумарно въздействие може да се окаже 
значителен. В такъв случай възниква задачата за 
оценка на сумарното влияние на тези фактори в 
количествена форма.  

Към настоящия момент не съществува 
регламентиран метод за потвърждаване на 
изискванията към високите вероятности. В 
авиационната наука и практика методологията за 
осигуряване на безопасността на полета включва 
както качествени, така и количествени методи, 
както детерминирани, така и статистически 
подходи. При това, решаваща роля се отделя на 
математическото моделиране и на проверката на 
адекватност на използваните математически 
модели по резултатите от летателните изпитвания.  

Методиката на математическото моделиране 
предвижда два етапа – детерминирано и 
статистическо моделиране. При детерминирания 
метод се анализира работата на алгоритъма при 
определен набор от начални условия, центровка, 
тегло и смущаващи въздействия.  

Статистическото моделиране се провежда на 
заключителния етап от изпълнение на алгоритъма 
и позволява да бъде валидирано (потвърдено) 
съответствието на системата със зададената 
вероятност. Статистическото моделиране се 
извършва по известните методи на 
статистическите изпитвания, които могат да бъдат 
считани за имитационни, тъй като имитират 
изменението на вътрешните параметри на 
математическия модел на обекта на изпитвания и 
външните въздействия върху него, което позволява 
да бъдат оценени статистическите характеристики 
на изходните параметри. Освен това е необходимо 
да бъдат създадени модели за случайни смущения, 
които да имитират реални условия. 

Възможността от използването и допълването 
на данните при моделирането с резултатите от 
летателните изпитвания преди всичко изисква 
проверка на адекватност (т.е. еднаквост в 
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поведението при еднакви условия) на 
математическия модел.  

Основен метод за валидиране на 
съответствието на характеристиките за точност на 
системата за автоматично кацане на самолета с 
нормите за летателна годност се явява методът 
„преминава – не преминава”, регламентиран и в 
Европейските норми за летателна годност. 

При това изискванията към характеристиките 
за точност на системата за автоматично кацане на 
самолета се разделят на две групи. Първата група 
се състои от изискванията за комфортно кацане. В 
тази група характеристиките за точност на 
системата трябва да се намират в допустимите 
предели със сравнително невисока вероятност 0,95 
÷ 0,99, а излизането извън тези предели определя 
приемливия риск.   

Втората група съставят изискванията за 
безопасно кацане. В тази група вероятността се 
намира в интервала 0,999999÷0,99999999, а 
излизането извън тези предели определя пределно 
допустимия риск. 

В Таблица 2 са приведени изискванията на 
Единните Европейски норми за летателна годност 
към пределно допустимия риск. 

Таблица 2 

Изисквания към пределно допустимия риск 

Критерии за характеристиките 
Вероятност за 
превишаване 

Приземяване в точка, разположена в надлъжно 
направление на разстояние по-малко от 60 м от 
прага на ПИК. 

10 -6 

Допиране на ПИК в точка, разположена след 
пределите на осветената зона за приземяване, 
т.е. в надлъжно направление на разстояние по-
голямо от 830 м от прага на ПИК. 

10 -6 

Допиране на ПИК с колело от основния 
колесник в точка, разположена на повече от 21 
м в страни от оста на ПИК, при положение, че 
ширината на ПИК е равна на 45 м. 

10 -6 

Вертикална скорост на снижаване, 
съответстваща на ограниченията по якост. 

10 -6 

Ъгъл на крена, при който краят на крилото се 
допира до ПИК преди колелото на колесника. 

10 -8 

Напречна скорост или ъгъл на плъзгане, 
съответстващи на ограниченията по якост. 

10 -6 

3. Използване на метода „преминава – не 

преминава” 

Методът „преминава – не преминава” е 
основан на използване на информацията „отказ – 
успех”. Единственото ограничение на този метод 
се явява условието за постоянство на оценяваната 
информация при провеждането на n на брой 

изпитвания. 
Използва се оценка на вероятността по честота, 

основана на биноминално разпределение: 
!
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където: n = 1, 2, ... – обем на изпитванията; 
d = 1, 2, ... – брой на отказите; 
R – неизвестната вероятност за изхода от 

изпитванията. 
Решаващите правила за приемане или 

отхвърляне могат да бъдат получени от 
уравнението на Клопер-Пирсън: 
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където: γ1 + γ2 – 1 = γ – доверителна вероятност; 
Rд, Rг – съответно долна и горна 

доверителна граница. 
Методът „преминава – не преминава” не 

използва информация за параметрите на 
разпределение на характеристиките на движение 
на самолета при автоматичното кацане. В същото 
време, при голям обем на математическото 
моделиране, като минимум с висока точност могат 
да бъдат оценени математическото очакване mx и 
дисперсията σ

2 на разпределението на тези 
характеристики.  

Такава информация е достатъчна за определяне 
на долната гарантирана граница на изследваната 
вероятност в съответствие с неравенството на 
Чебишев:  

{ } 2
1

xP x m t
t

σ− > ≤ .
                             (3) 

Тази информация по-нататък може да бъде 
използвана в биноминалната схема за получаване 
на информация. При това областта за определяне 
на параметъра R ще се намали с [0 1] до интервала 
[RГ 1], където RГ е гарантираното значение, 
получено от неравенството на Чебишев, т.е. 
модифицираното биноминално разпределение ще 
има вида: 

( )
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n d d

Г

Г Г

R Rn R
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d n d R R
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   − −
=    

− − −   
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  (4) 

Въвеждането на долна гарантирана граница 
позволява съществено да бъде съкратен 
необходимия обем от изпитвания. На Фиг. 1 и Фиг. 
2 са приведени обема от изпитвания за приемане и 
отхвърляне на изделия с доверителна вероятност γ2 
= 0,95. 
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Допълнителна априорна информация може да 

бъде получена от анализа на показателите за 
асиметрия и ексцес. Като се изхожда от 
особеностите на разпределения, различни от 
нормалното разпределение, десните „опашки” 
(краища) на нормалното разпределение за големи 
вероятности са „по-тежки”, отколкото при 
разпределения с отрицателни показатели на 
асиметрията и показател на ексцеса по-малък от 3. 
Поради това, при тези случаи нормалното 
разпределение се явява „гарантирано”, т.е. ако 
изискванията се потвърждават за нормалното 
разпределение, то те ще се потвърждават и за 
разпределения с такива показатели; ако обаче 
изискванията за нормалното разпределение не се 
потвърждават, то това не означава отхвърляне на 
изследваното разпределение, а само, че са 
необходими допълнителни изследвания.  

4. Използване на параметрически подходи 

В Единните Европейски норми за летателна 
годност за потвърждаване на изискванията към 
безопасността се предлага значително по-сложен 
алгоритъм, основан на разпределение на Поасон и 
водещ до същите резултати, както и използване на 
по-простото и допускащо модификация 
биноминално разпределение.  

В случаите, когато не достига обема на 
моделирането или варианта е „по-лош” от 
нормалния, е необходимо да се премине към по-
икономичните по обем на реализация 
параметрически подходи.  

Основа на метода се явява широко известният в 
математическата статистика параметрически 
метод, основан на понятието за толерантния 
интервал. 

Решаващото правило 

,
R з Д

m U xσ+ ≤
                           (5) 

където: UR3 – величината на стандартното 
нормално разпределение, т.е. аргумент на 

функцията Ф за зададеното значение на 
вероятността Rз;хД – допустимо значение на 
параметъра. 

 
На практика стойностите на m и σ са 

неизвестни: целта на изпитванията е именно да 
бъдат получени стойностите на тези оценки: 
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При това решаващото правило се 
трансформира: 
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отчита разликите в оценките от истинските 
значения на параметрите на разпределение и е 
разписан таблично за различните значения на R3, n, 
γ. 

Ограниченията при използването на дадения 
подход се явява условието за нормално 
разпределение на изследваните характеристики на 
точност, а така също и условието за еднородност, 
т.е. за принадлежността на всички получени при 
моделирането стойности на една генерална 
съвкупност.  

Изследванията показват следното обобщение 
на толерантния интервал в случай на произволно 
разпределение: 
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  Ρ
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,     (9) 

където PR3 – величина на конкретното 
разпределение. 
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Резюме:  
Изключително внимание при проектирането и конструирането на съвременните ВС се отделя на хидравлич-

ните системи като енергетични системи на борда на ВС, за които се предвижда двойно и тройно, а в някои случаи и 
четворно резервиране, като по този начин се осигуряват условия за функционирането на останалите системи и води до 
повишаване на надеждността на ВС като цяло и до повишаване на вероятността за безопасен завършек на полета. 
Оптимални решения на задачата за диагностика на хидравличните системи на ВС може да бъде получена само на 
основата на комплексни теоретични и експериментални изследвания на множеството на състоянията Е, в които те 
могат да се намират в процеса на експлоатация. Такива изследвания най-удобно се провеждат с помощта на 
аналитични описания или с графо-аналитично представяне на основните свойства на ХС като обект за диагностика и 
се наричат диагностични модели.  

 

Ключови думи: въздухоплавателни средства, хидравлични системи, модели за диагностика. 
 

 

1. Въведение 

Съвременните въздухоплавателни средства (ВС) 
са практически резултат от продължителна и 
задълбочена научноизследователска и приложна 
дейност на авиационни изследователски центрове и 
големи авиационни корпорации. При проектирането 
и конструирането на съвременните ВС се предвижда 
двойно и тройно, а в някои случаи и четворно 
резервиране на отделните функционални системи. 
Изключително внимание при проектирането се 
отделя на енергетичните системи на борда на ВС, 
които осигуряват условия за функционирането на 
останалите системи и, по този начин, водят до 
повишаване на надеждността на ВС като цяло и до 
повишаване на вероятността за безопасен завършек 
на полета. Такива системи се явяват хидравличните 
системи (ХС) на борда на въздухоплавателните 
средства. 

Във Военновъздушните сили на Република 
България самолет МиГ-21 е самолетът с най-голям 
нальот и с най-продължителна експлоатация по 
време. Едно изследване на регистрираните откази 
и неизправности в процеса на експлоатация на три 

от различните модификации на самолет МиГ-21 за 
периода от 1972 г. до 1996 г. показва следното: 

- изделие 69: при изследвани 21 самолета са 
регистрирани 979 отказа и неизправности на 44 
функционални системи, като регистрираните 
откази на хидравличните системи са 200 бр., или 
20,43% от общия брой откази; 

- изделие 75: при изследвани 54 самолета са 
регистрирани 1399 отказа и неизправности на 56 
функционални системи, като регистрираните 
откази на хидравличните системи са 109 бр., или 
7,79% от общия брой откази; 

- изделие 96: при изследвани 36 самолета са 
регистрирани 862 отказа и неизправности на 44 
функционални системи, като регистрираните 
откази на хидравличните системи са 93 бр., или 
10,79% от общия брой откази. 

Оптимални решения на задачата за диагностика 
на хидравличните системи на ВС може да бъде 
получена само на основата на комплексни 
теоретични и експериментални изследвания на 
множеството на състоянията Е, в които ХС могат 
да се намират в процеса на експлоатация. Такива 
изследвания най-удобно се провеждат с помощта 
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на аналитични описания или с графо-аналитично 
представяне на основните свойства на ХС като 
обект за диагностика и се наричат диагностични 
модели.  

В качеството на модели за диагностика на 
сложните технически системи могат да се 
разглеждат диференциални уравнения, логически 
съотношения, диаграми за протичане на сигналите, 
графове на причинно-следствени връзки и др.  

В качеството на модели за диагностика за 
хидравличните системи на ВС най-често се 
използват аналитични модели и структурно-
функционални схеми, които позволяват да бъдат 
определени функционалните връзки между 
структурните и изходните параметри на ХС, 
отделните подсистеми и агрегати.  

2. Аналитични модели за диагностика 

Аналитичните модели за диагностика са 
намерили широко приложение за изследване на 
отделните агрегати и елементи от авиационните 
ХС и достатъчно пълно са описани в съответната 
литература. В общия случай, връзката между 
изходните параметри Z на хидравличен агрегат, 
намиращ се в изправно състояние, неговите 
структурни вътрешни параметри и външните 
въздействия в определен момент от време може да 
бъде представена с векторната функция: 

Z = ψ (X, Yнач, t),                                (1) 
където Х е вектора на въздействие, Yнач е вектора 
на началните значения на вътрешните 
(структурните) параметри на агрегата. 

Изразът (1) представлява система от 
предавателни функции на изправния хидравличен 
агрегат. Аналогично, системата от предавателни 
функции за хидравличен агрегат, намиращ се в k-
то неизправно състояние, се описва с израза: 

Z
k
 = ψ

k
 (X, Y

k
нач, t),                              (2) 

като, в общия случай, векторът на началните 
значения на вътрешните параметри Y

k
нач не 

съвпада с вектора Yнач за изправното състояние на 
агрегата.  

Обикновено, фактическото значение на 
векторите Z, Yнач и Х, получавани при 
диагностиката на агрегатите от авиационната ХС, 
се обозначават със знака *, т.е. фактическата 
предавателна функция на агрегата по j-тия 
параметър има вида Z*j = ψ(X*j, Y*нач, t). 

Използването в диагностичните модели на 
линейни оператори позволява да се формулират в 
общ вид условията за работоспособност на ХС 
като ограничения за преместване на „плюсовете” и 
„нулите” на предавателната функция в областта на 
комплексните променливи и да се определят 
допустимите изменения на контролираните 

параметри. От друга страна, за построяването на 
такъв модел е необходимо да се измерят с 
достатъчна точност голям брой параметри от 
хидросистемата, което е практически невъзможно. 
Поради тази причина, на практика обикновено се 
строят модели на основата на предавателни 
функции за ограничен брой входове и изходи.  

3. Структурно-функционални модели за 

диагностика на ХС 

Хидравличните системи на съвременните ВС и 
техните отделни функционални елементи 
представляват сложни разклонени 
хидромеханични системи с разпределени 
параметри. Поради тази причина аналитичното им 
описание толкова се усложнява, че построяването 
на тази основа на модели за диагностика става 
нецелесъобразно. Много по-приемливо се явява 
използването на структурно-функционални схеми 
с прилагане на анализа на математическата логика 
и теорията за графовете. 

Характерна особеност на хидромеханични 
системи на ВС е че техните принципни схеми 
могат лесно да бъдат декомпозирани на 

структурни блок-схеми, като се запази 
физическата връзка на протичащите в тях работни 
процеси (Фиг. 1).  

Блоковете в този случай са агрегати (резер-
воар, филтър, хидроакумулатор, хидроцилиндър и 
т.н.) или отделни техни възли (например, 
регулатор на нагнетателния възел на 
хидропомпата, шибърният разпределител на 
рулевия привод и т.н.). Изходът от такъв блок Si 
(Фиг. 1, а) се явява вектор Zi на параметрите Zi

j, 
които характеризират състоянието на потока 
работна течност на изхода от хидроагрегата или 
състоянието на изходния елемент на 
хидродвигателя. Съставляващи на вектора Zi са 
налягане, разход, температура на работната 
течност, нейната чистота (замърсеност) и някои 
други параметри за източниците на разход и 
агрегати на хидро-разпределителната апаратура, 
както и положението, скоростта на преместване, 
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Фиг. 1. Декомпозиция на параметрите на входа 
и изхода на блока Si от структурната схема на 

хидросистемата на ВС 
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ъгловата скорост на изходното звено, развиваното 
усилие, въртящия момент на изходния щок или 
изходния вал на хидродвигателя. Вход за блок Si се 
явява вектор Xi на управляващите въздействия и 
вектор Yi на параметрите, характеризиращи 
състоянието на потока работна течност на входа в 
хидроагрегата. За помпите и за помпените станции 
съставляващите на вектора Yi са параметрите на 
механичния или електрически привод (мощност, 
честота на въртене, и т.н.), а за 
електрохидравличните агрегати – параметрите за 
електрозахранване.  

Преходът от структурна схема на 
хидросистемата към функционална се  
осъществява посредством декомпозиция на 
входовете и изходите на блоковете от 
структурната схема на техните съставляващи (Фиг. 
1, б), декомпозиция на самите блокове Si на 
блокове S

 j
i и тяхното съединяване във 

функционални вериги по параметрите на 
декомпозиция, в които входния параметър z

 j
i на 

блока S j
i се явява вход y j

i+1 на блока S
 j

i+1. Ако при 
тези операции се съхрани структурата на 
изследваната хидросистема, то получената схема 
се нарича структурно-функционална схема с 
декомпозирани елементи.  

4. Логически модели за диагностика на ХС 

Като правило, номиналните стойности на 
изходните функционални параметри на 
хидравличните агрегати се определят в 
техническите условия. Съвкупността от 
номиналните стойности на изходните 
функционални параметри за всеки конкретен 
хидравличен агрегат определят областта на 
допустимите им значения.  

Аналогично се определят тези области за 
функционалните параметри на хидросистемите на 
ВС и отделните й участъци. Контролът за 
техническото състояние на хидросистемата на ВС 
и отделните й участъци и агрегати в процеса на 
експлоатация обикновено се извършват с 
използването на оценки от вида „в допуска – извън 
допуска”, „в норми – извън норми”, „в ТУ – извън 
ТУ” и т.н., като по този начин се използва 
диагностичен метод на допуските. По този начин 
се оценява техническото състояние и на други 
хидромеханични системи на ВС: системата за 
бустерно управление, за управление на колесника, 
за кондициониране на въздуха и т.н. 

Логическият модел на хидромеханична система 
може да бъде построена по пътя на 
преобразувания на структурно-функционалната й 
схема с декомпозирани параметри, в който 
функционалните блокове Si се заменят с блокове 

на логическата схема Wi. Входовете и изходите на 
такива блокове се считат двоични логически 
входни (изходни) променливи, които приемат 
значение „истинско” (1), ако значенията на 
съответните входове (изходи) са допустими 
(намират се в ТУ), и имат значение „лъжливо” (0) 
– в противния случай.  

Използването на логически модели на обекта на 
диагностика изисква изпълнението на редица 
условия и преди всичко: „правилността” на всички 
влизащи в логическата схема на обекта блокове, 
т.е. при наличие на няколко входа Y = {y

 j
i} всеки i–

ти блок да има точно един изход и при това, този 
изход Zi на блока Wi да бъде допустим само в този 
случай, когато всички негови входове са 
допустими (y j

i = 1) и блок Wi е изправен. В този 
случай изходната функция на блока може да се 
представи като конюнкция на променливите Yi и 
Wi: 

Zi = Yi Wi.                                     (3) 
Логическият модел на обекта се счита за 

„правилен”, ако за всяка двойка блокове, 
характерни с това, че изходът на единия блок се 
явява вход на другия, подмножествата на 
допустимите значения на входа и изхода и 
подмножествата на допустимите им значения 
съвпадат, а за блоковете, имащи еднакви входове 

се изпълнява условието: подмножествата на 
допустимите значения и, съответно, 
подмножеството на недопустимите значения на 
входовете съвпадат. 

Въвеждайки възможните в експлоатацията 
неизправности в логическата схема на 
изследваната система ще получим за всеки случай 
съвкупността от изходните параметри на 
логическите блокове на системата {Zi}, приемащи 
значения 1 или 0 в зависимост от съответствието 

S1 

Фиг. 2. Структурна- а) и логическа- б) схема на 
участъка за пускане на задкрилките: 

1 – електромагнитен кран; 2 – хидромотор; 

3 – задкрилка. 
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на значенията на Zi на ТУ. Ако системата е 
изправна, то изходите на всички логични блокове 
трябва да приемат значение 1. 

Техническите условия на изходните параметри 
на отделните агрегати не винаги се съгласуват с 
ТУ на входните параметри на ХС като цяло. 
Съществува широк диапазон от възможни 
изменения на налягането и разхода на работната 
течност в системата в зависимост от режима на 
работа. Поради тази причина, на отделни режими 
на работа се появяват логически несъществени 
връзки между параметрите на отделните агрегати 
и функционалните параметри на хидросистемата, 
когато параметрите на отделни агрегати достигнат 
определено значение, което е извън пределите на 
ТУ, което в същото време не води до излизане зад 
пределите на ТУ на функционалните параметри на 
хидросистемата като цяло. В редица случаи 
отсъстват прагови значения на редица параметри 
на ХС за някои от работните й режими. Всички 
изброени по-горе специфични особености на 
работата на сложната разклонена хидравлична 
система на съвременното ВС съществено 
затрудняват използването в чист вид на 
логическите схеми за решаване на въпросите за 
диагностиката на авиационните хидросистеми. 

5. Графове на причинно-следствените връзки   

Редица затруднения, възникващи при 
използването на логически схеми за анализ на 
състоянието на хидросистемите на ВС могат да 
бъдат преодолени при използването на графове на 
причинно-следствените връзки. Тяхното 
използване е целесъобразно в тези случаи, в които 
обектът на диагностика няма явно изразени 
блокове (например, автономни рулеви приводи), а 
така също и когато точните аналитични или 
експериментални зависимости между параметрите 
на обекта не са известни, а е известно само, че 
един параметър влияе по някакъв начин на друг 
или по някакъв начин зависи от друг параметър. 

Граф на причинно-следствените връзки на 
хидросистемата се нарича ориентиран граф, 
върховете на който представляват входните, 
вътрешните и изходните параметри на системата, а 
дъгите отразяват причинно-следствените връзки 
между върховете. Направлението на дъгите 
съответства на преместването на от причина към 
следствие. На Фиг. 3 е представен граф за 
причинно-следствени-те връзки на участъка на 
системата за пускане на задкрилките (Фиг. 2, а). 

За да могат по графа на причинно-следствените 
връзки да се правят строго формални заключения 
относно техническото състояние на изследвания 
обект на диагностика, трябва да бъдат истински 

основните допускания, които се приемат при 
построяването на логическия модел. При тези 
условия, в много от случаите може да се премине 
от графа на причинно-следствените връзки към 
логически модел и обратно. При построяването на 
графа на причинно-следствените връзки неговите 
върхове могат да се съпоставят не само с 
вътрешните и външни параметри на 
хидросистемата, но и със събития, определяни с 
логически определения от типа „значението на 
параметъра Zi е излязло извън ТУ”. 

При построяването на графа на причинно-
следствените връзки на хидросистемата могат да 
се представят не всички входни, вътрешни 
изходни параметри или събития, които отразяват 
пределно допустимите значения на тези 
параметри, а само някои от тях, които са достъпни 
за измерване и могат да бъдат използвани в 
качеството им на диагностични параметри.  
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Резюме: Разработена е методика за определяне на аеродинамични коефициенти на безпилотен самолет със 
съчленено крило чрез полетни изпитвания. Разгледани са търсените характеристики и зависимостта им от параметрите 
на полета. Направен е избор на измервателно оборудване и списък с измерваните в полет величини. Предложени са 
различни мисии на полета, които след разделяне на типови участъци се подлагат на обработка за определяне на 
търсените зависимости. За оценка на достоверността на методиката реалната траектория се сравнява с получена чрез 
полетен симулатор, програмиран с експериментално определените коефициенти.    

 
Ключови думи: определяне на аеродинамични коефициенти, безпилотен летателен апарат (БЛА), полетни 

изпитвания 
 

 

1. Въведение 

1.1. Мотивация 

Разработването на безпилотни летателни 
апарати (БЛА) бележи интензивно развитие през 
последните години. Настоящата работа е част от 
дейността за изпълнение на проект 102ни067-24 
“Изследвания на безпилотен летателен апарат със 
съчленено крило и управляем вектор на тягата за 
реализация на автономен полет с автопилот” на 
Технически университет София. В нея е описана 
Методика и програма за изпитвания, при които ще 
се идентифицират аеродинамични коефициенти и 
характеристики на оригинална схема на БЛА. 

1.2. Приноси 

Създадена е оригинална Методика и 
програма за изпитвания (МПИ) [1, 11], която 
включва и определяне на аеродинамични 
коефициенти на БЛА и използването им за 
настройка на автопилота. 

Изработен е и стенд за измерване на тяга на 
тунелен вентилатор в аеродинамичния 
лабораторен комплекс на катедра „Транспортна и 

авиационна техника и технологии”. 

1.3. Подход 

В МПИ подробно са описани използваните 
процедури и тяхната последователност: 

• Теоретични изследвания; 

• Математически модели; 

• Симулации;  

• Наземни изпитвания; 

• Полетни изпитвания; 

• Вторична обработка на 
експерименталните резултати; 

• Определяне на аеродинамични 
коефициенти и характеристики; 

• Настройка на автопилота 

• Експериментални автономни полети 

2. Изложение 

2.1. Състояние на проблема 

Развитието на БЛА е в посока на нарастване 
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на тяхната автономност и усложняване на 
изпълняваните мисии. Използваните 
аеродинамични схеми на БЛА са изключително 
разнообразни и позволяват да се постигнат 
полетни характеристики многократно 
превишаващи тези на пилотираните апарати. 
Използваните системи за управление също са 
изключително разнообразни, като тяхната 
интелигентност непрекъснато се увеличава. 
Нараства броя на летящите роботи, които 
изпълняват мисии без оперативната намеса на 
човек. 

Изискванията за маневреност и подвижност 
на БЛА са особено високи при използването им 
при бойни действия и в градска среда. За да се 
удовлетворят тези изисквания е необходимо да се 
използват, както подходящи аеродинамични 
схеми, така и интелигентни системи за управление. 

Анализът на използваните аеродинамични 
схеми [2] показва, че докато при пилотираните 
летателни апарати се използват основно 3 схеми 
при самолетите и 3 схеми при вертолетите, то при 
БЛА разнообразието е много по-голямо. В [3] е 
разгледана показаната на фиг. 1 схема на БЛА със 
съчленено крило и управляем вектор на тягата, 
която има отлични маневрени характеристики.  

фиг. 1 JoWi 2 FL-3D  

Разработването на автономен БЛА с такава 
схема е задача, по която работи екип от 
преподаватели от ТУ-София, филиал Пловдив [3, 
4, 5, 6, 7]. В настоящата работа е представена 
дейността по определяне на характеристики и 
аеродинамични коефициенти, които са 
необходими за програмиране на автопилота на 
БЛА.  

2.2. Описание на изследвания обект 

За провеждане на изпитванията се използва 
летяща лаборатория JoWi 2 FL, която има 
балансировъчна схема съчленено крило и 
движител тунелен вентилатор с електродвигател и 

управляем вектор на тягата. За управление се 
използва апаратура Futaba, а експерименталните 
резултати се записват с бордово записващо 
устройство EagleTree. 

JoWi 2 FL има следните основни параметри: 
 

Разстояние между вертикалните 
странични проекции на основните хорди 
на предното и задното крила mm 950 

Разпереност mm 2000 

Полуразпереност без центроплан mm 851 

Височина (без тяло) mm 400 
Разстояние между проекциите на 
основната и крайната хорда на предното 
крило mm 463 
Разстояние между проекциите на 
основната и крайната хорда на задното 
крило mm 416 
Превишение на крайната хорда над 
основната хорда на предното крило mm 220 
Превишение на основната хорда над 
крайната хорда на задното крило mm 160 

Перпендикулярна хорда  mm 220 
Една четвърт от перпендикулярната 
хорда mm 55 

Полуразперенст на центроплана mm 150 

Стреловидност на предното крило ° 25 

V-образност ° 15 

Наклон на централния елемент ° 67 
Дължина на хоризонталната проекция 
на атакуващия ръб на предното 
полукрило mm 969 
Дължина на хоризонталната проекция 
на атакуващия ръб на задното 
полукрило mm 947 
Дължина на вертикалната предна 
проекция на атакуващия ръб на 
предното полукрило mm 879 
Дължина на вертикалната предна 
проекция на атакуващия ръб на задното 
полукрило mm 866 
 

 
фиг. 2 JoWi 2 FL-поглед отгоре  
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фиг. 3 JoWi 2 FL-поглед отстрани  

За настройка на автопилота е необходимо да 
се определят коефициентите на ефективност на 
органите за управление. Изпитваният БЛА има 
елерони, клапи и кормила за посока. Елероните и 
клапите изпълняват и роля на кормила за 
височина. За тях може да се използва термина 
“флапелерони” [5].    

С наземни измервания се определят масата 
на празния (без батерии и измервателна апаратура) 
БЛА, излетната маса, центъра на масата, 
инерционните моменти спрямо осите на свързана 
координатна система и тягата на движителя. 

Основни характеристики, които се 
определят при полетните изпитвания са: 

• Коефициент на съпротивление; 

• Коефициент на подемна сила; 

• Поляра на самолета; 

• Криви на потребните и разполагаемите 
тяги;  

• Коефициенти на ефективност на 
органите за управление: 

o Коефициент на ефективност на 
органите за измение на височината; 

o Коефициент на ефективност на 
органите за изменение на наклона;  

o Коефициент на ефективност на 
органите за изменение на посоката.  

Коефициентите на ефективност на органите 
за управление се определят, както общо за БЛА, 
така и поотделно за всяко крило.  

2.3. Модели 

За изследване да движението се използва 
модел на БЛА със съчленено крило даден в [3, 11]. 

2.4. Методика и програма за изпитване 

Разработената МПИ обхваща наземни и 
полетни изпитвания, както за определяне на 
характеристики на БЛА, така и за потвърждаване 
на възможностите за автономно изпълнение на 

мисии.   

2.4.1. Измервани и записвани величини 

• Тяга на движителя; 

• GPS координати; 

• Въздушна скорост; 

• Ъглови скорости; 

• Посока; 

• Ъгъл на пикиране; 

• Ъгъл на атака; 

• Ъгъл на плъзгане; 

• Магнитни ъгли; 

• Наклон; 

• Напрежение на силовите батерии; 

• Сила на консумирания от двигателя ток. 

2.4.2. Оборудване 

• Аеродинамичен комплекс; 

• Стенд за изпитване на тунелен 
вентилатор; 

• Тензометрична апаратура; 

• Летяща лаборатория JoWi 2 FL; 

• Автопилот с блокове 9DOF и GPS; 

• Бордова записваща апаратура EagleTree.   

2.4.3. Методика  

Методиката за изпитване е съставена от 
методи за: 

• определяне на масови и инерционни 
характеристики;  

• измерване на сили при експерименти в 
аеродинамична тръба; 

• симулация; 

• определяне на коефициенти и 
характеристики при полетни изпитвания; 

• филтриране на резултатите; 

• нормализация на резултатите; 

• проверка на получените резултати. 

2.4.4. Програма 

Програмата за изпитване е съставена като се 
съчетават експерименти за определяне на 
различни величини при провеждане на един 
експеримент с цел да се минимизират времето и 
разходите, без това да се отрази на достоверността 
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на резултатите.  

2.5. Симулации 

Създаден е модел за симулация на полета, и 
е започната да се изпълнява програмата за 
симулационни изследвания. Използван е 
симулатор Торнадо [9]. Получените до момента 
резултати [8] показват, че изследвания модел 
притежава добра устойчивост и управляемост 

3. Заключения и следващи дейности 

3.1. Заключения 

Разглежданата Програма и методика за 
изпитване обхваща необходимите дейности за 
определяне на характеристиките, необходими за 
реализиране на автономен полет на изследвания 
БЛА.  

3.2. Следващи дейности 

Предвижда се резултатите от изпитванията 
да се използват за настройка на автопилота и 
провеждане на тестови автономни полети. 

Ще бъде разработена и програма за 
автономно изпълнение на различни мисии за 
изследване на предимствата и недостатъците на 
разглежданата схема. 

4. Мерни единици 

В работата са използвани мерни единици от 
система СИ и техни производни. 

Използвани са означения, съответстващи на 
ГОСТ 20058-80 [12]. 
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Резюме: 

Представен е алгоритъм за определяне на изискванията към малките БЛА, които ще симулират 
поведението на противниковата тактическа авиация. Алгоритъмът е съставен чрез използване на метода 
за многокритериална оценка на системата с равнозначни по значение критерии, и прилагане на теорията 
на вероятностите за оценка ефективността на стрелбата. 
 

Ключови думи: авиомишени, тактически и технически изисквания 
 

 

1. Увод 

Авиомишените са предназначени за 
тренировка на личния състав на ПВО в стрелба по 
въздушен противник и за създаване на нови систе-
ми противовъздушни средства. За да бъдат тези 
изделия ефективни, е необходимо техните 
тактико-технически данни да съответстват на 
бойната авиация на вероятния противник и да 
отчитат нейното развитие през следващите 5-10 
години. 

2. Алгоритъм 

В настоящата работа е съставен алгоритъм за 
определяне изискванията към малките безпилотни 
летателни апарати (БЛА), които ще моделират 
противниковата тактическа авиация и БЛА. За да 
бъде авиомишената икономически по-ефективна 
същата трябва да моделира възможно най-пълно 
както изтребително-бомбардировъчната авиация 
(ИБА) така и БЛА. Това може да се постигне чрез 
съвместяване на две множества от параметри, като 
последните се избират по количества и вид, 
съгласно концепцията на заявителя за 
използуването на разработвания БЛА в 
практиката. Решаването на тази задача се 
извършва чрез използуване на метода за 
многокритериална оценка на дадена система с 

равнозначни по значение критерии и теорията на 
вероятностите за оценка ефективността на 
стрелбата. 

Нека F1 е множество на параметрите на ЛА от 
ИБА, при което  

, 

  
 

Тук К  е определящ критерий, i  - пореден 
номер на критерия, j - условно означение на 
конкретен ЛА от ИБА. 

За да има смисъл приетата схема е 
необходимо 

 

Аналогично се определя множеството F2 на 
параметрите на БЛА. 

 
 
 

където  

при условие >2; >1,  
 

При това, съобразно типа на критерия и 
неговият оптимален екстремум (минимум или 



 52

максимум) имат място неравенствата: 

 (1.1) 

Аналогично 

 (1.2) 

Избирайки по този начин екстремните 
значения, се получават хипотетичен ЛА от ИБА 

 и БЛА , покриващи по параметри 
цялото множество на ЛА от приетата статистика. 

Като правило  . 
За да се намери връзката между двата 

хипотетични ЛА е необходимо да се определи 
коефициентът на мащабното моделиране. Това 
може да се извърши по различни критерии - 
кинематични или геометрични, при което се 
осигурява ъглова скорост на оръдейните или 
ракетни комплекси при стрелба и тренировка, 
идентични с пределните им значения. 

При определяне на мащаба на моделиране се 
предполага, че при стрелба на разчетите от ПВО 
по авиомишената, вероятността за поразяване на 
същата съответствува на пределеното значение на 
дадената установка при стрелба по подобен вид 
пилотиран ЛА от ИБА. Това може да се изрази с 
неравенството: 

, (1.3) 

където  - вероятност на поразяване на 
БЛА или пилотиран ЛА от ИБА при независими 
изстрели. 

За осигуряване на (1.3) е необходимо да се 
отчете намаляването на вероятността на 
поразяване на БЛА от единичен изстрел като 
площна цел, при условно прието отсъствие на 
систематични грешки  

b (1.4) 

и нарастването на вероятността за поразяване 

заради по-продължителното време на присъствие 

на БЛА в зоната на обстрела, ако неговата скорост 

е по-малка от тази на ЛА от ИБА. Стойността на 

параметъра  се определя от  

 (1.5) 

където S  - площ на целта, - главни 

вероятни отклонения; п - брой на изстрелите; 
- необходимо количество изстрели за 

поразяване на целта при пряко попадение. 

Основание за приетите полагания са следните 
разсъждения.  

На първо място, стрелбата по авиомишена в 
полигонни условия се отличава от стрелбата по 
ЛА, преодоляващ ПВО на противника по това, че 
на полигона стреля само една система оръжие, 
едно подразделение и дори един разчет по цел с 
известни летателно-технически характеристики и 
определени параметри на траекторията, докато при 
преодоляване на ПВО, по дадената въздушна.цел 
стреля комплекс от системи при наличие на 
елемента вероятност на откриване. 

На второ място, броят на изстрелите п е 
ограничен от времето  и скорострелността 

на системата оръжие . Тогава ако 

Тук е дължина на полигона. 
Окончателно може да се запише: 

 

Приемайки за хипотетичния БЛА ,че m=1 е 

възможно построяване на зависимостта 
 по формулата  

 (1.6) 

Тук  е мащаб на скоростта. 

Резултатите от пресмятанията по (1.6) са 
приведени на фиг.1. Индексацията е следната: „1” 
за ЛA от ИБА и "2" за БЛА. 

 
Фиг.1 

 
При приета или изчислена вероятност за 

поразяване на всеки изстрел, по фиг. 1 може да се 

определи    а от там    и . 
Посредством получените коефициенти на 
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мащабно моделиране параметрите на 
хипотетичния ЛА от ИБА могат да се приведат 
към тези на проектирания БЛА съгласно 
формулата 

 
(1.7) 

Получените приведени параметри на ЛА от 
ИБА се сравняват с тези на хипотетичния БЛА. 
Необходимо е 

 (1.8) 

Ако се получи критерий, по-нисък от този на 
хипотетичния БЛА, същият се изравнява по 
стойност с последния. 

Определянето на универсалността на 
създаваната авиомишена може да се извърши по 
следните формули: 

, (1.9) 

където   и   са брой на ЛА, покрити от 

данните на заложения за проектиране БЛА. 
В практиката не е възможно да се създаде 

авиомишена с Е=1, тъй като се налага моделиране 
на такива параметри, като радиолокационна 
отражаемост, топлоизлъчване, шумоизлъчване и 
др. На това се противопоставят и твърде широките 
области на критериите. В този случай трябва да се 
планират няколко вида авиомишени, като основно 
се залагат параметрите на БЛА и не се моделира 
пряко ЛА от ИБА, а чрез топлоизлъчватели, 
радиолокационни отражатели и др. да се имитират 
в известна степен тези параметри. 

При използуването на този алгоритъм трябва 
да се имат предвид следните изводи. 

1. Да се избират за статистиката само тези 
ЛА, които ще се използуват най-масово от 
противника. 

2. Предимство за включване в статистиката 
ще има този БЛА, който е по-ефективен при бойна 
работа, т.е. който ще нанесе най-голяма вреда на 
нашите войски. Така например, от малките БЛА 
АЕL 4017, AЕL 4024, AЕL 4041 и DSJRPA l2 
предимство ще има последният, тъй като може да 
води пасивна и активна бойна дейност на 
дълбочина до 80 km, докато първите два водят 
само пасивна бойна дейност до 5 km, а третият 
едва до 3 km. 

3. При създаване на авиомишена за 
нуждите на ПВО на страната, подходът може да 
бъде същият, но се включват само ЛА, които ще 
действуват в стратегически план. 

4. При създаване на авиомишена, която 
да моделира конкретно противниково бойно 
средство, цитираният алгоритъм може да се 
опрости. 
 

Литература 

[1]. Бадягин А.А. и др. Проектирование самолетов – 
Москва, Машиностроение – 1972 г. 
[2]. Бадягин А.А. и Мухамедов Ф.А. Проектирование 
легких самолетов – Москва, Машиностроение – 1978 г. 
[3]. Дракин И.И. Основы проектирования беспилотных 
летательных аппаратов с учетом экономической 
эффективности – Москва, Машиностроение – 1973 г. 
[4]. Мильграм Ю.Г. , Попов Н.С. Боевая эффективность 
авиационной техники и исследование операции – 
Москва, ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского – 1970 г. 
[5]. Щеверев Д.Н. Проектирование беспилотных 
летательных аппаратов - Москва, Машиностроение – 
1978 г. 
[6[. Хасъмски А.И. Анализ на аеродинамиката на малки 

БЛА за число М   0,5 – Научни трудове ВНВВУ том 
ІІ-21-25.05.1975 г. 
[7]. Хасъмски А.И. Емпирични зависимости за 

определяне необходимите мощности на БЛА при М  
0,5 в етапа на предварителното проектиране – СТ 
ВНВВУ бр. 38-1979 г. 

 

 

ALGORITHM FOR DETERMINATION OF 

BASIC TACTICAL AND TECHNICAL 

REQUIREMENTS FOR TARGET UAV 

DANCHO KOLIBAROV 

 



 54

BulTrans-2010 

Proceedings 
24-26 September 2010  

Sozopol 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БОЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИ БЛА 

ДАНЧО КОЛИБАРОВ ДОБРИН СЕЙЗИНСКИ 

Катедра Транспортна и авиационна техника и технологии, 
Технически университет София филиал Пловдив, България 

danchoкol@abv.bg 

Катедра Транспортна и авиационна техника и технологии, 
Технически университет София филиал Пловдив, България 

dobseyl@tu-plovdiv.bg 
 

Резюме: 
Определена е бойната ефективност на разузнавателните безпилотни летателни апарати и какви средства 
се използват за постигането на единица бойна ефективност за да се избере икономически най – изгодния 
БЛА. Ефективността на разузнаването се определя от ефективността на бойните действияq организирани 
по разузнавателните данни. 
 

Ключови думи: разузнавателни БЛА, бойна ефективност 
 

 

1. Увод 

Оценката на ефективността на 
разузнавателните БЛА, които се разглеждат в 
настоящата работа, трябва да се извърши по 
критерия бойна ефективност. При това е 
необходимо да се оцени какви средства ще струва 
достигането на единица бойна ефективност, за да 
се избере икономически най-изгодния ЛА. Това се 
извършва по матрицата, показана в таблица 1, при 
условие 

 

където: Wij – бойна ефективност на БЛА за 
конкретните условия на приложение, Cij – средства 
за постигане Wij 

1. Определяне на бойната ефективност 

Eфективността на разузнаването се определя 
от ефективността на бойните действия, 
организирани по данните от разузнаването. В 
настоящата работа се разглеждат най-характерните 
случаи за оценка на разузнаването, които са най-
широко застъпени при малките БЛА. 

1. Уточняване координатите на целите, които 
са известни с неудовлетворителна точност или 
когато е неизвестно положението на истинските 
цели сред лъжливите. 

2. Търсене на обекти за незабавно 
унищожаване. 

 
Таблица 1 

 

За да уточним координатите на целите 
съгласно вероятността за унищожаване средствата 
на противника с помощта на данни от 
разузнаването се определя по формулата 

 

където Wu – вероятност на поразяване на 

нашите ударни средства,   – вероятност на 

изпълнение на задачата от разузнавателните БЛА. 
От друга страна 

 

където mp – брой разузнавателни БЛА, 
достигнали целта; Pmn – вероятност, че от np 

Варианти на условия на приложение Вариант 

разузна- 

1 2 3 4 ... j 
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разузнавача, до целта ще достигнат mp ;  

– условна вероятност на изпълнение на задачата 
със зададена точност от mp броя разузнавателни 
БЛА. 

При разузнаване посредством технически 
средства, монтирани на ЛА, съществуват два 
характерни случая. 

Първият случай е независимо обследване на 
района без припокриване на площите от 
различните БЛА. При този случай 

 

където Pomkp – вероятност на безотказна работа 
на разузнавателното оборудване и на откриване 
целите върху снимките;  - плътност на 
разпределение координатите на целите; Fp -
разузната площ. 

По (1.4) е трудно да се извърши пресмятане, 
тъй като Fp е неизвестна. 

За да се преодолее тази неопределеност, в 
настоящата работа е направен опит за определяне 
на Fp във функция от данните на разузнавателната 
апаратура. 

За еднотипни разузнавателни БЛА, 
определянето на разузнаваната площ може да се 
извърши по следните формули: 

- при една фоторазузнавателна апаратура на 
борда и разузнаване на линеен обект (шосе ЖП и 
др.) 

 

- при H броя фоторазузнавателни апаратури, 
монтирани по напречната ос “z” на ЛА 

     (1.6) 

По подобен начин може да се определи Fp1 и 
при Kk на брой курсирания на БЛА над дадена 
полоса 

 

В (1.5) – (1.7) nk е брой на кадрите (снимките) 
във филма, а Fp1 е разузнаваната площ от един. 
БЛА. 

Сумарната площ може да се определи 
съгласно следния израз: 

 

При независимо обследване на района, но с 
припокриване на площите от различните 

разузнавачи, припокритата площ ще се определи с 
формулата 

 

От зависимостите (1.4) – (1.9) е видно, че   

ще расте или намалява пропорционално на  
 

Ако се приеме, че от np изпратени 
разузнаватлни БЛА mp изпълняват задачата, то (np-
mp) е броят на унищожените от ПВО на 
противника и на тези, които не са излезли по една 
или друга причина над целта. На базата на 
изведените зависимости след преобразуване може 
да се получат изрази за определяне вероятността 
Pmn. 

1. В случай на предаване на данните от 
разузнаването по време на полета (телевизионен 
вариант) 

 

където  е средна вероятност за безотказна 

работа на БЛА през време на полета, без наличие 
на противодействие. 

2. В случай на доставяне на информацията 
след завръщането (фотовариант) 

 

 

В (1.11) определянето на вероятността е 
приблизително, тъй като не се отчита промяната на 
условията в противниковата ПВО в процеса на 
преодоляването й от разузнавателния БЛА при 
влитането и отлитането. 

В (1.10) и (1.11) е прието, че разузнавателният 
БЛА не се влияе от радиопротиводействието. 
Параметърът mp може да добива стойности 
0,1,2.....np 

Определянето на стойността Wун в общия 
случай е определено трудно, тъй като тя зависи от 
тактико-техническите данни на БЛА, от тактиката 
на неговото приложение и от редица случайни 
фактори като видимост, система на ПВО на 
противника (ешалониране, насителност по 
количество и вид на въоръжението) и др. 

Тази задача може да се реши с методите, 
изложени в теорията на масовото обслужване, 
динамичното програмиране и теорията на игрите. 
Тя не е цел на настоящата работа. Тук се засягат 
само елементите, които ще ни дадат възможност за 
оценка на определена група ЛА и определяне 
факторите, по които ще се извърши сравняването. 

Вероятността за унищожаване на БЛА може 
да се изрази с израза 
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където ng – вид дейности, изпълнявани от 
ПВО за унищожаване на целта; Wi – вероятност за 
изпълнение на i – тата дейност. 

Най-важните етапи на стрелбата са прехват, 
насочване и унищожаване на целта. Тъй като до 
голяма степен точността на стрелбата зависи от 
точността и своевременността на прехвата и 
насочването, то следва, че е необходимо БЛА да 
бъде открит възможно най-късно. За тази цел е 
необходимо неговата радиоотражателна и 
топлинна излъчвателна способност да бъде 
минимална.  

Средното значение на вероятността за 
поразяване на БЛА може да се определи по 
методиката на В.П.Кравченко или по методиката 
за оценка на средното значение на вероятността за 
поразяване на площна цел . 

Характерно за експлоатацията на 
разглежданите в настоящата работа ЛА е, че 
същите се използуват на малки и средни височини. 
При това се предполага, че противникът ще стреля 
по тях със стрелково оръжие, зенитна артилерия и 
ракетни комплекси за близко действие. Стрелбата 
по тях с голямокалибрени дистанционни снаряди и 
ракети е малко вероятно, тъй като съществува 
значителен риск за порязаване на собствените 
войски. 

При стрелбата са възможни два основни 
случая. 

1. Ако стрелбата се води от зенитна артилерия 
и ракетни комплекси за близко действие, 
необходимите снаряди за поразяване на БЛА се 
свеждат до един. 

2. При стрелба със стрелково оръжие до 
калибър 14 mm поразяването е функция на 
условния закон за поразяване G(m) 

В първия случай условният закон за 
поразяване е G(m)=1 и тогава 

 (1.13) 

където ncн – брой на изстреляните по БЛА 
снаряди, pi вероятност за поразяване от i – тия 
снаряд. 

Ако Pi=const, (1.13)  добива вида 

 (1.14)  

 (1.13) и (1.14) съответствуват на 
показателен закон на поразяване, т.е. липсва 
натрупване на вреда. 

        Оценката на разузнаването е във тясна връзка 
с динамиката на съвременния бой. Изведените 
уравнения са в сила и за малък разузнавателен 
БЛА, като се има предвид, че ако последният е 
съоръжен с апаратура предаваща данните по време 
на полета – например телевизионно изображение, 
разчетът се извършва както при ПЛА, 
непрекъснато предаващ разузнавателна 
информация. Ако се оценява фоторазузнавач, то 
разчетът се провежда както за ПЛА не предаващ 
информация по време на разузнаването. 
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Резюме: Разглеждат се основните компоненти на сензорните данни, които се обработват с цел 
проследяване на движение на ВС, като се анализира ефекта от промяната на всеки компонент върху качествата 
на информационния сигнал и неговата достоверност в различните етапи на обработката ( първична и вторична). 
Отчитат се гранични стойности на основни фактори (електромагнитни смущения, пориви на вятър, специфични 
метеорологични явления). Прегледът се прави с цел да се отбележат затрудненията при моделиране на 
съставните елементи на сензорните данни.  

 

Abstract: Main components of sensor data of aircraft motion are examined, analyzing the effect of the changes of 
all of them over the quality of the information signal during the stages of signal processing. The main factors are taken 
into consideration (electromagnetic perturbations, wind gust, particular meteorological phenomena). The review is 
made in order to be marked the difficulties of the modeling of every particular element of the sensor data. 

 

Ключови думи:краткосрочен конфликт вероятност за конфликт, многокритериална оптимизация, 

прогноза.

 
При изследване на различни алгоритми за 

откриване и предотвратяване на конфликти, 
съществен етап от работата се оказва 
осигуряването на надеждна среда за тестването 
им. Наличието на симулатор на сензорни данни, 
които да са максимално правдоподобни и да 
отразяват с възможно най-голяма достоверност 
реалната картина на въздушното движение е 
първата стъпка и една от най-съществените, 
гарантираща, че получените в последствие 
резултати са достоверни. В противен случай се 
рискува създаването на напълно неприложим 
алгоритъм. 

За да се симулират сензорни данни е 
необходимо първо да се уточни естеството на 
всички компоненти, които участват при 
формирането на сензорните данни и взаимната 
им обвръзка, както и значимостта на всеки от 
тях към крайния резултат. Най-грубо казано 
основни са: модела на движение на ВС и модел 
на използвания сензор, а като „допълнителни” 
участват параметрите на околната среда 
(метеоявления или другия смущения от този 
тип) и параметри на сензорите ( смущения или 
грешки на самата сензорна система).  

    
Фиг.1. Състав на сензорните данни 

При реализирането на симулатор за сензорни 
данни позволяващ правилното решаване на 
краткосрочните конфликти  е необходимо 
решаването на следните проблеми: 

 
1. Представяне на движението на ВС  

За целите на симулирането се използва 
примерна траектория на движение на ВС, която 
представлява поредица от маневри, като всяка 
маневра се описва с отделен модел. 
Многомоделен подход при моделирането – 
използване на няколко модела за описание на 
един обект.  Вида и броя на  маневрите се 
уточнява с оглед на резултати получени от 
обработка на реални сензорни данни. Въпреки, 
че истинското движение на ВС не може да бъде 
обхванато от само 2 (два) модела : на 
праволинеен-равномерен полет и координиран 
завой,  те с приемлива за целите на изследването 
вероятност покриват възможните ситуации. 
Ускоренията при моделиране на движение на 
моделите е лимитирано до максимално 
достижимите стойности за ВС от гражданската 
авиация, излизането извън тези ограничения 
създава сериозни изчислителни затруднения, без 
да дава значими ползи. 

Така изградената траектория се зашумява, за 
да се получат сензорни данни. Шумът се приема 
за бял, некорелиран Гаусов, което покрива така 
наречения топлинен шум. Ако шумовете се 
корелират (обект – смущения) – филтърът се 
усложнява, оптималната матрица и уравнението 
на Рикати са в разширен вид.  

Пример за набор от модели :  
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- целта маневрира плавно– ляво  
- целта маневрира плавно –дясно 
- целта маневрира интензивно – ляво 
- целта маневрира интензивно-дясно 
- целта се движи равномерно 

праволинейно  
(с постоянно ускорение) 
- целта е в режим на снижаване или 
изкачване. 
Могат да се използват модели : 
1) линейни по отношение на неизвестните 

параметри на движение (координати на 
целта (правоъгълни) и техните 
производни) 

2) модели използващи курс, скорост , 
линейно и ъглово ускорение  

3) различната интензивност на 
маневриране в отделните модели може 
да се представи чрез полиноми от 
различна степен ( 1-ви ред –
праволинейно движение, 2-ри-
маневрираща цел) 

4) чрез еднакви модели, различаващи се по 
параметрите си ( различни коефициенти 
в полинома) 

5) различни параметри на модела 
(положителна или отрицателна ъглова 
скорост при маневра по курс) 

6) маневреното поведение се представя 
като собствен шум на системата 
(модела) с различна интензивност. 
Колкото е по-рязка маневрата, толкова 
по-интензивен е шумът, като за 
неманевриращи цели се използва съвсем 
ниско ниво на шум на модела.    

Необходима е обвръзка на моделите на 
движение на ВС с набора от модели на 
метеорологичните явления.  
Интерес представляват ситуации от типа: 
поведение на ВС при вертикални пориви на 
вятъра – чести с голяма честота и амплитуда 
промени във височината на полета – 
флуктуации).  
От тук комплексен модел на поведение на ВС 
при гръмотевична буря – с модели на всички 
явления, които се наблюдават. 

Априорна информация за моделирането: 
- съществуващи модели на динамични 

системи  
- данни за параметри на движение на ВС 

при различни режими на полет  
- статистически данни за параметри и 

влияние на различни метеоявление 
върху  движението на ВС  

 
2. Първична и вторична обработка на 

сензорни данни  

 При самите обработки на сензорни данни в 
системите за проследяване се използват огромен 
брой и разнообразни техники във всички етапи 
на първичната и вторичната им обработка:  

Основната концепция използвана в 
съвременните радари за откриване на сигнали на 
фона смущения, при сигналната (първична) 
обработка на информация, представлява 
сравняване на равнището на сигнала в един 
времеви дискрет с равнището на сигнала в 
съседните ( обучаваща извадка). За откриване на 
бързо или бавно флуктуиращи цели на фона на 
бял шум най-масово се използват два варианта 
включващи некохерентно (кохерентно) 
натрупване на импулси в пакета, адаптивна 
прагова обработка на импулси и портретна 
обработка по пакета (откривател k/N). При 
откриване на единини обекти на фона на 
еднородни стационарни смущения най-висока 
ефективност имат устройствата с усредняване по 
елементите на обучаващия прозорец, те имат и 
най-проста структура. Поради това за целите на 
изследването ще се спрем на такъв тип сигнална 
обработка.  

Основен критерий при решаването на 
задачата за откриване на цел е критерия на 
Нейман – Пирсон. Той характеризира 
вероятността за правилно откриване при 
фиксирана вероятност на лъжлива тревога, т.е. 
процеса има вероятностен характер. Той е 
особено труден за решаване при наличието на 
корелирани смущения. 

При вторичната обработка на 
радиолокацинната информация основно се 
обръща внимание на : 

- стробиране  
- асоцииране на сензорни данни 

(сензорните данни от различни ВС се 
смесват помежду си)  

- филтриране – оценяване на вектора на 
състоянието на даден процес , при 
непълна и неточна информация за него ( 
Калманов филтър, разширен филтър на 
Калман и др.) отделяне на полезния 
сигнал от смущенията в измерването) 
При двата процеса, на откриване на целта 

и при определяне на параметрите и на 
движение, се използва теорията на 
вероятностите и математическата 
статистика. Затова е необходимо 
използването на многомоделен подход. 
Многомоделният подход се използва и в 
хода на самата обработка на сензорни данни 
за откриване и проследяване на цели. 
Поведението на една цел не може да се 
характеризира през цялото време само с 
един модел, а са необходими повече на брой 
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модели, достатъчно адекватно 
апроксимиращи цялото многообразие на 
нейното възможно поведение в различни 
режими на полет. Отделните модели трябва 
да обхванат цялото незнание за 
наблюдавания процес –пълно множество от 
взаимноизключващи се хипотези (всички 
варианти на вектора на състоянието на 
системата . 
За последователността от модели при 

изграждане на пълнокръвна траектория на 
движение може да се използва подход от 
откриването на цели , а именно 
многомоделен алгоритъм, където процесите 
на преход от един режим на движение в 
друг се описват с помощта на механизма на 
преходните вероятности ( Марковски 
вериги), които се избират съгласно 
очакваната честота на смяна на режимите от 
натурни данни.  
Недостатъци на „простите модели” – 

„прав участък „ и „дъга от окръжност”, са 
че при тях се губят много възможни 
ситуации, но в същото време се печели 
изчислително опростяване.  
За математическото описание на 

поведението на обект (ВС) се въвежда 
понятието динамична система. Системите 
се описват с рекурентни диференциални 
уравнения. Вместо едно уравнение от висок 
порядък в теорията се използват системи от 
няколко уравнения от първи порядък във 
векторно –матрична форма. Зависима 
променлива е вектора на състоянието на 
системата – x, той обединява всички 
„интересни” променливи параметри на 
разглеждания обект необходими за 
еднозначното и изчерпателно описание на 
неговото поведение.  

 
3. Точностни характеристики на 

откриването  

Точностните характеристики по 3-те 
координатни оси са различни, като те 
зависят от : наклонената далечина , ъгъла на 
място, отношението сигнал/шум + 
смущение, динамичните характеристики на 
целта и състоянието на обкръжаващата 
среда.  
Точността на определянето на 

координатите на целта силно зависят от 
наличието на пасивно смущение. То от своя 
страна се определя от метеорологичните 
условия и води до влошаване на  
отношението сигнал/шум + смущение. 
Влошаването на това отношение намалява 
точността и в някои случаи е съизмерима с 

разрешаващата способност на радара. 
Наличието на няколко сензора значително 
затрудняват работата на системите за 
траекторна обработка. 
Общо приетия подход за представянето 

на грешката като кръг или сфера за 
решаването на задачата за кратко срочни 
конфликти е неприложима, тъй като 
грешката по трите координати е различна. 
Това се дължи на наклоненото разстояние, 
наличието на смущение и различните 
сензори използвани в системите на УВД. 

 
 

 
Фиг.2. Елипса на грешката при движение на ВС 

 

ТК(Т) – отклонение по направление на 
траекторията в момента (Т)  
ХТК(Т) – отклонения перпендикулярно на 
траекторията в момента (Т) 
 

 
Фиг.3. Промяна на елипсата на грешките при 

прогноза на хоризонтално движение на ВС 

 

4. Критерии за решаване на задача 

В [2] и [3] подробно са разгледани, както 
необходимостта от използването на 
многокритериален подход за откриването и 
проследяването на ВС и съответно на 
конфликти между тях, така и 
приложимостта на основните подходи към 
конкретния проблем. В [2] и [3] е доказано, 
че използването на много критериален 
подход е задължително, а относно 
методиката то трябва да дава решения 
оптимални по Парето, доколкото те са по-
ефективни в сравнение с другите и дават 
възможност да се акцентира върху тежестта 
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на даден критерии. Предпочетен е векторен 
критерии за оптимизиране на решението, 
доказан, като удовлетворяващ 
предварително зададените изисквания. 
 
5. Изводи 
Реалните системи трудно могат да бъдат 

описани с детерминистичната теория на 
системите. Необходимо е моделиране на 
неопределеностите и приближенията с помощта 
на случайните процеси. Така се отчита 
несъвършенството на синтезираните 
математически модели, наличието на смущения 
от външната среда и изкривяването на 
информацията в процеса на измерването , 
особено при използването на много и различни 
сензори. 

Правилното решаване на краткосрочните 
конфликти зависи от избрания алгоритъм и от 
точността с която се симулират различните 
сензори и алгоритми за първична и вторична 
обработка на радиолокационната информация. 
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Резюме: 
В статията са дадени резултатите от изследванията на тунелен вентилатор, задвижван от 

електродвигател в учебно-лабораторния аеродинамичен комплекс на ТУ-София, филиал Пловдив. Изследвано 
е изменението на тягата в зависимост от честотата на въртене на вентилатора и скоростта на полета. 
Изследването и обработката на резултатите са извършени по оригинална методика и програма за изпитване, 
описана в статията. Оценена е приложимостта на използването на движителя за безпилотен летателен апарат 
със съчленено крило. 

 

Ключови думи: тунелен вентилатор; характеристики; аеродинамична тръба. 
 

1. Увод 

 През последните години сме свидетели на 
бурно развитие на технологиите, свързани с 
безпилотните летателни апарати (БЛА) като 
алтернатива на редица, традиционно пилотирани 
мисии. Минимизацията на системите за 
управление на полета (FCS – Flight Control System) 
на БЛА, на електрическите акумулатори, както и 
на полезния товар на борда доведе до значително 
намаляване на полетната маса и размерите на 
съвременните БЛА, които най-общо се 
класифицират като мини–БЛА. Всичко това на 
свой ред поставя въпроса за разглеждането на 
нетрадиционни движители, като част от силовата 
установка на БЛА. Такива са електрически 
задвижваните тунелни вентилатори (фиг. 1), които 
спрямо конвенционалните витла при едни и същи 
условия имат по-малки размери и по-висок 
коефициент на полезно действие (к.п.д.) [1],[3].  
 Настоящата работа е част от дейностите по 
изпълнение на проект 102ни067-24 “Изследвания 
на безпилотен летателен апарат със съчленено 
крило и управляем вектор на тягата за реализация 

на автономен полет с автопилот” на Технически 
университет-София. Разглежданият тунелен 
вентилатор е избран като движител на изследвания 
БЛА и по тази причина в настоящата работа е 
разгледана методика за експериментално 
изследване на характеристиките на тунелен 
вентилатор в аеродинамична тръба и са 
представени получените резултати.  

2. Обект на изследване 

Обектът на изследването е тунелен 
вентилатор модел DS-77 DIA HST (фиг. 1), 
производство на немската фирма Schübeler със 
следните технически параметри и характеристики 
(табл. 1) [5]. Тунелният вентилатор DS-77-DIA 
HST се състои от едностъпално работно колело с 
12 лопатки, изправляващ апарат с 4 лопатки и 
пръстеновиден тунел – всички изработени от 
висококачествен композитен материал 
(въглеродни нишки и смола). Вентилаторът се 
задвижва от 3-фазен, безчетков мотор с постоянни 
магнити с диаметър 67mm и дължина на магнит 
40mm.  



 62

 
Фиг. 1. Тунелен вентилатор  

Schübeler DS77 DIA HST 

Охлаждането на електрическия двигател се 
осигурява от два потока на въздушната струя – 
външен и вътрешен поток, осигурен чрез 
специално профилиран отвор.  

Табл. 1.  

Техническа спецификация DS-77-DIA HST 

Електрически мотор DSM 6740-650 

Вътрешен диаметър на 
тунела, mm 

120 

Тегло, N 13,342 

Диапазон на тягата, N 84-96 

Диапазон на работни честоти 
на въртене, s

-1 

26100-28100 

Входна мощност, kW 6,0-7,3 

Обща ефективност, % 66-67 

Ниво на шума, db 72,4 

Максимален ток [A] 160 

 

3. Методика за експериментално изследване на 

характеристиките на тунелен вентилатор 

 

3.1.  Необходимо обзавеждане  

 
В катедра „Транспортна и авиационна 

техника и технологии” на Технически университет 
– София, филиал Пловдив като част от вътрешен 
проект 102ни067-24 и разработка на дипломна 
работа беше проектиран, конструиран и изработен 
стенд за експериментално определяне на тягата на 
тунелен вентилатор. Стендът се разполага в 
работната част на аеродинамичния комплекс 
УЛАК – 1. На фиг. 2 е даден 3D-модел на 
проектирания стенд, а на фиг. 3 – снимка на 
изработения стенд. Движителят – тунелно витло е 
разположен в работната част на аеродинамичната 
тръба. Посредством плъзгащи двоици тягата се 
предава на два тензодатчика, чийто електрически 
сигнал (напрежение) се усилва и измерва. 

 
Фиг. 2. Тримерен модел на стенда 

 
Фиг. 3. Снимка на изработения стенд 

1- тунелен вентилатор; 2 – направляващи с плъзгащи 

двоици; 3 – тензодатчци. 

 
Освен стенда за измерване, в експеримента 

като обзавеждане са необходими: Li-Po – 
акумулаторни батерии за захранване на 
електрическия мотор - LIPO 3800HDHE с 
капацитет 3800 mAh и номинално напрежение 25,9 
V; контролер за управление на електрическия 
мотор - future xl 40-160;  зарядно устройство за Li-
Po акумулаторни батерии; апаратура за 
дистанционно управление Futaba 9Caps, в т.ч.  – 
предавател, приемник, акумулатори и зарядно 
устройство; прецизен волт- и амперметър. 



 63

 
3.2. Тариране на тензодатчиците 

 
 За да се гарантира точността на измерване 
на тягата е извършена тарировка на 
тензодатчиците като за целта е използвана 
електронна кранова везна с точност ±0.020 kg. На 
фиг. 4 представена тарировъчната графика между 
измерваното напрежение U∆  и тягата. 
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Фиг. 4. Тарировъчна крива 

Получената зависимост (фиг. 4) е с 
отлични линейни характеристики в целия диапазон 
на изменение на тягата.  
 
3.3. Измервани величини 

Целта на експеримента е да се определи 
зависимостта на тягата от скоростта на полета и 
честотата на въртене на вентилатора, а също така 
неговия коефициент на полезно действие. За да се 
определи тягата на тунелния вентилатор при 
наличие на скорост на течението в работната част 
е необходимо да се измери и определи 

аеродинамичното му съпротивление двX  при 
неработещ двигател. След което при фиксирани 

скорости [ ]smV, /  на течението в работната част 
се изменя честотата на въртене на вентилатора. 

Освен тягата [ ]NT,  се измерват честотата на 

въртене на вентилатора [ ]
1

в min,n
−

, захранващото 
напрежението от акумулаторните батерии към 

електродвигателя [ ]V,Uдв  и големината на тока, 

консумиран от електродвигателя [ ]A,Iдв .  

 Нетната тяга Т се изчислява като от 

измерената измТ се прибави аеродинамичното 
съпротивление на движителя:  
  

двизм ХТ=Т + .   (1) 

 

 Изчислява се коефициента на скоростта λ , 

 
s

Dn

V
=λ ,     (2) 

 където : - [ ]smV, / - скорост на 

течението;  

 - [ ]mD, - диаметър на вентилатора;  

 - [ ]
1−

s,n
s - завъртания на вентилатора в 

секунда. 

 Изчислява се коефициента на тягата T
c , 

 4
Dρn

T
=c

2

s

T .    (3) 

 Изчислява се консумираната електрическа 

мощност елP  и коефициента на мощността P
c : 

 двдвел UI=P ;    (4) 

 5
Dρn

P
=c

3

s

ел
P .    (5) 

 Коефициентът на полезно действие η  се 

пресмята по формулата: 

 λ
c

c
=η

P

T

 - при скорост по-голяма от нула; 

      (5) 

 
P

T

c

c
=η

1,3

0,8  - при скорост равна на нула. 

4. Експериментални резултати  

Експериментът е проведен при изменение 
на  скоростта на течението в работната част на 
аеродинамичната тръба, при четири положения на 
ъгъла на отклонение на ръчката за управление на 
двигателя, които кореспондират на промяна на 
честотата на въртене - РУДα  = 25%, 50%, 75% и 

100%.  
На фиг. 5 е дадена графиката на изменение 

на аеродинамичната съпротивителна сила от 
скоростта на течението.  

На фиг. 6 се вижда измерената от 
датчиците сила, която представлява разликата от 
тягата на движителя и неговото аеродинамично 
съпротивление . 

На фиг. 7 е показано изменението на 
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нетната тяга от скоростта на течението съответно 
за РУДα = 25%,50%, 75% и 100% . При РУДα =25% 

и 50% след скорост на течението около 20 m/s се 
наблюдава рязко спадане на тягата, което се дължи 
на появата на отрицателни ъгли на атака при 
обтичането на лопатките на работното колело на 
вентилатора (за това допринасят и ниските честоти 
на въртене на вентилатора). 
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Фиг. 5. Съпротивителна сила  
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Фиг. 6. Разлика  тяга – съпротивителна сила  
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Фиг. 7. Нетна тяга  

 На фиг. 8  е показана прогнозна 
зависимост за изменението на к.п.д. на движителя 
от скоростта на полета, като е запазен същия темп 
на спад на тягата от скоростта като за 100% от фиг. 
7.  
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Фиг. 8. Зависимост на к.п.д от скоростта на 

полета 

5. Заключение  

В резултат от направените експериментални 
изследвания са получени количествени данни за 
изменението на тягата на тунелен движител при 
различни честоти на въртене. Резултатите от 
настоящата работа могат да се ползват при бъдещи 
изследвания за определяне на летателно-
техническите характеристики на самолети с 
тунелни витла както и при идентификация на 
неговите аеродинамични характеристики. 
Разглежданият движител има задоволителни 
характеристики и е приложим за безпилотни 
летателни апарати със съчленено крило с подобни 
компоновки като разглеждания в [4] 
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Резюме: 

В работата се изследват потребните и разполагаеми мощности, разполагаемия запас от мощност при 
работа на хеликоптера на големи надморски височини на различни етапи от полета в зависимост от 
параметрите на атмосферата.  

 

Ключови думи: хеликоптер, излетна маса,ъгъл на атака. 
 

1. Въведение 

Безопасността на полета в мисиите по търсене и 
спасяване в планински условия зависи основно от 
разполагаемия запас от мощност. Той трябва да 
осигурява възможност на хеликоптера да 
извършва спасителни операции на голяма 
надморска височина. В случай на отказ на 
двигател хеликоптерът трябва да разполага с 
достатъчна мощност за безопасно завършване на 
мисията. Като най-натоварващи за силовата 
установка на хеликоптера, съчетани с голяма 
надморска височина в планината, могат да се 
посочат следните режими на полета: 

- висене извън зоната на въздушната 
възглавница; 

- набор на височина със  стръмни ъгли на 
наклон на траекторията. 

За извършване на полети с хеликоптер в 
планински условия е необходимо да се отчита 
влиянието на атмосферните параметри върху 
възможностите на хеликоптера да изпълнява 
полети на различни режими, в това число 
зависване извън влиянието на земната повърхност 
на големи надморски височини. Това изисква 
създаване на надеждна методика за изследване на 
характеристиките на хеликоптера за изпълнение на 
полети на различни експлоатационни режими в 
условия на планинско-гориста местност с бързо 
конвенционално изменение на елементите на 
атмосферата.  

2. Цел на изследването 

Целта на численото изследване е осигуряване 
на безопасността на полета при експлоатация на 
хеликоптера в условия, различни от стандартните, 
като се анализира изменението на мощностните 
характеристики на хеликоптера. 

Основните задачи, които трябва да се решат са: 
определяне на запаса от мощност на хеликоптера 
на височина 3000 м при различна външна 
температура и оценка възможностите за 
изпълнение на аварийно-спасителни работи . 

3. Обект на изследването 

За обект на изследването в резултат на 
сравнителен анализ на летателно-техническите 
характеристики на използваните в Европа 
хеликоптери е избран среден клас  двудвигателен   
хеликоптер Augusta 109 (фиг. 1) 
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3. Резултати  

Определят се мощностите: за преодоляване на 

индуктивното съпротивление - 
i

N ; за 

преодоляване на профилното съпротивление на 

лопатите -
пр

N ; за преодоляване вредното 

съпротивление на частите на хеликоптера - 
вр

N . 

1..2
.

VF

T
TN

H

vi
ρ

ξ=                 (1) 

22

1 VVV
i

+≈   - скоростта на  въздуха, 

преминаващ през носещия винт. 

22 R

T
V

H

i

πρ

=  - индуктивната скорост на 

преминаващия през носещия винт въздух. 
За изчисленията може да се приеме, че 
теглителната сила на носещия винт GT = . 

2,1=
v

ξ  - коефициент, зависещ от отношението 

на радиуса на неработещата част на винта към 
радиуса  R. 

)65.41()(...
8

1 23
µωρσ += RFCN

Hxпр пр

    (2) 

constC
прx

= - средното значение на 

коефициента на профилното съпротивление в 
първо приближение. 

R

V

ω

µ ≈  - относителна скорост в режим на косо 

обтичане на винта. 

∑== V
V

SCVXN H

xврвр вр 2
..

2
ρ

                 (3) 

 

∑ =
5364.0

00174.0).( mSC
врX

- за хеликоптер с 

прибран колесник; 

Потребната мощност 
п

N  на хеликоптера се 

определя по формулата: 

  
врпрiп

NNNN ++=                         (4) 

Разполагаемата мощност 
р

N , се нарича 

мощността, подавана към вала на носещия винт от 
двигателната установка.                         

ξ
eр

NN =                                              (5) 

85.0=ξ - коефициент на използваната мощност, 

отчитащ загубите от триенето в трансмисията, 
охлаждането, приводите на агрегатите и опашния 
винт.    

Ефективната мощност на двигателя 
e

N   зависи 

основно от височината на полета - плътността на 
въздуха и температурата. 

))(1))(
10000

(1( 21)/( sslpisaee
Tz

H
zNN ∆−−=

        (6)                                                              

195.01 =z   и 005.02 =z  - константи, 

отчитащи промяната на ефективната мощност на 

двигателя на средно морско ниво )( )/( slpisae
N   с 

промяна на височината и промяна на 

температурата 
s

T∆( - разлика между стандартната 

и реалната температура).  

                                
Фиг. 1. Разполагаеми и потребни мощности в зависимост от 

височината на полета 

 
Фиг.2. Разполагаеми и потребни мощности в зависимост от 

промяната на температурата на H =  3000 м. 

 
Часовия разход на гориво зависи от режима на 

работа на силовата устновка и се определя от 
потребната мощност за създаване на теглителна 
сила на носещия винт на хеликоптера и 
мощността, изразходвана за преодоляване на 
триенето в трансмисията, охлаждане , задвижване 
на приводите на агрегатите и опашния винт. 

Определя се:  

 ))1((
eпeh

NNCq ξ−+=                         (7)  

e
C - специфичен разход на гориво на двигателя.   
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Фиг. 3. Влияние височината на полета върху часовия разход на 

гориво 

 

 
Фиг.4. Влияние на промяната на температурата при работа на 

височина 3000м, върху часовия разход на гориво 

4. Изводи 

 1. С нарастване височината на полета и 
намаляване плътността на въздуха нараства 

потребната мощност 
п

N  за създаване на 

теглителна сила на носещия винт в режим на 
висене на 3000m  и запаса от  разполагаема  
мощност   е  само   100 kw, което значително 
влошава  характеристиките на режим излитане и 
кацане (Фиг.1);  
 2. С увеличаване на височината до 3000 m 

разполагаемата мощност 
р

N на силовата 

установка в режим на висене се редуцира до 680 
kw, като с нарастване на скоростта до V = 100 
km/h, запаса от разполагаема мощност е 
достатъчен за  маневриране във високопланински 
условия, (Фиг.1). 
 3. С повишване на температурата на 
въздуха при работа на постоянна надморска 
височина 3000м, намалява плътността му и при 
положителен градиент на изменение на 
температурата, рязко намалява запаса от 
разполагаема мощност като при TH = 15° е 
практически невъзможно излитане и кацане без 

редуциране на масата на хеликоптера, (Фиг.2);  
 4. При изпълнение на полети, включващи 
излитане и кацане на относително големи (над 
1000 m) надморски височини съществено се  
увеличава часовия разход на гориво и възниква 
необходимост от предвиждане на допълнително 
количество гориво като при това следва да се  
редуцира  полезния товар (Фиг.3); 

 5. Часовият разход на гориво 
h

q  в режим 

на висене и полети с малки  скорости се увеличава 
пропорционално на надморската височина, като 
при полет с постъпателна скорост VTAS >150 km/h, 
разликата в разхода на гориво е несъществена, 
(Фиг.3). 
 6. При работа на постоянна надморска 
височина 3000 m с повишаване на температурата 
на въздуха пропорционално се увеличава часовия 
разход на гориво в режим на излитане и кацане и 
на скорости до VTAS<100 km/h, като на скорости 
близки до кресерските разхода на гориво 
практически не се влияе от температурата на 
въздуха (Фиг.4).   
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Резюме: 

Настоящият доклад предлага изследване влиянието на моментен вертикален порив на вятъра, върху 
нормалното претоварване ny и ъгъла на атака на лопатите в режим на висене извън зоната на влияние на 
земната повърхност (OGE). Анализира се влиянието на вертикалните пориви върху безопасното изпълнение на 
спасителни работи в условията на високопланински условия и възможностите за попадане на хеликоптера в 
опасни режими на полета. 

1. Увод  

         При изпълнение на полети по търсене и 
спасяване на хора търпящи бедствие във 
високопланински условия една от характерните 
особености е високата вероятност от попадане на 
хеликоптера в локални зони с възходящи и 
низходящи въздушни потоци, оказващи силно 
влияние върху експлоатационните характеристики 
на хеликоптера и в частност върху нормалното 
претоварване ny. Нормалното претоварване е пряко  
свързано с натоварването на конструкцията, 
маневрените характеристики на хеликоптера и 
безопасното изпълнение на полета. В работата се  
изследва влиянието на моментен вертикален порив 
на вятъра върху нормалното претоварване ny и 
ъгъла на атака на лопатите ά в режим на висене 
извън зоната на "въздушната възглавница". 
Приема се, че вертикалният порив възниква 
мигновено и скоростта му във всички точки от 
пространството е еднаква и равна на W. В 
аналитичните изрази не се отчитат такива фактори 
като изменението на ъгъла на атака от 
изменението на индуктивната скорост, както и 
аероеластичните деформации. За изследването се 
използват характеристиките на хеликоптер тип 
Augusta109. Изследването се извършва на 
програмен продукт- Matlab.  

2. Изложение 

       Теглителната сила на носещия винт в режим на 
висене, се пресмята по следната формула: 

( ) FRcR
t

....
2

1 2
ωρ=

                       (1) 

В режим на висене извън зоната на земната 
повърхност  теглителната сила  на   носещия винт 
T = G, където  F = πR2 - ометаема площ на носещия 
винт. 

R

W

ω
α

=∆          (2) 

                            
Фиг.1. Изменение на ъгъла на атака при вертикален порив на 

вятъра W. 

Изразът (2), отчита изменението на ъгъла на атака 
ά  на лопатата в зависимост от скоростта W на 
вертикалния порив. Вследствие промяната  ъгъла 
на атака на лопатата се променя и коефициента  на 
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подемна сила Cy:    

R

W
CCC

yyy .
..
ω

α
αα

=∆=∆                            (3) 

С промяната на коефициента на подемна сила на 
лопатата се променя и коефициента на 

теглителната сила 
t

C  на носещия винт, който 

зависи и от коефициента на запълване σ  на винта      

 

).(2,3

..

2,3

.

R

WCC
C

yy

t
ω

σσ
α

=

∆

=∆                (4) 

 

Изменя се и теглителната сила T  на носещия 
винт:         

FRWCT
Hy

)..(..
4,6

1
ωρσ

α

=∆                      (5) 

Нормалното претоварване ny на хеликоптера в 
режим на висене, извън зоната на "въздушната 
възглавница", при вертикален порив на вятъра със 
скорост W, представлява:  

  
G

T

G

TT
n

y

∆
+=

∆+
= 1                                    (6) 

Следователно за  ny получаваме:  

 

G

FRWC
n

Hy

y

)..(..
.

4,6

1
1

ωρσ
α

+=                (7) 

Резултатите от въздействието на вертикални 
възходящи и низходящи пориви на вятърас са 
показани в графичен вид на фигура 2. 

 

 

Фиг.2.Изменение на нормалното претоварване 
y

n при  

вертикалeн порив със скорост W 

 
Фиг.3. Изменение на ъгъла на атака на лопатите при 

вертикален порив със скорост W 

3. Изводи 

1. При възходящ порив на вятъра ъгъла на атака на 
лопатите на носещия винт нараства право 
пропорционално на скоростта на вертикалния 
порив  и като отчетем, че в режим на висене извън 
зоната на влияние на земната повърхност ъгъла на 
атака на лопатите е близък до максималния, то е 
възможно да се достигнат критични стойности  
при голяма скорост на вертикалния порив. Това ще 
доведе до срив на потока от лопатите на винта. 
Нараства и подемната сила на носещия винт, което 
означава, че  при малки стойности на скоростта, 
възходящия порив има благоприятно въздействие 
върху теглителната сила на винта и съответно ще 
намали потребната мощност в режим на висене.  

2. При низходящ порив на вятъра, ъгъла на атака 
на лопатите намалява, съответно намалява 
теглителната сила на винта. При големи скорости 
на пропадане в низходящ поток е възможно да не 
достигне мощност за да се възстанови режима на 
висене на хеликоптера, както е възможно и 
попадането във вихрово колело на носещия винт.   

3. При възникаване на вертикален порив на вятъра 
в режим на висене нормалното претоварване ny e 
възможно да достигне големи стойности, което 
може да причини структурни изменения на 
конструцията(фиг. 2).  
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Резюме: 
При създаването на сложни рискови технически системи (РТС) за различни отрасли на промишлеността, 

възниква актуалният проблем за повишаване  надеждността на техническата им експлоатация. Той изисква 
използуване на резервирани системи (РС), реализирани апаратно или програмно. Резервирането може да бъде 
“горещо” или “студено”, като конкретните му особености са посочени в литература [1]. Известни са методи за 
резервиране с еднаква сложност на използуваните резервни елементи (РЕ) или системи от РЕ. Под РЕ, трябва да се 
разбира и използувана резервна компютърна програма, защото всички програми се изпълняват на един основен 
компютър. Специално за повишаване на надеждността на програмното осигуряване е разработен метод на N- 
версионното програмиране [2], в съответствие с който паралелно работят N независимо създадени програми с 
еднаква сложност и реализиращи еднакви функции. Използуването на този съществуващ метод е свързано с 
повишаване на надеждността на програмите, но при това се увеличава съществено сложността и стойността на 
системата от програми (софтуера). Трябва да се има предвид, че сложността на софтуера на ТС се характеризира от 
количеството оператори и операнди и разклоненията на програмите [3]. От друга страна апаратната (хардуерна) 
сложност на ТС се определя от количеството елементи,  връзките между тях и конструктивните характеристики. 

В настоящия доклад е предложен метод за осигуряване на надежността на резервирани РТС и процесите в тях. 
За тази цел е извършена оптимизация на резервирането при наличие на различна сложност на РЕ.  

 

Ключови думи: рискови технически системи; резервни елементи  
 

 

1. Въведение  

Реалната експлоатация на съвременните РТС е 
свързана с повишаване на тяхната сложност чрез 
периодична модернизация, като се въвеждат РС 
паралелно на основните. Това повишава 
сложността на РТС и предизвиква изискване за по-
висока надеждност на новополучената система. 
Поради това в доклада се предлага метод за 
използуване на  N  паралелни РС, изпълнени от 
РЕ с различна сложност. Следователно РС се 
отличават по своята сложност, надеждност и 
точност на резултата от работата им. Горното 
изисква оптимизацията на резервирането на 

работата на РТС. При това, трябва да се има 
предвид, че при наличието на няколко 
микропроцесора за управлението на работата на 
РТС, тяхната сложност (бързодействие) се избира 
пропорционална на сложността на изпълняваните 
от тях компютърни програми: опростената 
програма се изпълнява от апаратура с опростен 
хардуер. Предложеният метод е развитие на 
метода за резервиране с два различаващи се по 
сложност РЕ [3]. Той се използува за широк клас 
системи и процеси (в частност, управляващи, 
изчислителни, измервателни, информационни и 
др.). Като критерий за ефективност се използува 
интеграла по време от относителната грешка на 
резултата от работата на изследваните РТС. 
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Методът предвижда намиране на оптимално 
разпределение на сложността на РС, между 
входящите в тях РЕ и прогнозиране на 
надеждността на цялата система на основа на 
оптимално резервиране.  

 

2. Формулировка  на проблема: 

Нека да означим с 
i

C  нормираната сложност 

на i - ти РЕ от РС използувана за резервиране на 
основна РТС. Нормираната сложност се определя 
от уравнението: 

       C C Ci PE PC
= , 0 1, 1,C i Ni≤ ≤ = ,          (1) 

където: C
PE

 е сложността на резервният елемент; 

C
PC

 - сложността на резервната система. 

Нека да са зададени: допустимата стойност 

QДОП  на вероятността за отказ на РС; видът на 

функцията на нормираната сложност Ci  на  i - ти 

РЕ от РС; вероятността за отказ ( )Q Ci  на i - ти 

РЕ от РС и математическото очакване ( )Ciδ  на 

относителната  грешка на резултата от работата на 
i - ти РЕ от РС. Допуска се, че всички РЕ решават 
една и съща задача по различни начини, поради 
което относителните грешки на резултата от 
работата на отделните РЕ се считат за независими.  
Трябва да се определи: необходимото 

количество N  от РЕ в РС, при което се 
обезпечава нейната надеждна работа, т.е. се 
изпълнява условието вероятността за отказ 

( ), ...,1Q C C
N N

 на цялата РС да не превишава 

допустимата QДОП ,  т.е. 

( ), ...,1Q C C Q
N N ДОП≤ ; разпределението на 

общата сложност на РС между влизащите в нея 
РЕ, при което се достига минимум 

на математическото очакване ( ), ...,1C C
N N

δ  на 

грешката от нейната работа, т.е. да се определи 

стойността на нормираната сложност , 1,C i Ni =  

на i - тия РЕ от РС при ограничение за сложността 

на цялата РС от вида 11
N

C Cii∑ = =
=

. Накрая 

трябва да се определи резултата от работата на РС. 
3. Метод за решаване на поставения 

проблем:  

Нека да се разгледа задачата за определяне 
на стойността на нормираната сложност 

, 1,C i ni =  при изпълнение на условието n N≤ , 

където N  е количество от РЕ в РС, което 

осигурява нейната надеждна работа, а n  е 
произволен брой РЕ на РС. Относителната грешка 
на резултата от работата на РС се представя като 
вероятностна комбинация от случайни величини, 
представляващи относителни грешки на всички 
възможни резултати от работата на РС. В 
качеството на резултат от работата на РС, при 
оптимално разпределение на сложността между n  

броя РЕ ( ...1 2C C Cn> > > , когато 

( ) ( ) ( )...1 2C C Cnδ < δ < < δ ) се приема 

резултатът на най-точният (с най-малка грешка от 
работата) от всички работоспособни РЕ. Поради 
това математическото очакване на 

общата (сумарна) относителната грешка 
Σ

δ  се 

определя като сума от произведенията на 
математическите очаквания на относителните 
грешки на отделните РЕ и вероятността за 
използуване на резултатите от тези РЕ в 
качеството на резултат от работата на РС: 
 

    
( ) ( ){ }

( ) ( ){ } ( ) ( )

. 1 ...1 1

1
. 1 . .01 1

C Q C

n n

C Q C Q C Q C
n n i i

i i

δ = δ − +
Σ

−

∏ ∏+ δ − +δ

= =

       (2) 

където: 0δ  е математическото очакване на 

общата (сумарна) относителна грешка на напълно 
отказала РС. 
 При горните условия математическото 
очакване на относителната грешка на напълно 
изправна РС ще се определя от: 
 

( )

( ) ( )( ) ( ) ( ){ }

, ...,
1

1
. 1 . 11 1 1

C C
n n

jn n
C Q C Q C Q Cj i ij j i i

δ =

−
∑ ∏ ∏

δ − −= = =  
  (3) 

 
където във формула (3) и следващите се приема с 
цел опростяване на изчисленията, че 

( )
1

1
1

j

ii
Q C

−

=

=∏
. 

 Задачата за определяне на 

( )min ,...,1C Cn nδ  по всички Ci  при указаното 

по-горе ограничение за сложност на всички РС се 
решава чрез използуване метода на множителите 
на Лагранж. По конкретно тя се свежда до 
откриване на минимума на функцията на Лагранж, 
която с отчитане на факта, че е изпълнено 

( ) 1, 1,Q C i ni << =  се преобразува във вида: 

 

( ) ( ) ( )
1

. .1 11

n j n
L C Q C C Cj i ii i

j

−
= ∑ δ + λ ∑ −∏

= =
=

 (4) 

където: λ  е неопределен множител на Лагранж. 
 Необходимото условие за определяне на 
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екстремума на функцията L  на Лагранж се дава 
от системата от 1n +  уравнения: 

/

_
' '1 ( ). ( ) ( ). 01

L Cn k

n k
Q C C Q C Mi i n k n k

∂ ∂ =
−

− −
∏λ + δ + =

= − −

 
 
 

 (5) 

0, 1k n= − ,  

( ) ( ) ( )
1

.2 11
jn

M C C Q Cj n k i n kn k j i

−
∑ ∏= δ + δ

= − + = − +− +
    (6) 

                    01
n

L C Cii∂ ∂λ = ∑ − =
=

                     (7) 

 

където: ( )Ci
′δ  и ( )Q Ci

′  са производни по Ci . В 

уравнение (5) при 0k =  и  1k =  е изпълнено 

2
0

n

j n k= − +

=∑  и ( ) 01C
n

δ =
+

. 

Нека да се положи вида на функциите ( )Ciδ  и 

( )Q Ci . Достатъчно точно практическо 

приближение се явяват уравненията [1]: 
 

( ) .C A Ci iδ = ;  ( ) .Q C B Ci i=               (8) 

 
където: A  и B  са постоянни положителни 
величини, за които е изпълнено условието 
0 1A≤ ≤  и 0 1B≤ ≤ . По конкретно като се има 

предвид, че Ci  определя нивото на нормирана 

сложност на РС, то коефициентът B  може да се 
дефинира като коефициент на отказите на РС.  
  
    След извършеното полагане следва от уравнение 

(5) при 0k =  с отчитане на (8), ново уравнение:                                   
1 21. . 1

n n
A B C Cnii

− −
λ = ∏

=
                        (9) 

 
     От уравнение (5) при 1k =  и използувайки 
формули (8) и (9) следва: 

3 2 2
. . . 01 1B C B C C Cn nn n

+ − =
− −

             (10) 

Поставят се уравнения (8), (9) и 
2

Cn  определено от 

(10) в уравнение (5) при условие 2k = . В резултат 
на елементарни преобразувания се получава ново 
уравнение при въвеждане на условие (характерно 
за минимизирането на функцията на Лагранж) 

имащо вида 1C Cn n
<<

−
: 

3 2 2
. . 02 2 1 1B C B C C C

n n n n
+ − =

− − − −
                    (11) 

         Преобразува се (11) в ново свързващо 

уравнение, като се използуват параметрите 1C
j−

 и 

C j , получени за всяко 2,j n= : 

3 2 2
. . 0, 2,1 1B C B C C C j nj jj j

+ − = =
− −

     (12) 

  
         Тогава при 2n = , т.е. 2; 2j = , следва 

извод от (12) и (7) на следната система уравнения: 
 

3 2 2
. . . 01 2 1 2B C B C C C+ − =                       (13) 

                            1 2C C C+ =                                 (14) 

 
         Премахва се отрицателният корен на 
решението на системата от уравнения (13), (14) 

поради валидност на условието ( 1 0C > ) и се 

получава: 

   ( )
0,5

1 . ;1C C B C= +
 
 

                         (15) 

     ( ) ( )( )
1,5 0,5

. . 1 .2C B C B B C= +
 
 

 

         При 3n = , т.е. 2; 3j = , следва извод от (12) 

и (7) на следната система уравнения: 
 

3 2 2
. . . 01 2 1 2B C B C C C+ − =                (16)    

3 2 2
. . . 02 3 2 3B C B C C C+ − =                 (17) 

 1 2 3C C C C+ = −                        (18) 

          Тъй като уравнения (13) и (16) съвпадат, а 
уравнение (18) се различава от (16), то вместо C  в 

(13) е записано 3C C− . При това с отчитането на 

(15) за 3n =  следва: 

( ) ( ){ }
0,5

1 .1 3 3C C C B C C= − + −      (19) 

 

( )[ ] ( )[ ]{ }
1,5 0,5

. . 1 .2 3 3C B C C B B C C= − + −
 
 

    (20) 

           Замества се уравнение (20) в (17) и се 
решава полученият израз с отчитане на факта, че 

3C C<<  и 0 1, 1,C i ni< < = . 

            Следва извеждане на уравнение за трето 

ниво на сложност 3C  на РС на съответната РТС:                        

( ) ( )

1,52,25 0,5
. . 1 .3C B C B B C= +

     
       (21) 

 Аналогично се извеждат изрази за i - то 
ниво на сложност на РС при друга стойност на n . 

Общото уравнение за , 2,
i

C i n=   при всяко n  

има следния вид: 
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11,5
1

. . .1

21,50,5
1 . 1

i
n

C B B C Ci jj

i

n
B C C jj i

−

−
= − ∑

=

−
−

+ − ∑
= +

 
 

     

    (22) 

където: 01
n

C jj n∑ =
= +

. Следователно , 2,C i ni =  

се определя по формула (22) като се започне от 
i n=  и се завърши с 2i = .  

От (22) следва определяне на: 

                       21
n

C C Cii= − ∑
=

                            (23) 

 Може да се докаже, че спазването на 
условието за положителна определеност на втория 
диференциал на функцията на Лагранж 

2 1 . ., 1
n

d L a dx dxij i ji j
+

= ∑
=

, където 

2
.a L x xij i j= ∂ ∂ ∂ , ( ) ( ), ..., , ..., ,1 1 1x x C Cnn

= λ
+

 

е достатъчно условие за минимум на функцията 
L .  
 Следователно изведеното уравнение (22) 
дефинира оптималното разпределение на 

нормираната сложност Ci  на РС между n  

влизащи в нея РЕ. На основа на (22) и (3) и 
определеното оптималното разпределение на 

нормираната сложност Ci  се определя 

математическото очакване на относителната 

грешка ( ), ...,1C Cn nδ : 

( ) ( ), ..., .1 11
nn n

Q C C Q C B Cn n i ii i∏ ∏= =
= =

      (24) 

        За сравнение се записва съотношението за 
случай на резервиране с равномерно 
разпределение на сложността на РС между n  на 

брой РЕ. При това се получава , 1,C C n i ni = = . 

От уравнение (8) и (24) следва: 

  

( ) ( )

( ) ( )

, ..., .1

, ..., .1

C C C n A C nn n

n
Q C C B C nn n

δ = δ =

=

    (25) 

Предложеният метод на оптимално 
резервиране може да се използува за определяне 

на оптималното количество N
∗

 от РЕ на РС, при 
което се осигурява съответната надеждност на 
произвежданата или изследвана  РТС.  

 При използуването на метода, в случай на 
функциониране на няколко процесора в състава на 
основната РТС, всички РЕ (програми) 
завършват работа приблизително по едно и също в
реме [5, 6].   
Следователно използуването на метода е 

свързано с незначителни загуби на ефективност на 
функционирането на общата система. 

3. Заключение 

В резултат на извършеното надеждностно 
изследване могат да се направят следните изводи: 

1. Методът на резервиране на РТС при 
различна сложност на резервните елементи се 
използува за оптимално управление  на 
техническото състояние на системите. 

2. Той позволява построяване на резервни 
системи при зададено ниво на надеждност и 
предизвиква незначително повишаване 
сложността на общата система. 
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Резюме: 

Представени са съвременните електронни технически средства и системи в аеронавигационната 
система. Разгледано е тяхното предназначение, ролята им във въздухоплаването и перспективите им на 
развитие. Направени са изводи и обобщения. 

 
Abstract: 

Modern electronic technologies in the air navigation system are presented. Their purpose, role in the air 
navigation and their perspectives are described. Some conclusions and generalizations are made. 

 
Keywords: electronics technology, air navigation system, communication, navigation, surveillance, 

automation 

 
 

1. Въведение 

Електронните технологии промениха 
въздухоплавателните средства (ВС) [1]. В още по-
голяма степен те усъвършенстваха средата, в която 
се провеждат полетите. Въздушният транспорт е 
възможен само при наличие на организирано за 
полети въздушно пространство (ВП), осигурено с 
технически средства. Въздушните пътища се 
изграждат с електронни технологии. 

ВС са част от системата на въздухоплаването. 
Тя се нарича по-често аеронавигационна система 
(АНС) и осигурява полетите с: 

- комуникация, навигация и обзор (КНО); 
- информационно обслужване; 
- ръководство на въздушното движение 

(ВД); 
- метеорологично обслужване; 
- търсене и спасяване. 
АНС е немислима без елктронните технологии. 

Основната техническа инфраструктура на 
въздухоплаването е системата за комуникация, 
навигация и обзор. 

2. Комуникации, навигация и обзор в АНС днес 

Средствата за КНО са разположени както на 
борда на ВС, така и на земята и изграждат 
цялостни системи. 

Комуникацията в АНС осигурява обмен на 
информация между длъжностните лица и/или 
автоматизираните системи за управление (АСУ).  

Фиксираното комуникационно обслужване 
(AFS) „земя-земя” се осъществява чрез директни, 
наети или комутируеми далекосъобщителни линии 
(кабелни и радиорелейни). 

Предаването на съобщения и данни за 
въздухоплаването в отделна страна и в целия свят 
се реализира чрез Авиационната неподвижна 
далекосъобщителна мрежа AFTN. Създадена през 
1950 г., това е първата световна комуникационна 
мрежа за предаване на данни. Тя се състои от 
стотици национални и регионални центрове 
(възли) и потребителски офиси и терминали. Тъй 
като AFTN е мрежа за разпространение само на 
текст (телексна мрежа), за да могат да се предават 
графични изображения (диаграми, карти и др.) 
ядрото на мрежата беше сменено през 1980 г. със 



 75

SIDIN (обща мрежа на ICAO за обмен на данни). 
Авиационната мрежа направи възможно 
изграждането на европейска и глобална АНС. 
Мрежата свързва Центъра за управление на потока 
на ВД (CFMU) в Брюксел със 78 ЦУП в 38 
европейски държави, планира всички полети в 
Европа и обработва дневно повече от 38000 
съобщения [2]. 

Авиационното подвижно комуникационно 
обслужване (AMS) осъществява радиосвръзка 
„въздух-земя” и „земя-земя” за управление на 
въздушното движение (УВД). Системата е 
изградена от множество локални и отдалечени 
приемо-предаватели, земна комуникационна 
мрежа от далекосъобщителни линии, системи за 
гласова свъзка в центровете за управление на 
полетите (ЦУП) и др. 

Въздухоплаването е невъзможно без 
навигация. Използват се радионавигационни и 
инерциални навигационни системи (ИНС), които 
са продукт на електронните технологии. 
Въздушните маршрути се трасират от 
радиоелектронни средства и системи, каквито са: 

- всенасочените радиофарове VOR; 
- далекомерните средства DME; 
- ненасочените приводни радиостанции 

NDB; 
- инструменталните системи за кацане ILS, 

MLS; 
- глобалните навигационни спътникови 

системи (ГНСС) като GPS, ГЛОНАСС и др. 
Обзорът (наблюдението) осигурява 

построяването на линията от точки на 
местоположението на ВС. УВД е възможно, само 
ако в ЦУП могат да се наблюдават траекториите 
на ВС във ВП. В съвременната авиация обзорът се 
реализира чрез радиолокация. Използват се: 

- първични обзорни радиолокатори (PSR), 
които осигуряват независим от ВС обзор 
чрез отразени от тях радиосигнали; 

- вторични обзорни радиолокатори (SSR), 
които работят на принципа запитване от 
земята – отговор от борда на ВС (зависим 
обзор); 

- метеорологични радиолокатори. 
Данните от радиолокатора се превръщат в 

траектории на ВС след първична (откриване на 
цели), вторична (откриване на траектории) и 
третична (многорадарана) компютърна обработка 
на информацията. 

3.2. Автоматизация в АНС 

Автоматизацията обединява и допълва 
електронните технологии. Съвременната АНС се 
изгражда както от АСУ, така и от множество 

автоматизирани информационни системи (АИС), 
каквито са: 

- системите за обработка на обзорна 
информация (SDPS); 

- системите за обработка на полетна 
информация (FDPS); 

- системите за информационно обслужване 
на въздухоплаването (AIS); 

- автоматизираните метеорологични 
наблюдателни системи (AWOS); 

- глобалните навигационни спътникови 
системи и др. 

Автоматизацията навлезе дълбоко в 
планирането на полетите. Всички полетни планове 
от европейските страни се изпращат в Центъра за 
управление на потока на ВД (CFMU) в Брюксел, за 
да се създаде взаимно обвързан план на всички 
полети, така че да няма конфликти между ВС и да 
не се превишават пропускателните способности на 
структурите на ВП и летищата. Повече от 65% от 
над 20000 полетни планове дневно се обработват 
автоматично, а повече от 90% се коригират до 20 
min от получаването им [2]. 

Бързо и непрекъснато нараства степента на 
автоматизация на непосредственото УВД чрез 
автоматично: 

- опознаване на ВС; 
- алармиране при нарушаване на правилата 

на полетите (MONA, Safety Nets); 
- откриване и докладване на събития 

(излитане, кацане, прелитане над контролна 
точка); 

- откриване на средносрочни конфликти във 
въздушното движение (MTCD); 

- координиране при предаване на 
управлението и др. 

Автоматизиран е контролът, диагностиката и 
техническо обслужване на оборудването. 

В системите за гласова комуникация 
автоматично се избира най-добър приет сигнал от 
различните приемо-предавателни центрове 
(VOTER). 

В резултат на внедрената автоматизацията се 
повиши безопасността на полетите и 
производителността на АНС [3]. 

3. Комуникации, навигация и обзор в АНС утре 

Днешните радиоелектронни системи за КНО 
имат два недостатъка от принципен характер: 

- те функционират в обсега на пряката 
видимост и не покриват огромни океански, 
пустинни, планински и други райони, 
където се провеждат полети; 

- няма пълноценна система за предаване на 
цифрови данни “въздух-земя”, което силно 
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затруднява автоматизацията. 
Перспективата пред системата за КНО е 

съчетаването на електронните със 

спътниковите технологии. 

За комуникациите това означава осигуряване 
чрез спътници на глобален обхват. Основната, 
редовна свръзка с ВС ще бъде обмен на цифрови 
данни между компютрите на борда на ВС и тези в 
ЦУП. Гласовата свръзка ще се използва само в 
нестандартни и аварийни ситуации. Ще се изгради 
“Авиационен Интернет”, наречен Авиационна 
далекосъобщителна мрежа ATN (Aeronatical 
Telecommunication Network), която ще свързва 
всички елементи на АНС на земята и във ВП. Тя 
ще използва стандартите и протоколите на 
Интернет и ще може да се свързва с изградените 
вече локални и регионални компютърни мрежи. 
ATN ще се превърне в глобална компютърна 
мрежа за гражданско въздухоплаване. В процеса 
на нейното изграждане ще се съкращава 
използването на АFTN/SIDIN. ICAO е дефинирала 
новата неподвижна мрежа, наречена AMHS. Тя е 
свързана с ATN и осигурява по-голяма 
функционалност. 

Бъдещето на навигацията са ГНСС. Тези 
системи осигуряват т.нар. зонална навигация 
(RNAV), която позволява на ВС да летят по 
произволна желана пътна линия, без да се нуждаят 
от въздушни трасета. Очаква се ГНСС да работят 
съвместно с ИНС и да заместят използваните 
понастоящем земни радиотехнически системи. 

Наблюдението на ВС в близко бъдеще се 
нарича автоматичен зависим обзор (ADS). При 
него по линията за цифрови данни “въздух-земя” 
автоматично се предава местоположението на ВС, 
изчислено на борда, както и допълнителна 
информация. Едно развитие на този метод е 
автоматичният зависим обзор в режим на 
разпространение (ADS-В), при който 
местоположението на подвижен обект (във 
въздуха или на земята) може да се излъчва от него 
към всички и да се получава не само от ЦУП, но и 
от другите ВС, авиокомпаниите и т.н. Такава 
система за обзор ще има глобален обхват на 
действие. 

3.4. Автоматизация в бъдещата АНС 

Въпреки своите внушителни мащаби и 
техническо съвършенство, днешната АНС е 
изчерпала своите възможности. Тя все повече 
ограничава въздухоплаването [4]. Проблемът е в 
това, че въздушният транспорт нараства 
непрекъснато, а структурите на АНС са 
достигнали предела на своя капацитет и 
пропускателна способност и особено „тясно 

място” са летищата. Днешната АНС не 
удовлетворява изискванията за висока 
икономическа ефективност на въздушния 
транспорт. Основният задържащ фактор е 
ръководителя на полетите (РП). Противоречието 
между високите изисквания на ВД и ограничените 
възможности на РП да обработва информация 
може да реши само автоматизацията на този 
процес. На базата на комуникиращи помежду си 
компютри на борда на ВС и в ЦУП се разработват 
нови операционни концепции като „свободен 
полет”, “автоматизирано ВП”, управление чрез 
изключения, управление чрез съгласие и др., в 
които автоматизацията има основна ролята. [5]. 

4. Обобщения 

В авиацията се прилагат най-новите 
постижения на всички произлизащи от 
електрониката технологии: електрически 
измервания и приборостроене, комуникации, 
радиолокация, радионавигация, информатика, 
автоматизация и др. Нещо повече, някои от тях са 
възникнали заради авиацията и тя стимулира 
развитието на цялата електроника. 

Благодарение на електронните технологии се 
създаде нов вид авиация, наречена безпилотни 
летателни апарати. Те се използват все повече, 
особено във военната авиация. 

Ако приемем, че ВС е летателен апарат и 
двигател(и), може да възникне въпросът: 
паралелно и самостоятелно ли съжителстват 
самолетостроенето и използваната електроника 
или те са едно органично цяло, наречено авиация? 
Или с други думи, има ли авиационна 
електроника, каква е нейната значимост и в каква 
степен авиационните специалисти трябва да 
познават електрониката? 

Професор А. Хелферик [6] пише следното. В 
началото на ХХ век се раждат две нови индустрии: 
електрониката и авиацията. Те порастват и на 
възраст около 25 г. се „женят”. От тяхното сливане 
се създава мощната аерокосмическа 
промишленост. Без навигация и комуникации 
самолетите биха били просто едни скъпи играчки. 
В съвременния самолет електрониката е по-скъпа 
от ЛА, двигателите и вътрешното обзавеждане. А 
едни от най-важните електронни системи са на 
земята, а не във въздуха. 

Към казаното можем само да добавим. ВС е 
“рожба” на авиационното машиностроене и 
авиационната електроника. И двете са твърде 
обособени области на общото машиностроене и 
електроника. Не е случайно, че в семейството на 
електронните технологии се добави авиониката 
(avionics, от първата и последна сричка на термина 
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“авиационна електроника”). Съвременният 
самолет притежава в интегриран вид спецификата 
и на двамата си “родители”. Редица устройства и 
системи са електромеханични. Типични примери 
са системите за управление на ЛА и двигателите, 
радарните антени и др. Да се поставят граници в 
авиацията между механика и електроника е в 
разрез със системологията и на практика е 
невъзможно. Тази особеност изисква от 
авиационните специалисти познания и в двете 
области. 

Още по-значима е електрониката за АНС. Цели 
клонове на електронните технологии 
(радиолокацията радионавигация, системи за 
инструментално кацане и др.) са възникнали 
заради авиацията. 

Ж. Сампайо, бивш РП, в докторската си 
дисертация доказва, че от операторите (пилоти и 
РП) на сложните човеко-машинни системи в 
авиацията се изисква нова професионална 
компетентност за съвременното технологично 
оборудване, за да се постигне интегриране на 
хората и технологиите. [7].  

Работна група от 20 специалисти по 
автоматизация на УВД, в доклад за авиационната 
администрация на САЩ, констатира следното. До 
1994 г. техническите специалисти в АНС бяха с 
подготовка по електроника и специалности 
навигационна, свързочна, радиолокационна и 
компютърна техника. Те се насочваха към 
специфични подсистеми и компоненти от 
оборудването. Сега са необходими специалисти с 
обща квалификация, които се насочат към 
функциите от системно ниво и осигуряването на 
обслужване от взаимодействащи системи. Особено 
значение придобиват уменията за системен 
инженеринг и способностите за: работа с 
автоматизирани системи за диагностика и ТО; 
осъществяване на централизирано наблюдение, 
контрол и управление на техниката; 
осъществяване на сертификация на системно ниво; 
широки знанията за цялата система, а не само 
задълбоченост в специфично оборудване; знания 
за това как тече информацията между системите; 
работа с АИС и др. Новата специалност на 
фактически всички специалисти е 
“автоматизирани системи” [8]. 

Ролята на електронните технологии може да се 
обобщи по следния начин. Проблемите на 
съвременната авиация не са ЛА и техните 
двигатели. Те са постигнали практически 
разумните граници на товароносимост, скорост и 
височина на полетите. Развитието им продължава 
главно в посока на използване на нови материали и 
горива. Несравнимо по-висок е темпът на развитие 
на електронните технологии в авиацията. Този 

темп е непознат за цялата история на техниката 
досега и не показва тенденция на забавяне. Най-
важният проблем и предизвикателство пред 
авиацията днес е как да се увеличи 
пропускателната способност и икономическата 
ефективност на аеронави-гационното обслужване. 
Как да се “отпушат” летищата и достигналите 
пределните си възможности структури на ВП? Ако 
това не стане няма да могат да се посрещнат не 
само утрешните, но все повече и днешните 
потребности на въздушния транспорт. Другото 
голямо предизвикателство е как да се намали 
уязвимостта на въздушния транспорт от лошите 
метеорологични условия на летищата. Огромна е 
ролята на електрониката за решаването на тези 
задачи. Автоматизацията е в основата на 
прогресивната еволюция на АНС и се очаква да 
играе доминираща роля в бъдещото развитие на 
авиацията. На дневен ред са АСУ на движението 
на ВС по земята (АSMGCS). Автоматизацията и 
зоналната навигация ще осигурят гъвкави 
маршрути и криволинейни подходи за кацане. 
Голяма е и ще нараства ролята на електронните 
технологии в дейността на авиационните фирми и 
летищата (разписания, билети, охрана и сигурност, 
наземно обслужване на ВС, пътници и товари и 
т.н.) Да си съвременник на електронизацията на 
авиацията е професионален шанс. И той може да 
бъде използван при наличие на адекватни знания и 
подготовка. 
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Резюме: 

В работата е представено аероеластично моделиране на безшарнирна хеликоптерна лопата в режим на 
праволинеен полет. Моделирането е извършено с помоща на солвърите MATLAB и ANSYS. Аеродинамичният модел 
използва Blade Element Momentum Theory (BEMT). Тази теория дава добра точност по отношение на разхода на време 
и се използва широко при аероеластичните изчисления. Конструкцията на хеликоптерната лопата е моделирана 
посредством Finite Element Method (FEM).  Това моделиране е ефективно и може да се използва и при шарнирни 
хеликоптерни винтове, ротори на ветрогенератори и самолетни крила.  

 

Ключови думи: аероеластичност, аеродинамика на хеликоптера. 
 

1. Въведение 

На хеликоптерната лопата в полет действат 
аеродинамични и инерционни сили. Под 
действието на тези сили лопатата се деформира, в 
резултат на което се променя разпределението на 
аеродинамичните сили. Новото разпределение на 
аеродинамичните сили деформира допълнително 
лопатата, което ще промени отново 
разпределението на аеродинамичните сили. В един 
момент аеродинамичните и инерционните сили и 
еластичните сили на конструкцията ще се 
уравновесят. 
За изчисляване на аеродинамичните сили се 

използват числени методи, които се основават на 
решенията на уравненията на Navier-Stokes за 
свиваем флуид. Понастоящем широко 
разпространение са получили методите на 3-D 
числената флуидна динамика (Computational Fluid 
Dynamics-CFD). Примери за успешно приложение 
на тези методи са солвърите FLUENT, TURNS на 
NASA, FLOWer на Deutshes Zentrum für Luft und 
Raumfahr, elsA на ONERA [1, 2, 10]. Те обаче 
изискват голямо изчислително време и мощен 
компютър. При аероеластични изчисления 
аеродинамичният метод трябва да бъде много 
ефикасен по време. Теорията на кинетичния 
момент на елемент от лопатата (Blade Element 

Moment Theory – BEMT) или вихровият метод са 
показали добра точност по отношение на разхода 
на време [1, 2, 10]. При BEM метода лопатата се 
разделя на независими елементи по дължината на 
лопатата. BEM теорията приема, че всяка секция 
на лопатата действа като квази 2-D аеродинамичен 
профил, който произвежда аеродинамични сили и 
моменти. 
За определяне на деформациите на 

хеликоптерна лопата под действието на 
аеродинамични и инерционни сили се използват 
методи, при които непрекъснатата лопата се 
разделя на дискретни сегменти, така че 
диференциалните уравнения на деформиране на 
лопатата в частни производни се заменят с 
обикновенни диференциални уравнения. Такива се 
методите на Holzer-Myklestad [6], правата 
колокация [3, 4, 12] и крайните елементи (Finite 
Element Method – FEM) [1, 2, 10]. 

2. Конструкция на хеликоптерната 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. 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 
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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. На фиг.1 са също дадени 
разположенията на масовите центри, центровете 
на коравина и аеродинамичните фокуси за 
характерни сечения на хеликоптерната лопата. 

 

Фиг.1. Безшарнирна лопата на хеликоптер 

3. Аеродинамичен модел 

Винтът на хеликоптера има 2 лопати с радиус 
1.7 m. Върти се с ъглова скорост 180 rad/s. 
Хеликоптерът лети праволинейно със скорост 200 
km/h на височина 1000 m. Аеродинамичният 
профил на лопатата е NACA 0012. 
Аеродинамичните характеристики на NACA 0012 
са дадени в [6]. Средната аеродинамична хорда на 
лопатата е 0.185 m. Лопатата е линейно усукана с 
ъгъл –5о. Общата стъпка на лопатата е 6о. При 
BEM теорията се приема, че аеродинамичните 
сили възникват единствено от скоростта, 
перпендикулярна към водещия ръб на секцията на 
лопатата, и ъгъла на атака. Влиянието на 
радиалната компонента на скоростта върху 
подемната сила се игнорира. Радиалната 
компонента влияе на челното съпротивление при 
полет напред и при този режим трябва да се 
отчита. Експерименталните 2-D аеродинамични 
характеристики на профила във функция на ъгъла 
на атака се приемат за изчисляване на подемната 
сила и силата на челно съпротивление за всеки 
елемент от лопатата. Индуцираният ъгъл на атака 
възниква поради скоростта индуцирана от винта и 
от неговата следа. Следователно индуцираната 
скорост служи за модифициране на направлението 
на вектора на скоростта на относителния поток, и 
следователно променя ъгъла на атака на всеки 
елемент от лопатата от неговата 2-D стойност. 
Индуцираната скорост също наклонява локалния 
вектор на подемната сила, който по дефиниция 

действа перпендикулярно на вектора на 
резултантната скорост за елемента от лопатата, и 
следователно осигурява индуктивно челно 
съпротивление и индуктивна мощност към ротора 
на винта. Загубата на подемна сила в края на 
лопата се отчита чрез функцията на Prandtl за 
загуба в крайните сечения. Свиваемостта на 
въздуха се отчита чрез корекция на наклона на 
кривата на подемната сила за всеки елемент от 
лопатата с правилото на Glauert [7, 8, 9]. 
Разпределението на силата на челно 

съпротивление и на подемната сила по радиуса на 
лопатата на хеликоптера и по ъгъла на азимута на 
винта  се изчислява с програма на MATLAB, като 
се използва методиката описана подробно от 
Leishman [9]. 

 

4. FEM - модел 

За моделирането на лопата се използва 
ANSYS. Направен е еквивалентен гредови модел 
на хеликоптерната лопата, който използва краен 
елемент греда BEAM44 с различна несиметрична 
геометрия, с несъвпадащ масов център и център на 
коравина. Лопатата е разделена на 78 крайни 
елемента. 

В ANSYS основното уравнение на движение, 
което се решава, е 
 

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }QqKqCqM =++ &&&  
 
където [ ]M  е масовата матрица, [ ]C   е 
демпфиращата матрица,   [ ]K  е матрицата на 
коравина, а { }Q  е векторът на натоварването във 
възлите. 
Освен аеродинамичните сили, приложени в 

аеродинамичния фокус, на лопатата действат 
силата от тежестта и центробежната сила, 
приложени в масовия център на елементите. 

5. Свързване на аеродинамичния модел с FEM - 

модела 

Алгоритъм на действие е следния: 
1. Изчисляват се аеродинамичните сили за 

идеално твърда лопата с MATLAB за един оборот 
на завъртане на лопатата; 

2. Прилагат се аеродинамичните и 
инерционните сили върху FEM-модела на лопатата 
в ANSYS; 

3. Изчисляват се линейните и ъгловите 
деформации на лопатата в ANSYS за един оборот; 

4. Изчислява се новият ъгъл на атака за всяка 
от секциите и се получава ново разпределение на 
аеродинамичните сили с MATLAB за втори 
оборот на завъртане; 
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5. Прилагат се новите аеродинамични и 
инерционни сили върху FEM-модела в ANSYS; 

6. Изчисляват се новите линейни и ъглови 
деформации на лопатата в ANSYS; 

7. Сравняват се разпределенията на 
аеродинамичните сили и деформациите на 
лопатата; 

8. Ако се различават повече от зададен 
толеранс се приминава към т.4; 

9. Итерацията се повтаря, докато се постигне 
конвергенция. 

6. Числени резултати  

Резултатите от изчисленията са дадени на 
фиг.2-7. 

От получените резултати се вижда, че 
разпределението на подемната сила по радиуса за 
еластична лопата чувствително се различава от 
разпределението на подемната сила за идеално 
твърда лопата. Направени са 6 завъртания на 
носещия винт за да се получи реалното 
разпределение на подемната сила. Силата на челно 
съпротивление слабо се влияе от еластичните 
свойства на лопатата, както бе показано в [4] при 
режим на висене. Затова разпределението ù не е 
представено в настоящата работа. Следователно 
при изчисляване на теглителната сила, въртящия 
момент и мощността на винта на хеликоптера в 
режим на праволинеен трябва да се отчете 
еластичността на лопатите на винта. Освен това 
аероеластичните ефекти ще влияят и на якостните 
изчисления на лопатата. 

7. Заключение 

В работата е представено аероеластично 
моделиране на безшарнирна лопата на хеликоптер 
в режим на праволинеен полет, което използва 
добре познатите солвъри MATLAB и ANSYS. За 
създаването на аеродинамичен модел е използван 
ефикасния и бърз за инженерната практика ВЕМ-
метод. За анализа на аероеластичното поведение 
на хеликоптерната лопата е използван метода на 
крайните елементи, като лопатата е представена с 
еквивалентен гредови модел. Представеният модел 
е лесно приложим и за шарнирни хеликоптерни 
винтове, ротори на ветрогенератори и крила на 
самолети. 

Благодарности 

Авторът благодари на НИС при Техническия 
университет-София за оказаната финасова подкрепа. 

 

а)  

б)  

в)  

Фиг.2. 1ви оборот на лопатата; а) Разпределение на подемната 
сила по радиуса на лопатата и по ъгъла на азимута на винта на 
хеликоптера; б) Огъваща деформация на лопатата на 
хеликоптера по вертикалната ос; в) Усукваща деформация на 
лопатата на хеликоптера около надлъжната ù ос. 
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а)  

б)  

в)  

Фиг.3. 2ри оборот на лопатата; а) Разпределение на подемната 
сила по радиуса на лопатата и по ъгъла на азимута на винта на 
хеликоптера; б) Огъваща деформация на лопатата на 
хеликоптера по вертикалната ос; в) Усукваща деформация на 
лопатата на хеликоптера около надлъжната ù ос. 

а)  

б)  

в)  

Фиг.4. 3ти оборот на лопатата; а) Разпределение на подемната 
сила по радиуса на лопатата и по ъгъла на азимута на винта на 
хеликоптера; б) Огъваща деформация на лопатата на 
хеликоптера по вертикалната ос; в) Усукваща деформация на 
лопатата на хеликоптера около надлъжната ù ос. 
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а)  

б)  

в)  

Фиг.5. 4ти оборот на лопатата; а) Разпределение на подемната 
сила по радиуса на лопатата и по ъгъла на азимута на винта на 
хеликоптера; б) Огъваща деформация на лопатата на 
хеликоптера по вертикалната ос; в) Усукваща деформация на 
лопатата на хеликоптера около надлъжната ù ос. 

а)  

б)  

в)  

Фиг.6. 5ти оборот на лопатата; а) Разпределение на подемната 
сила по радиуса на лопатата и по ъгъла на азимута на винта на 
хеликоптера; б) Огъваща деформация на лопатата на 
хеликоптера по вертикалната ос; в) Усукваща деформация на 
лопатата на хеликоптера около надлъжната ù ос. 
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а)  

б)  

в)  

Фиг.7. 6ти оборот на лопатата; а) Разпределение на подемната 
сила по радиуса на лопатата и по ъгъла на азимута на винта на 
хеликоптера; б) Огъваща деформация на лопатата на 
хеликоптера по вертикалната ос; в) Усукваща деформация на 
лопатата на хеликоптера около надлъжната ù ос. 
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Abstract: 

The engine characteristics have significant influence on the aircraft flight performance as a whole. In this sense 
the accuracy of the power plant sub model in an aircraft mathematical model of flight is very important. From other side 
in a complex mathematical model there are strict limits on the complexity of its sub-models. This makes difficult to 
implement a detailed model of the power plant. Another issue is the availability of relevant performance data for the 
particular type of aircraft engine. In the present work an effort is made to synthesize a relatively simple and in the same 
time accurate mathematical model of a turbofan engine for commercial airplane. The model is realized in Matlab 
environment and is intended to be built in different aircraft flight models. The model is based mainly on polynomial 
interpolation. The main source of engine performance data, used for the synthesis, tuning and validation of the of the 
model are records of the aircraft flight data recording system, that are taken in regular aircraft operations. 

 

Keywords: turbofan engine mathematical modeling . 
 

 

1. Introduction 
 

The engine characteristics have significant 
influence on the aircraft flight performance as a whole. 
In this sense the accuracy of the power plant sub 
model in an aircraft mathematical model of flight is 
very important. In some cases it can lead to significant 
errors as shown in [1]. 

From other side in a complex mathematical model 
there are strict limits on the complexity of its sub-
models. This makes difficult to implement a detailed 
model of the power plant. Another issue is the 
availability of relevant performance data for the 
particular type of aircraft engine. This can be 
overcome by the use of records of the aircraft flight 
data recording system (DFDR) [2].  

In the present work an effort is made to synthesize 
a relatively simple and in the same time accurate 
mathematical model of a turbofan engine for 
commercial airplane. The model is realized in Matlab 
environment and is intended for building in different 
aircraft flight models. The model is based mainly on 
polynomial interpolation. The main source of engine 
performance data, used for the synthesis, tuning and 
validation of the model are DFDR records, taken in 
regular aircraft operations. 
 

2. Model assumptions and source data preparation.  
 

The main difficulties in using DFDR records for 
engine modelling are : 

1. The disarrangement of the data taken in non 

organized experiment; 
2. The absence of some important parameters e.g. 

engine thrust;  
3. Usually in regular operations some operating 

modes of the engine in certain ambient conditions are 
not covered. 

To overcome this problems additional preparation 
steps of the data must be performed as shown in figure 
1. 

H [m],

T [K]�

Mach

Standart

atmosphere

Processed DFDR Data

Engine

data

Airplane

configuration

Parameters

of flight

Thrust

calculation (1)

Correction for MSL

conditions (2)

Airplane

characteristics

Separation of data in accordance

with Mach number

Curve fitting:

corrected Thrust = f(N1corr,M),

fuel flow = corrected f(N1corr,M)  
Fig. 1. Algorithm for engine characteristics evaluation 

from DFDR data 

For the purposes of engine modeling only data 
taken in steady flight conditions must be used. This is 
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achieved by steady conditions filtering of the data. It 
checks for stabilization of engine and flight parameters 
in some margins for certain period of time. 

The engine thrust can be determined with the 
help of other parameters recorded in the DFDR, using 
the equations of flight dynamics [3]: 
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, where m is the aircraft mass, g - gravitational 
acceleration, V - speed, t - time, D - aerodynamic drag, 
cL -lift coefficient, ρ - air density, S - wing area, cD0 - 
drag coefficient, A - inductive drag coefficient, Θ - the 
trajectory angle, γ - roll angle. 

To cover the entire engine operating range and 
flight conditions range the theory of engine modes 
commonality was used [4]. For several given Mach 
numbers the engine parameters are corrected for 
standard atmosphere sea level conditions in 
accordance with (2): 
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,where n is the rotational speed of the engine rotor, 
ps0ISA and Ts0ISA are the ambient pressure and 
temperature at sea level, standard conditions, pt0 and 
Tt0 are the total pressure and temperature at the engine 
inlet, Thr is the engine thrust and SFC is the specific 
fuel consumption. 

Finally curves that describe the relation between 
the engine parameters for given Mach number must be 
fitted to the data points [5]. 

The described algorithm was performed in Matlab. 
The results are shown in figures 2 and 3. They serve as 
source data for the model of the engine. 

 

 
Fig. 2. Experimentally obtained engine corrected thrust charts for different Mach numbers 
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Fig. 3. Experimentally obtained engine corrected fuel flow charts for different Mach numbers 

3. Algorithm of the engine sub-model 
 

The algorithm of the model as realized in a Matlab 
function is shown in figure 4. 

Standart atmosphere

H [m], T [K]�

Pt [Pa], Tt [K]

Airplane

configuration

Required

thrust [N]

Correction for MSL

conditions

Required Corr. Thrust [N]

Mach

Required Corr. Fan speed N1c [%]

N1c limits

check up

Actual Corr. Fan speed N1c [%]

Corr. Fuel flow [kg/h]Corr. Thrust [N]

Reverse correction from MSL to flight conditios

Actual thrust [N] Fuel flow [kg/h] Fan speed N1 [%] 
Fig. 4. Algorithm of the turbofan engine model 

The engine sub-model takes from the airplane 

model information about the airplane configuration, 
e.g. flaps and landing gear position, flight conditions 
and thrust required for maintaining the particular flight 
mode. If the required thrust is within the engine 
operational limits the sub-model will return the same 
value as available thrust, along with corresponding 
fuel flow to the engine and engine fan rotational speed. 
If the required thrust is out of the engine operational 
limits, the output will be the maximum available or the 
idle thrust for the given conditions respectively. 
 

4. Model verification 
 

The model was validated using the procedure 
shown in figure 5. The procedure was performed for 5 
randomly selected flights. 

DFDR data

Thrust

calculation

Engine model

Results comparison  

Error estimate  
Fig. 5. Model validation procedure 

The results of model testing are given in table 1. It 
can be stated that the maximal errors for single 
calculation points are below 4 % for the fuel flow and 
below 2 % for the Fan speed N1. The mean error 
trough all of the flight is below 1 % for both this 
parameters. 
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This results are satisfactory and make the model 
suitable for practical applications. 
Table 1. Engine model errors compared to DFDR data. 
 fuel flow N1 
maximal error, % 2.81 - 3.78 1.785 - 1.23 
mean error, % 0.71 - 0.52 0.84 - 0.279 

 
5. Conclusions 
 

The following conclusions were made: 
•The simplest form of representing engine 

performance characteristics, that satisfy the needs of 
the aircraft flight performance modeling is the look up 
table. 

•Engine performance look up tables for a given 
type of aircraft can be established with the use of 
Flight Data Recordings. 

•Some of the engine parameters have to be 
determined by the use of aircraft model 

•The accuracy of the model is satisfactory for 
commercial aircraft flight modeling applications. 
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СИНТЕЗИРАНЕ НА ОПРОСТЕН ПОДМОДЕЛ НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН 

ДВИГАТЕЛ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЕТА НА САМОЛЕТА 

ВЛАДИМИР СЕРБЕЗОВ 

Технически университет - София, катедра "Въздушен транспорт" 

 

Анотация: 

Характеристиките на силовата установка оказват голямо влияние на характеристиките на летателния апарат като 
цяло. Това придава особена важност на точността и адекватността на подмодела на двигателя при моделиране на 
полета на самолета. От друга страна съществуват изчислителни ограничения върху сложността на този подмодел. Цел 
на настоящата работа е създаването на относително прост, но достатъчно точен модел на турбовентилаторен двигател 
на пътнически самолет. Моделът е реализиран в програмна среда Matlab и е предназначен за включване в 
различнимодели на полета на самолета. Той е базиран основно на полиномна интерполация. Основен източник на 
информация за съставяне, настройка и валидиране на модела са записи на самолетните системи за запис на полетна 
информация, направени при редовни полети. 
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ОБЗОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА NASA ПО ПРОГРАМАТА "Н+3" ЗА НОВИ 

ДОЗВУКОВИ ТРАНСПОРТНИ САМОЛЕТИ. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА. 

ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ НОРТРОП ГРУМАН 
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Резюме: В настоящият доклад се разглежда в резюме програмата на NASA “N+3” за създаване на нови 
дозвукови транспортни самолети. По-подробно е разгледана разработката и резултатите на Northrop 
Grumman Systems Corporation за ВС и АТС от ново поколение. 

 

Ключови думи: NASA, ново поколение, АТС, транспортен самолет, поколение “N+3”. 
 

 

1.  Въведение 

Днешната авиационна транспортна система 
(АТС) има редица проблеми, които с изчерпаването 
на запасите от природни горива, замърсяването на 
околната среда и все по-високите изисквания на 
потребителите, налагат бързо решение. Някои от 
основните трудности, с които АТС се сблъсква са: 

- изградена е от изключително 
сложна мрежа от множество системи и 
подсистеми, които имат много слаба връзка 
и обмен на информация по между си; 

- процесите на контрол, обслужване 
и управление на въздушното движение се 
извършват с помощта на множество 
радиолокационни станции, разпръснати по 
трасетата и разчитащи на пряката 
видимост, които освен това са силно 
зависими и от метеорологичните условия;  

- осигуряването на безопасност се 
базира на множество правила и процедури, 
както и периодични проверки, тестване, 
инспекции и сертифициране на отделните 
елементи и системи;  

- с развитието на технологиите е 
възможно в даден сектор да има множество 
въздухоплавателни средства (ВС), но 
техният брой се ограничава от човешкия 
капацитет и възможността на ръководителя 
на полети да обслужва качествено 

определен брой; 
- с увеличаването на натовареността 

на въздушното движение, изграждането на 
повече летищни комплекси, както и все по-
усложняващата се ситуация с проблемите 
по опазване на околната среда, високите 
нива на шум, вредни емисии и разход на 
гориво стават все по-сериозен проблем. 

За решаването на тези, както и на множество 
други проблеми, NASA създава програмата “N+3”. 
Тя включва разработка на ВС три поколения след 
това, което в момента е в експлоатация, и 
изследване и създаване на АТС от ново поколение. 
Нейните основни идеи и цели са:  

- намаляване на вредните емисии; 
- намаляване на шумовото 

замърсяване; 
- намаляване на разхода на гориво; 
- нова, различна и подобрена 

компановка на ВС; 
- изграждане на АТС от ново 

поколение, която да няма проблемите на 
настоящата. 

Разработените концепции за транспортни 
самолети са: 

1) Концепция за дозвуков търговски 
транспортен самолет, навлизащ в експлоатация в 
периода 2030-2035г.  

Водещ отбор: Northrop Grumman Systems 
Corporation 
2) Концепция за свръхзвуков търговски 
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транспортен самолет, навлизащ в експлоатация в 
периода 2030-2035г. 

Водещ отбор: The Boeing Company 
3) Концепция за дозвуков траснпортен смолет 

и технологии за N+3 
Водещ отбор: Massachusetts Institute of 

Technology 
4) NASA “N+3” – свръхзвуков – три 

поколения напред в авиационната технология 
Водещ отбор: Lockheed Martin Corporation 

5) Малък търговски, ефективен и тих 
въздушен транспорт за 2030-2035г. 

Водещ отбор: GE Aviation 
6) Изследване на дозвуков ултразелен самолет 

Водещ отбор: The Boeing Company 

2. Обзор на програмата на Northrop 

Grumman 

Основната цел на NASA е да стимулира и 
подпомогне разработването на революционни идеи 
за ВС от нов тип, които да навлязат в експлоатация 
2030-2035г. Като отговор Northrop Grumman 
разработват сценарии, които описват евентуалното 
бъдеще на авиационния транспорт; системи, които 
да оценят научните разработки и конфигурацията 
на концептуално новите ВС; концепция, която да 
отговори на поставените изисквания; както и серия 
от технологии, които са от ключово значение за 
създаването на ВС, за да отговори на поставените 
изисквания.  

 
Табл.1 Изисквания към ВС от поколение “N+3” 

Изисквания към „N+3” ВС 

Шум -71EPNdB 
NОx емисии -75% 
Разход на гориво по-малко от 70% 
Дължина на ПИК 5000 ft (1524 m) 
Обхват на действие 1600 NM (2960 km) 
Пътници 120 
Крейсерско М 0,75 
Крейсерска височина <FL450 (13 700 m) 
 
 Northrop Grumman създават четири сценария, 

които описват възможното бъдеще на авиацията в 
интервала 2030-2035г. и след него, като стъпват на 
множество научно-изследователски разработки на 
различни организации. 

7) King Carbon (Намаляване на 
нуждите на потребителите) – според това 
учение в бъдеще ще бъдат въведени такси 
за използване на горива на въглеродна 
основа. Поради малките инвестиции в 
алтернативни такива ще има недостиг за 
авиационния транспорт и ще се въведат 
определени стандарти и правила за 

използването им. 
8) Not In My Backyard (Балансиране 

на ресурсите) – ще се използва комбинация 
между нови енергийни източници и методи 
за запазване на енергията. Това ще доведе 
до дългосрочен баланс между потребление 
и добив. Очаква се лек ръст на въздушния 
транспорт. Плътността на населението в 
градовете ще бъде по-висока, а от там ще 
има завишени норми за шум и вредни 
емисии и по-малко площ за изграждане на 
летищни комплекси. 

9) Bright Bold Tomorrow (Увеличаване 
на запасите) – биогоривата на въглеродна 
основа ще бъдат широко разпространени и 
на достъпни цени. Световната икономика 
по отношение на енергийните ресурси ще 
се стабилизира. Очаква се да има 
възможност за пътуване от точка до точка и 
съответно по-малки, еднопилотни ВС и 
малки летища и ПИК.  

10) Doom and Gloom – това е много 
обезпокояващ сценарий. Очаква се рязък 
спад на добив на горива на въглеродна 
основа, липса на алтернативи, срив в 
световната икономика. 

За да дефинира основните изисквания и 
оптимални експлоатационни условия към своя 
проект Northrop Grumman създават система ACES 
(Airspace Concept Evaluation System), която 
симулира и изследва обслужване и управление на 
въздушното движение, управлението на потока на 
въздушно движение, поведението на екипажа; 
моделира терминалите и оперирането по време на 
полет по маршрут; създава траектория с четири 
степени на свобода; базира се на всички 
необходими физични закони. В следствие от 
проведените изследвания се стига до следните 
изводи: 

- крейсерското число М не бива да е 
по-малко 0,75; 

- най-подходящата дължина на 
полета е 1600 NM; 

- оптималният брой пътници е 120; 
- за обслужване на трафика ще са 

нужни ресурсите на метроплекс. В 
основата на тази идея е обединяването на 
едно голямо летище с няколко малки, 
намиращи се в съседство. По този начин се 
разтоварва основното летище до ниво под 
критичното. За да е възможно това е 
необходимо по-малките летища да са в 
радиус 70 NM, ширината на ПИК да е не 
по-малка от 150 ft, а дължината 5000 ft . 
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Фиг.1. Блок-схема на ACES 

2.1. Процеси и инструменти  

Инструментите включват в себе си системи за 
оптимизиране на полета (FLOPS), за оценка на 
концепциите за въздушното пространство 
(CONMAP), модел за изследване на шумовите 
контури (MIDAS). 
Използваните процеси са клиброване, оптимизация, 
оценка на ефективността на системата (SER). 

FLOPS – разработена е от NASA, използва се 
за предварително проектиране и анализ на ВС. 
Използва 9 отделни модула, които позволяват 
проектиране на базата на множество дисциплини. 

CONMAP – разработена от Northrop; предлага 
изчисляване на оптималните маса и положение на 
центъра на тежестта въз основата на геометрията, 
системите на ВС и функциите му.  

CONMAP – разработена от Northrop; 
позволява определяне на източниците на шум; 
включва модели, определящи оптималното 
положение на екраните, използвани за гасене на 
акустичните натоварвания. 

ACES – освен описаното по-горе, позволява да 
се анализира въздействието на новите системи и 
визуализира данните. 

2.2. Технологии и конфигурации  

Опорните ВС и двигател са Boeing 737-500 и 
CFM 56-3B1. При разработване на концепциите се 
разглеждат три вида двигатели – отворен ротор, 
тривален турбовентилаторен и редукторен 
турбовентилаторен. След сравнението на 
двигателите, най-големи надежди се възлагат на 
отворения ротор и тривалния турбовентилаторен. 
Те показват съответно 60% и 44% спад на разхода 
на гориво на режимите с максимална тяга. 

 

Фиг.2. Отворен ротор и тривален турбовентилаторен двигатели 

При разработването на компановката се 
разглеждат осем варианта, от които най-добри 
показатели са дали летящото крило и 
усъвършенстваната компановка на фюзелажа и 
крилото.  

 
Фиг.3. Летящо крило и усъвършенствана компановка на 

фюзелажа и крилото 

 
Northrop разглеждат над 100 различни 

технологии, от които определят 17 като ключови. 
Те са основно съсредоточени в направленията 
ориентирани за намялване на шума, подобряване на 
аеродинмиката, компановката и силовата 
установка.  

След серия задълбочени изследвания 
избраният двигател е тривалният 
турбовентилаторен и усъвършенстваната 
компановка на фюзелажа и крилото.  

 
Фиг.4. Вид на избраното ВС 
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Използвани технологии: 
� Тривален турбовентилаторен двигател 

- висока степен на двуконтурност – ~18; 
- лопатки на турбината и горивна камера 

от композит с керамична матрица; 
- степени на компресора с междинно 

охлаждане; 
- засукани лопатки на вентилатора и на 

направляващия му апарат; 
- управление на потока в компресора и 

радиалната хлабина на лопатките му; 
- сплави с памет на формата. 

� Ламинаризиране на потока, обтичащ 
крилото; 

� Големи структури без свързващи елементи; 
� Аеросервоеластични страуктури; 
� Нишки с изключителни характеристики; 
� Въглеродни нанотръбички за 

електрическите проводници;  
� Подобрени сплави и метали; 
� Обтекатели върху устройствата за кацане; 
� Устройства за намаляване на акустичното 

натоварване. 
Изследванията дават следните резултати 

относно разхода на гориво и шумовото 
замърсяване и влиянието на различните 
нововъведения върху тях: 
 

 
Фиг.5. Влияние на разработваните технологии върху разхода на 

гориво на ВС 

 
Фиг.6. Влияние на разработваните технологии върху нивото на 

шума на ВС 
 

Забелязва се, че силовата установка оказва 
най-голямо влияние върху намаляването на шума и 
разхода на гориво. 

3. Заключние 

Разработката на Northrop Grumman изследва 
конкреттното ВС и АТС като цяло. С нейна помощ 
се определят основните слабости и проблеми и 
методиката за решаването им. Northrop Grumman 
изследват и разработват значтително количество 
технологии, които би следвало да бъдат внедрени 
във времевия интервал до 2035г. Тъй като голяма 
част от разработките са нови и все още няма 
категорична оценка за приложимостта им, 
съществуват съмнения дали ще могат да бъдат 
внедрени до крайния срок. Northrop Grumman са на 
мнение, че при запазване на темпа на развитие на 
технологиите, до 2035 това не би представлявало 
трудност, включително и от финансова гледна 
точка. Това ще позволи създаването на 
гореописаната АТС състояща се от няколко 
метроплекса и ВС, които да са достатъчно тихи, 
безопасни, като в същото време са със силно 
намалени нива на разход на гориво и вредни 
емисии. 
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Резюме: Настоящия доклад представя общ преглед на резултатите от проектите на The Boeing 
Company и Масачузетския Технически Университет за създаване на прототипи на дозвукови 
транспортни самолети от поколение „N+3” 
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1. Въведение 

 Програмата на NASA „N+3” има за цел 
провеждане на изследвания за създаване на нов тип 
авиационна транспортна система (АТС) и  
транспортни самолети три поколения след 
настоящото. В създаването на прототипи за 
дозвуков транспортен самолет участват 4 екипа 
водени от: 

 -The Boeing Company 

 -Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 -General Electric 

 -Northrop Grumman 

 В настоящия преглед са представени в 
синтезиран вид резултатите на първите два екипа. 
Проектите  на Boeing и Масачузетския технически 
университет се съсредоточават върху създаване на 
прототипи на самолети за средни и дълги 
разстояния с капацитет съответно 180 и 300 
пътника. Проучванията стъпват на база на 
критериите поставени от NASA, на които те трябва 
да отговорят. Изискванията  се разделят в 4 основни 
направления: 

 -Разход на гориво и CO2 емисии 

 -NОХ емисии 

 -Шумово замърсяване 

 -Дължина на ПИК 

 .  
 Като отправна точка за критериите са 
приети параметрите на самолет Boeing 737-500. 

 Екипът на Boeing разработва 5 концепции, 
които са близки една до друга, като всяка съчетава 
различен тип нови технологии. MIT работят върху 2 
варианта – стандартна аеродинамична схема с 
широк фюзелаж (double bubble) и схема тип летящо 
крило. 

 

2. Разход на гориво и CO2 емисии  

 Целта на NASA е постигане на над 70% 
намаление на разхода на гориво. Това условие се 
оказва трудно осъществимо и за двата екипа. За 
постигането му е необходимо:  

 -използването на нови леки и здрави 
композити при изработка на планера 

 -намаляване на теглото 

 -увеличаване на аеродинамичното качество, 
чрез използване на крило с голямо удължение 
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 -внедряване на нови технологии в силовата 
установка 

 Проблем при създаването на крило с голямо 
удължение е неговата собствена тежест. В една от 
разработките на Boeing, наречена SUGAR High, 
поставят подпорни греди, които да поемат част от 
огъващия момент. Техният негативен ефект, се 
изразява в увеличаване на челното съпротивление. 

  
фиг. 1  SUGAR High 

 По отношение на силовата установка, 
стандартният подход е избор на двигател CFM56  за 
отправна точка, като се въвеждат технологични 
подобрения и се използват нови материали с 
подобрени характеристики. Тази концепция на 
Boeing достига до намаляване на разхода на гориво 
с 58%, което все още е далече от поставената цел.   

 В единия вариант на MIT крило с голямо 
удължение се съчетава с ширкото тяло създаващо 
допълнителна подемна сила. Силовата установка 
представлява няколко двуконтурни турбо- 
вентилаторни двигателя със степен на 
двуконтурност 20. Изследванията показват, че при 
тази схема е възможно намаляване на разхода с 
70.8%. 

фиг. 2  “Double Bubble” 

 Разработката на Boeing наречена SUGAR 
Volt съчетава подобренията по планера на SUGAR 
High с използването на електроенергия в силовата 
установка. Представени са няколко възможности : 

 -използване на горивни клетки 

 -поставяне на батерии 

 -хибриден двигател (интегриране на 
електродвигател в газотурбинен двигател) 

При варианта с използване на батерии е възможно 
постигане до 88% икономия на гориво. За 
изследването е използван специфичен капацитет на 

батериите от 750 Wh/kg, който за съвременната 
технология все още е недостижим. 

фиг. 3  SUGAR Volt 

 Горните резултати биват постигнати чрез 
използването на много други технологични 
подобрения, като: 

 -използване на двигател с открит 
вентилатор 

 -намаляване на аеродинамичната 
интерференция и подобряване ламинарното 
обтичане на повърхностите 

 -внедряване на АТС от ново поколение 

 Сваляне на крейсерската скорост в 
границите на 0.65-0.75М би могло допълнително да 
намали разхода, но изискването на NASA e тя да 
бъде над 0.75М. 

 CO2 емисиите са пряко зависими от разхода 
на гориво. За конвенционален газотурбинен 
двигател допълнително намаляване е възможно да 
се постигне чрез употреба на биогорива. 

 

3. NОХ емисии 

 Критерия на NASA за успех в това 
направление е намаление на емисиите със 75%. 
Подходите към проблема са два: 

 -усъвършенстване на газотурбинния 
двигател 

 -използване на хибриден двигател с 
електрическа енергия 

 Екипът на MIT постига 81% намаление. Те 
работят основно върху подобряване на горивния 
процес и разработване на горивна камера от ново 
поколение. 

 Хибридния вариант на Boeing има 
потенциал да достигне намаление с близо 90%.  

 

 

4. Шумово замърсяване 

 В тази област целта на NASA е „N+3” 
поколението транспортни самолети да редуцират 
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шума с 71dB. 

 Постигане на резултат около зададената 
стойност се оказва непосилно и за двата екипа. 
Направленията, в които се работи са: 

 -намаляване на шума от двигателите , чрез 
усъвършенстването му (голяма степен на 
двуконтурност, изходни устройства с оптимално 
смесване на струята, нови материали абсорбиращи 
шума) 

 -избор на подходящо място за поставяне на 
двигателите (тенденцията е в използване на тялото 
за екраниране на шума) 

 -премахване елементи от механизацията на 
крилото (предкрилки) 

 -увеличаване на ъгъла на глисадата до 4 
градуса 

 -използване на материали в конструкцията 
на планера, абсорбиращи шума 

 Екипът на Boeing постига най-добър 
резултат в тази област с варианта SUGAR Ray, 
който е схема тип „летящо крило”, с двигатели 
разположени върху него. Редуцирането на шума е с 
37dB, стойност твърде далече от желаната. 

фиг. 4  SUGAR Ray 

 Прототипа на MIT схема „Летящо крило“ 
достига до сваляне на шума с 60dB благодарение на 
комбинирането на всички технологии изброени по-
горе. 

фиг. 5  “Летящото крило“ на MIT 

5. Дължина на ПИК 

 Изискването на NASA е „N+3” поколението 
да използва ПИК с дължина под 5000 фута. 

 Възможностите в тази област са много по-
ограничени. Използването на крило с голямо 
удължение, създаващо голяма подемна сила, 
намалява потребната дължина на ПИК. Други 
технологии, като използването на електрически 
батерии, увеличават масата, което води до 
необходимост от удължаване на ПИК.  

 SUGAR Volt има перспективи да постигне 
намаляване на дължината на ПИК до 4000 фута, 
което удовлетворява поставената цел.  

 Варианта на MIT с широк фюзелаж изисква 
дължина от 5000 фута, което също отговаря на 
изискванията. 

 

6. Заключение 

 Изследванията върху различните прототипи 
показват, че разглеждани по отделно критериите на 
NASA са постижими(с изключение на тези свързани 
с шума). Съчетаването им заедно в един 
транспортен самолет е трудно постижима задача и е 
необходим определен компромис. 

 Екипът на Boeing препоръчва бъдещата 
работа върху разработките да се съсредоточи върху 
варианта SUGAR Volt. От гледна точка на разход на 
гориво и вредни емисии той е най-перспективен. На 
негова база е възможно да се създаде и малък 
регионален дозвуков самолет, който има дори по-
нисък разход. 

 MIT определя схемата „Double bubble” като 
подходяща за самолет летящ на средни разстояния с 
капацитет 180 пътника, а „Летящото крило“ на 
дълги с 354 пътника. 

 Основните пречки пред двата екипа са 
свързани с технологиите, които не са достигнали 
нужното ниво на развитие. Пример е реализирането 
на крило с голямо удължение в нужния мащаб. То 
представлява сериозна трудност, използвайки 
материалите налични днес. Запазването на темпа на 
развитие на технологиите ще гарантира реална 
възможност за реализация на проектите. В някои от 
областите е възможно дори постигането на по-
високи резултати. 

Литература: 

1. MIT “N+3” Phase I Final Review 

2. The Boeing Company “N+3” Phase I Final 
Review 
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Таблица 1  Сравнение на резултатите постигнати от различните прототипи 
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Резюме: 
В доклада е извършен сравнителен анализ на възможностите за модернизиране на бордовите системи за 

радиолокационно опознаване. Предложени са два възможни варианта на модернизация. 
 

Ключови думи: радиолокационно опознаване, бордова система, летателни апарати. 
 

 

1. Въведение 

Системата за радиолокационно опознаване 
“свой-чужд” (СРЛО) е предназначена за 
определяне на принадлежността на откритите от 
наземните, бордовите и корабните радиолока-
ционни станции (РЛС) цели (самолети, вер-
толети, кораби, танкове, бронирани машини и 
др.) към собствените въоръжени сили. 

СРЛО опознаване включва: въздушен, морски и 
наземен сегмент, като се осигурява опознаване на 
обектите със зададена вероятност и диапазон на 
действие по направленията: 

- земя – самолет (вертолет); 
- самолет (вертолет) - самолет(вертолет); 
- самолет(вертолет) - земя; 
- кораб- кораб; 
- самолет(вертолет) – кораб; 
- земя – кораб; 
- кораб – самолет (вертолет)  
Принципът на работа на системата се 

илюстрира на фиг. 1, където са представeни 
взаимовръзките между различните въздушни и 
наземни средства при използване на военно 
MIFF и/или цивилно опознаване CIFF. 

В състава на системата влизат: 
- наземни и корабни радиолокационни 

радиолокационни запитващи устройства (авто-
номни и спрегнати с РЛС); 

- бордови (самолетни, вертолетни и корабни) 
радиолокационни запитващи и отговарящи устрой-
ства (транспондери и запитвачи); 

 
- бордови (самолетни, вертолетни, корабни и  

бронемашини) радиолокационни отговарящи уст-
ройства (транспондери); 

- технически средства за генериране, прена- 
 
 
сяне и въвеждане на кода в блока за крипто-
графска защита; 

- система за единно време (СЕВ).  
В състава на бордовите (самолетни и 

вертолетни) радиолокационни запитващи (запит-
вачи) и отговарящи устройства (транспондери) 
влизат: антенно-фидерна система, приемо-преда-
вателен блок, корелатор на приеманите и излъч-
вани сигнали от всяка антена, блок кодиращо-
декодиращ модул и криптокомпютър, пулт за 
управление и контрол, система за автоматичен 
контрол и диагностика, блок за защита от 
смущения, СЕВ, модули за връзка с бордовата 
РЛС, контролно-измервателна апаратура и ЗИП. 

2. Изложение 

За подобряване на оперативните и технически 
възможности на въоръжението и техниката, 
използващи СРЛО, особено внимание се обръща 
на използването и спрягането със съвременни 
системи и средства за навигация от типа GPS или 
ГЛОНАСС.  
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Присъединяването на страната към Алианса, 
концепцията за развитието на БА, Планът за модерни-
зация на БА и изпълнение на мероприятията по 
осигуряване на съвместимост, системата за РЛО 
следва да бъде изградена и да съответства на след-
ните изисквания: 

- стандарт STANAG 4193 “Технически харак-
теристики на системите за опознаване “свой-чужд” 
Мк ХА и Мк –ХII; 

- АСР–160(В) “Оперативни процедури за 
системите за опознаване IFF/SIF; 

- Приложение 10 на ICAO.”Международни 
стандарти и препоръки за въздушна свръзка”. 

 

 
Фиг.1 

 
Това ще позволи осигуряването на следните 

основни режими на работа на системата: 
- режим 1 – 32 кода; 
- режим 2 – 4096 кода; 
- режим 3/А – 4096 кода; 
- режим 4 – криптографско опознаване; 
- режим С – кодирано докладване на височи-

на; 
- режим S на ICAO. 
С нарастването на ролята и влиянието на 

видовете въоръжени сили (ВВС) и родове 
войски (РВ) и възможностите на използваните 
съвременни и перспективни образци на въоръ-
жение и техника за осигуряване на сигурността 
и отбраната на страната, ще нараства и мястото 
и ролята на системите за РЛО. Това изискване 
следва да бъде отчитано при изграждането на 
основните проекти при изпълнението на Плана 
за снабдяването и модернизация на БА с цел по-
бързото привеждане и осигуряване на опера-
тивна и техническа съвместимост на внедря-
ваните средства от Националната система за 
РЛО, съгласно стандартите и изискванията на 
НАТО. 

Използването на системен подход ще поз-
воли да бъде изградена оптимизирана по йерархия, 
структура, задачи и взаимовръзки Национална 

система за РЛО и ще способствва за избиране на 
подходящо за целта оборудване и контролно- 
измерителна апаратура и средства за обучение. 

Опитът от локалните военни конфликти 
показва определящата роля на съвременни радио-
технически системи и средства (РТС), в състава на 
които влизат и бордовите системи и средствата за 
РЛО (БСРЛО), решаващи широк спектър от задачи 
[1-4,6-8]: 

- голяма далечина на действие (радиус на 
действие); 

- висока точност на откриване и опознаване на 
въздушните обекти във всякакви метеорологични 
условия и период от денонощието; 

- висока автономност и пригодност за работа; 
- всестранно и непрекъснато логистично оси-

гуряване с минимум сили и средства в стационар-
ни и полеви условия. 

Радиоелектронните комплекси на БСРЛО да 
включват съвременни средства за откриване и 
опознаване на противникови въздушни цели 
осигуряващи: 

- висока автоматизация на търсенето‚ 
откриването и идентификацията на различни цели; 

- многоканалност на захвата‚ съпровож-
дането и управлението на авиационните бордови 
средства за поразяване; 

- ефективни средства за радиоелектронна 
защита; 

- гъвкав софтуер с възможности за програ-
миране на нови режими за бойно използване; 

- съвместимост на радиоелектронните 
комплекси на СРЛО със стандартите на НАТО и 
изискванията на ИКАО (държавно опознаване‚ 
комуникация и навигация); 

- висока бойна и експлоатационна 
надеждност‚ предполагаща защитеност на 
жизнено важни елементи и системи и 
резервираност по нормите на НАТО; 

- технологичност‚ ергономия и достъпност на 
техническото обслужване и експлоатация на 
БСРЛО. 

Анализът на развитие на съвременните РТС 
показва, че в настоящия момент се забелязва тен-
денция за повишаване на универсалността и мно-
гофункционалността на използваните системи и 
средства за РЛО.  

Както показва съвременната военна наука и 
опитът от локалните войни и конфликти от съще-
ствено значение при изпълнението на бойни 
задачи от РТС са възможностите на радиоелек-
тронното им оборудване. 

Основното оборудване на съвременните 
летателни апарати включва: 

- кабина (кабини), оптимизирана за изпъл-
нение на бойните задачи; 



 98

- система за опознаване; 
- функционално разположени индикатори; 
- система за управление на опознавателния 

комплекс; 
- интегрирана система за обработка и 

управление на данните; 
- ергономично разположени органи за управ-

ление; 
- навигационно оборудване; 
- комуникационно оборудване; 
- електро- и специално оборудване. 
Новите БСРЛО притежават следните режими 

на работа: 
- инициализиране и въвеждане/извличане на 

данни; 
- откриване и опознаване; 
- предаване на информацията към потре-

бителите. 
Системите за РЛО на страните-членки от 

НАТО се изграждат в съответствие с изискванията 
на стандарт STANAG 1493 (MkХІІ) и имат 
следните режими на работа: 

- Режими 1 и 2 (НАТО); 
- Режими 3/А и С (ИКАО); 
- Защитени крипторежими (режими 4, 5); 
- Режим S (за взаимодействие с РВД). 
Особено голямо внимание се отделя на 

съгласуване на системата за опознаване с 
прицелно-стрелковите комплекси на бордовите 
системи и средства за поразяване . 

В БСРЛО работата на всички системи се 
управлява от специализирани компютри, като 
широко приложение са намерили цифрови линии 
за обмен на данни между отделните системи от 
типа MIL-STD-1553 Muxbus, ARINC 429 и RS-422. 

Тази концепция се базира върху използ-
ването на многофункционален компютър, който 
обработва информацията от различни подсистеми 
и осигурява на оператора оптимална информация 
за въздушната обстановка, подпомага вземането на 
тактически решения, избора и управление на 
въоръжението. Компютърът следи функциони-
рането и тества изправността на системите от 
състава на БСРЛО при първоначалното 
включване, както и в процеса на работа, като 
позволява натрупаната статистическа информация 
да бъде използване при анализа, оценката и 
прогнозирането на отказите в системата. 

Широко приложение в управлението на 
оборудването на БСРЛО от пилота са намерили 
многофункционалните ръчни манипулатори, които 
позволяват избора на най-важните режими и 
включването на системите за извършване на 
откриване, опознаване, захват, съпровождане на 
целта и др. 

Начинът и видът на изобразяваната 

информация имат съществено значение за 
изпълнението на бойните задачи. За целта се 
използват многофункционални цветни дисплеи 
(МФЦД). Пилотите на самолети или вертолети 
могат да избират изобразяването на една или друга 
информация на МФЦД. Тези дисплеи се използват 
основно за представяне на тактическата обста-
новка, като индикатор на средствата за откриване 
и опознаване на целите, както и за индикация и 
управление на системите и средствата за пора-
зяване и др. 

Точността на изобразяваната информация за 
целите и параметрите за използване и насочване на 
въоръжението е в границите на изискванията за 
точност на прицелно-стрелковия комплекс. 

Анализът на съвременното състояние и тен-
денциите на развитие на средствата за обективен 
контрол на РТС показва, че непрекъснато се 
работи по повишаване на качеството и 
ефективността на апаратурата за въвеждане и 
събиране на данни за работа на БСРЛО.  

Целта на използване на това оборудване е да 
се намали времето за подготовка на данни и тях-
ното въвеждане в РЛС и СРЛО, както и прочитане 
на записаните по време на работа данни. 

За подготовка на данните, тяхното въвеждане 
в РЛС и последващо прочитане на записаните по 
време на работа данни се използва център за 
оперативно планиране. 

В настоящия момент системите и средствата 
за обективен контрол на БСРЛО са изготвени на 
съвременна елементна и технологична база, 
позволяваща да бъде записан голям обем от 
информация и възможности за бързото й 
въвеждане и прехвърляне. 

Широко приложение са намерили системите 
за обмен на данни за тактическата обстановка 
между взаимодействащите тактически единици в 
реално време. 

Навигационното осигуряване има съществено 
значение за успешното изпълнение на поставените 
бойни задачи. 

В съществуващите БСРЛО навигацията се 
извърша със спътниковата GPS, като системата 
осигурява много висока точност на данните за 
време и координати, и нейното действие не се 
ограничава от местоположението и релефа на 
местността.  

Системите притежават гъвкав софтуер, който 
се модифицира според изискванията на 
потребителя. 

Основните характеристики на оборудването 
на съвременната БСРЛО са в тясна връзка и 
взаимозависимост със състава и функциите на 
радиолокационния комплекс за откриване и 
опознаване и следва да се разглеждат в рамките на 
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критерия ”стойност-ефективност”. 
С интегрирането на Р. България в структурите 

на НАТО възниква необходимостта от пре-
въоръжаване на нашите ВВС с БСРЛО, отго-
варящо на стандартите на НАТО и осигуряване на 
съвместимост на опознаващото  и специално 
оборудване. 

Намиращите се на въоръжение в настоящия 
момент транспондери от типа АТС 2000 R и АТС 
3401 имат само граждански режими на опознаване 
3А и С и не позволяват участие в съвместни 
операции на войските от Алианса. [5] 

В тази връзка и с оглед на наличния 
авиационен парк е целесъобразно да бъде 
извършена модернизация на наличните БСРЛО.  

В съответствие с изискванията на стандартите 
на НАТО [9-10] и практиката на страните-членки 
на НАТО модернизацията на БСРЛО следва да 
бъде насочена към: 

- постигане на оперативна съвместимост на 
системата за радиолокационно опознаване; 

- повишаване на информационния потен-
циал; 

- повишаване на точността, надеждността и 
многофункционалността на системите и 
радиоелектронното оборудване; 

- подобряване на ергономичността на 
пилотската кабина за използване на БРЛО; 

- минимизиране на логическата зависимост 
и създаване на съвместимост с логистичното 
осигуряване в НАТО. 

На основание на оперативно-тактическите 
изисквания, съвременните технически достижения 
и тенденции на развитие и регламентиращите 
стандартизационни документи на НАТО и ИКАО, 
а също така и информацията от проведени срещи и 
представяния на фирмите “BAE” – Велико-
британия, EADS – Германия, “Raytheon”- САЩ и 
др. могат да бъдат обосновани общите изисквания 
към БС РЛО и са предложени възможни варианти 
на модернизация: 

- структурата на БСРЛО да бъде с отворена 
модулна архитектура, позволяваща последващо 
доусъвършенстване. Да се използва съвременно 
оборудване; 

- опознавателното оборудване да осигурява 
режими 1, 2, 3А/С, S, 4 и 5 по изискването на 
STANAG 4193 за системи IFF. Средната 
продължителност на работа до отказ да бъде не по-
малка от 2000 h. 

Съгласно приведените по-горе съображения 
са възможни следните варианти на модернизация 
на БСРЛО: 

1) Пълна модернизация, представена на 
Фиг. 2.  
 

 

 
Фиг. 2 

 
2)  Частична модернизация, представена на 

Фиг. 3.  
 

 
 

Фиг. 3 
 
Извършеният анализ на посочените варианти 

за модернизация на НСРЛО дава възможност да се 
направят следните основни  

 

ИЗВОДИ: 
 
1. Вариант 1 най-пълно покрива общите 

оперативно-тактически изисквания. Прилага-
нето на нови антенно-фидерна система (АФС), 
бордови радилокационен запитвач (БРЛЗ) с 
криптоблок, система за предаване на данни 
(СПД), специализиран компютър (СК), GPS 
система за позициониране и единно време, 
система за радиоелектронна защита (РЕЗ), 
система за планиране, запис и анализ на 
радиолокационната информация (СПЗАРЛИ) 
повишават възможностите и оперативната 
съвместимост на БСРЛО, но значително 
оскъпяват реализацията. 

2. В сравнение с пълната модернизация 
вариант 2 покрива изискванията на НАТО и ИКАО 
при по-малък обем ново оборудване. Използ-
ването на щатните GPS и антенно-фидерна 
система не влошава характеристиките на 
системата, но снижават нейната цена. 

Особеност на посочените варианти е 
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необходимостта от промяна на конфигурацията на 
приборните табла в пилотската кабина. Това при 
различни модификации авиационна техника ще 
доведе до допълнително увеличаване на разходите 
за инженеринг по съгласуването на БСРЛО с РЛС 
и до необходимост от обучение на летателния и 
инженерно-технически състав.  
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Резюме: 

Представени са съвременните електронни технически средства и системи на борда на 
въздухоплавателните средства. Разгледано е тяхното предназначение, ролята им във въздухоплаването и 
перспективите им на развитие. Направени са изводи и обобщения. 

Abstract: 

Modern electronic technologies in the aircraft systems are presented. Their purpose, role in the aircrafts and their 
perspectives are described. Some conclusions and generalizations are made. 

 
Keywords: electronics technology, avionics, communication, navigation, automation 

 
 

1. Въведение 

В началото на ХХ век се раждат две нови 
индустрии: електрониката и авиацията. Те 
порастват до юношеската си възраст и около 1925 
г. се „женят”, за да създадат мощната 
аерокосмическа промишленост [1]. 
Авиацията е синтез от върховите постижения 

на науката и техниката. Тя е област на т.нар. 
високи технологии (hi-tech). Така се наричат 
съвременните отрасли, прилагащи най-много 
наука. Специално и все по-голямо място в 
авиацията имат електронните технологии: 
комуникационно-информационните технологии, 
радионавигацията, радиолокацията. Те се 
обединяват и допълват от автоматизацията, 
включително системите за автоматично 
управление (САУ). Когато техника, технологии и 
хора се интегрират в автоматизирани системи за 
управление (АСУ) се постигат нови уникални 
свойства и възможности. Автоматизацията е нов 
етап на технологичното развитие, наричан втора 
промишлена революция. 
Настоящата работа има за цел да представи 

електронните технически средства и системи на 
борда на въздухоплавателните средства (ВС), 
както и ролята им във въздухоплаването. 

 

 

2. Развитие на електронните технологии във 

ВС 

Използването на електрониката във ВС започва 
през 30-те години на XX-ти век, но получава 
истинското си развитие през Втората световна 
война и годините след нея. Първите електронни 
устройства са разработени на базата на вакуумни 
прибори. В началото на 60-те години 
транзисторните устройства напълно заместват 
вакуумните прибори, което дава нов тласък в 
развитието на ВС и авиацията като цяло. Тогава се 
появява и понятието авионика (avionics), 
съкратено от авиационна електроника. 
Използването в този период на аналогова 
схемотехника дава възможност за създаването и 
широкото използване на първите, макар и 
недостатъчно съвършенни, комуникационни и 
навигацонни системи, системи за автоматизация на 
управлението на двигателите и полета на ВС, 
първите бордни радари и др. 
Като повратен момент в използването на 

електроните технологии в авиацията може да се 
счита краят на 70-те и началото на 80-те години на 
XX–ти век, когато в авиацията бурно навлизат 
цифровите електронни устройства и бордните 
компютри. Изследванията в тази област започват 
още прес 60-те години, като първият самолет, 
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използвал цифрова техника е американският 
бомбандировач North American A-5 Vigilante. 
Новите за времето си компютърни технологии са 
използвани за първи път на транспортните 
самолети А300, А319, В757 и В767, като веднага 
са доказали своята ефективност.  
На фиг. 1 е представено развитието на 

системите за автоматизация на управлението на 
АД и полета на ВС [2, 3].  

Вид на управлението 
 

Управление 

на 

вигателите 

Елетронно 
аналогово 

Електронно 
частично 
цифрово 

Електронно 
напълно 
цифрово 

 

Управление 

на 

полета 
 

Елетронно 
аналогово 
с механично
резервиране 

Дублиращо 
цифрово 

 
Основно 
цифрово 
с механично 
резервиране 

Основно 
цифрово 
без 

механично 
резервиране 

 1960  1970  1980  1990  2000 
Период 

Фиг. 1. 
3. Състав на авиониката 

Използваните в съвремените ВС електронни 
системи, формиращи комплекса на авиониката, 
могат да бъдат групирани в пет нива в зависимост 
от тяхното предназначение: интерфейс с екипажа, 
сензори, навигационни системи, системи за 
безопасност на полета (фиг. 2). 
Дисплейни системи 

Дисплейните системи осигуряват визуален 
интерфейс между екипажа и системите на ВС. 
Новите технологии използват цветни 
широкоформатни системи на базата на 
електроннолъчеви тръби (CRT), течнокристални 
(LCD) и плазмени многофунк-ционални дисплеи. 
Все по-широко се използват дисплеи върху 
предното стъкло на пилотската кабина (HUD). 
Главно във ВС с военно предназначение се 
използват нашлемни дисплеи (HMD), даващи 
възможност за реализация на концепцията за т.н. 
виртуална кабина. 
Радиокомуникационни системи  

Съвременните ВС използват високонадеждни 
дву- и трикратно резервирани с микопроцесорно 
управление HF, VHF и UHF 
радиокомуникационни системи за връзка с РВД и 
между членовете на екипажа и пътниците. Все по-
широко с използват сателитните комуникаии 
(SATCOM), системите SELCAL и ACARS. 
Устройства за въвеждане на данни, контрол 

и управление 

Тези високотехнологични устройства дават 
възможност на екипажа да въздейства на бордните 
системи с помощта на клавиатури, чувствителни 

на допир панели (екрани) или директно чрез 
гласови команди. Интересно е, че управлението на 
компютри с гласови команди е възникнало за 
нуждите на военната авиация и след това е 
намерило приложение в много други области. 
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Фиг. 2. 
Сензори 

Механичните и електромеханичните сензори, 
широкоизползвани във ВС от по-редни поколения 
са напълно изместени от системи с компютърни 
изчислители и сензори, изградени на базата на 
лазерни и MEMS технологии (ADS, IRS, INS). 
Навигационни системи 

За изпълнението на полетната задача на всчко 
ВС от особена важност е наличието на точна и 
надеждна навигационна информация (коорднати 
на местоположението, пътна скорост, ъгъл на 
отнасяне и др.). В съвременните ВС са намерили 
приложение три вида навигационни системи, 
общото в които е използването на най-съвременни 
електронни и компютърни технологии: 

- системи за изчисление на пътя, използващи 
информация от INS, доплеровски изчис-
лители, ADS, курсова система и др.; 

- позиционни радионавигационни системи, 
базирани на приемане на сигнали от 
разположени на земната повърхност или на 
космически спътници предаватели (GPS, 
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VOR/DME, TACAN и др.); 
- Системи за кацане (ILS, MLS). 
Системи за безопасност 

За предотвратяване на сблъсък между ВС и със 
земята, за правилната идентификация и 
безопасното ешелониране на ВС и за избягване на 
попадането им в зони с опасни атмосферни 
процеси се използват компютърни системи, 
ползващи информация от голям брой сензори, 
включително от първични и вторични радари 
(GPWS, ATC, TCAS, МТО радари). 
Автоматизация на управлението 

Особено важна предпоставка за повишаване на 
ефективността и безопасноста на полетите е 
автоматизацията на управлението на движението 
на ВС, на АД и бордните системи. Използването 
на специализирани компютри и микропроцесорни 
модули дава възможност за автоматично 
управление на двигателите (FADEC), на 
разпределението и изразходването на горивото, на 
работата на хидравличната и електрическата 
системи, на системата за кондициониране и 
херметизация, на системите за контрол и аварийна 
сигнализация. Съществено понижение на 
работното натоварване и повишаване на 
ефективността на работата на екипажите се 
постига с използването на компютърни 
многорежимни автопилоти и системи на 
управление на полета (FMS). Именно тези системи 
най-голяма степен преобразуват дейността на 
пилота в дейност на компютърен оператор. Много 
важна и смела стъпка в развитието както на 
авиониката, така и на авиацията като цяло е 
разработването и все по-широкото използване на 
електродистанционното, a в недалечна 
перспектива и на оптикодистанционното 
управление на ВС. 

 
4. Развитие на компютърните технологии 

във ВС 

Най-важната особеност на системите от 
авиониката на съвременните ВС е широкото 
използване на компютърните технологии – 
микропроцесорни модули, специализирани бордни 
компютри (БК), бордни компютърни системи 
(БКС). Това дава възможност не само за 
разширяване на функционалните възможности на 
системите, но и за съществено повишаване на 
надеждността на работата им чрез дву- и 
трикратно резервиране и ефективен самоконтрол 
по време на полет и при техническата им 
експлоатация [4, 5]. 
Характерно за БК е тяхната блокова структура 

във вид на лесносменяеми модули (LRU и MCU), 
имащи стандартна форма, размери и съединители. 
Стандартен е и тяхният състав, включващ 

процесор, RAM/ROM памети, A/D и D/A 
преобразователи, дискретни входове и изходи, 
ARINC 429 и MIL-STD-1553 входове и изходи, 
захранващ модул. Те отговарят на стандартите и 
технологичните изисквания по отношение на 
физическите параметри, топлинните 
характеристики и механичните свойства [3]. 
Компютърните модули се разполагат в специални 
отсеци на стандартни етажерки, осигуряващи 
надеждно закрепване, амортизация, електрическо 
захранване и удобен достъп при техническа 
експлоатация. 
Съвременните БКС имат федеративна 

структура и се състоят от определен брой 
свързани, но функционално независими 
компютърни подсистеми, които в определена 
степен се управляват от централен компютър. 
Обменът на информация между централният 
компютър и подсистемите се осъществява с 
помощта на стандартни системи (ARINC 429, 
ARINC 629, MIL-STD-1553, ASCB, CSDB и др.) 
По-нататъшното развитие на компютърните 

технологии, използвани в авиониката на ВС е 
главно в следните три взаимносвързани области: 
хардуер, софтуер и методи и средства за 
интегриране. 
Усъвършенстването на хардуера на БК се 

свежда до по-нататъшно развитие на процесорите, 
паметите, шините (системите) за обмен на 
информация. То се базира основно на постигнатата 
в последните години висока степен на интеграция 
на компонентите (брой транзистори в един чип). 
Тази тенденция за един по-голям период от време 
е илюстрирана с графиката на фиг 3 [3]. 

 
Тр/Ч    Степен на интеграция 
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Фиг.3. 
Едно от направленията за усъвършенстването 

на софтуера за БК и БКС е насочено към 
разширяване на изпълняваните функции 
(филтрация, оптимално и адаптивно управление и 
др.), на характеристиките (скорост, 
информационен обмен, брой инструкции и др.) и 
на възможностите за развитие и надгражане. 
Надеждността на разработения специализиран 
софтуер се осигурява чрез модерни методи за 
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тестване (по специално разработени програми, 
например STD) и резервиране (специализираният 
софтуер на В777 е трикратно резервиран на три 
различни езика от високо ниво). Усилено се работи 
по създаването на нови по-съвършенни 
операционни системи. 
Особено важно направление в развитието на 
електронните и компютърни технологии на борда 
на ВС е по-нататъшната им интеграция. Началото 
на прехода от отделни БК към БКС може да се 
счита извършен през последните 15–20 години, 
развивайки федеративни структури със собствени 
централни процесори на БК и стандартни 
комуникационни канали между подсистемите. 
Следващата генерация интегрирани системи 
представлява многопроцесорна БКС, включваща 
два или повече процесора, които функционират 
под управлението на единна операционна система 
на основата на съвместно използвана обща памет и 
канали за информационен обмен. 
Като по-далечна переспектива е разработването 

и въвеждане в експлоатация на системи, базирани 
на подхода за паралелна обработка на 
информацията, даващи възможност за получаване 
на качествено нови функионални възможности на 
системите от авиониката и на ВС като цяло. 

 
5. Заключение 

Широкото използване на съвременните 
електронни и компютърни технологии в 
авиониката води до принципно нови свойства на 
ВС, които осигуряват: 

- съществено повишаване на безопасността 
на полетите; 

- повишаване на ефективността на 
използване на ВС и реализиране на нови 
функции и по-сложни полетни задачи; 

- повишаване на плътността на въздушното 
движение и намаляване на сепарационния 
минимум, вследствие нарастване на 
точността на траекторното управление; 

- реализиране на съществени икономически 
изгоди (икономия на гориво, оптимизация 
на траекториите и др.); 

- намаляване на работното натоварване на 
екипажите; 

- намаляване на стойността и повишаване на 
качеството на техническата експлоатация; 

- осигуряване на комфорт на пътниците и др. 
Бордните системи, агрегати и възли на 

съвременните ВС представляват интегрално цяло 
от механични и електронни компоненти, без да 

има ясна разграничителна линия между тях. Това 
поставя изискването различните авиационни 
специалисти (летци и авиационни инженери) да 
познават добре и двете инженерни направления. 
Наистина, в съвременните ВС пилотите 
непосредствено работят с човеко-машинния 
интерфейс и бордната автоматизация, които са 
реализирани изцяло на базата на електронни и 
компютърни технологии. Използването на 
джойстици, обменът на информация чрез 
клавиатури, монитори и носители, използвани в 
компютърните системи, напълно преобразува 
работното място на летателния екипаж и изисква 
не само нови знания, но и нов подход и ново 
мислене. 
Интегрирани са и функциите и дейностите на 

инженерно-техническия персонал при 
техническата експлоатация както на ВС, системите 
им и авиационните двигатели, така и на системите 
от авиониката, чрез широкото използване на 
вградените системи за контрол и диагностика и на 
системите за регистриране на полетна 
информация. 
В началото на 21-ви век няма никакво съмнение 

във важната роля на елекронните и компютърни 
технологии в авиацията. Имаше време, когато се 
дебатираше върху въпроса каква е ролята им в 
цялостния авиационен комлекс. С еволюцията на 
авиационната индустрия стана напълно ясно, че 
възможностите, ефективността на използване и 
безопасността на полетите на ВС могат да се 
увеличат с помощта на съвременните електронни 
технологии в много по-голяма степен и с по-малко 
средства, отколкото с всяка друга система или 
компонент.  
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1. Увод  

При двигателите с вътрешно горене (ДВГ) с 
принудително възпламеняване на горивната смес, 
работещи с течно гориво (бензиновите ДВГ), то се 
подава по следните начини [2]: в общата (за всички 
цилиндри) част на пълнителния тръбопровод (при 
ДВГ с карбураторна горивна уредба и централно 
впръскване), в пълнителния канал на всеки 
цилиндър (индиректно) или директно в 
цилиндрите. Мястото на подаване на гориво оказва 
съществено влияние върху параметрите на проце-
сите (главно смесообразуване и горене) и показа-
телите на ДВГ.   

Качеството на смесообразуването в бензино-
вите ДВГ се определя от редица фактори, най-важ-
ните от които са [1]: двуфазност на горивната смес, 
която се състои от парна и течна фаза (във вид на 
капки и слой гориво по стените на пълнителния 
тръбопровод и пълнителните канали в главата на 
двигателя (пълнителния тракт); пулсации на пото-
ка горивна смес в пълнителния тръбопровод и 
периодичната промяна на неговата посока в зоната 
на делението му; сложност на геометричните 
форми на пълнителния тракт; турболентност и 
местни завихряния на потока горивна смес; под-
гряване на горивната смес в пълнителния тракт; 
нееднаквост на физическите свойства на отделните 
въглеводороди в бензина; преобладаващи неуста-
новени режими на работа на двигателя; относи-
телно малко и различно време на престояване на 
цикловите количества горивна смес, предназна-
чени за различните цилиндри и др. Поради дей-
ствието на тези фактори, горивото при многоци-
линдровите бензинови ДВГ се разпределя неравно-

мерно не само по цилиндри, но и в отделните зони 
на горивната камера на всеки от тях. 

Качеството на смесообразуването се оценява по 
два критерия: степен на неравномерност на състава 
на горивната смес по цилиндри (по разликата в 
стойностите на въздушното отношение в тях); 
степен на хомогенизация на горивната смес в 
отделните цилиндри (по разликата в работните 
цикли, извършващи се във всеки цилиндър, т.е. по 
т.н. степен на неравномерност на работния цикъл). 
 
2. Цел на изследването 

Целта на изследването е да се определи експе-
риментално влиянието на начина и мястото на 
подаване на гориво върху степента на неравно-
мерност на работния цикъл на бензинов ДВГ. 
 
3. Обект на изследването и методики за 
провеждането му 

3.1. Обект на изследването 
За обект на изследването е избран 4-цилиндров 

ДВГ с принудително възпламеняване Volkswagen – 
1.6l. Той е комплектован фирмата производител с 
бензиновпръскваща система с непрекъснато 
индиректно впръскване (в пълнителните канали на 
главата) от четири впръсквача - тип K-Jetronik 
(Bosch). Впръскването се извършва при налягане 
около 0,5 МРа от впръсквачи затворен тип, 
разпръсквачите на които са в близост до 
пълнителните клапани. Когато клапанът е в отво-
рено състояние, част от горивото се впръсква 
директно в цилиндъра и това повишава коефи-
циента на пълнене и мощността на ДВГ. Поради 
това, че горивото се впръсква в пълнителните 
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канали на главата, пълнителният тръбопровод не 
се подгрява допълнително (от охлаждащата теч-
ност). Двигателят е свързан със система за нато-
варване, която представлява електровихрова спи-
рачка на фирмата Schenk (Германия). 

За целите на изследването, двигателят е 
комплектован допълнително и с горивна уредба с 
импулсно индиректно впръскване (в общата част 
на пълнителния тръбопровод) от един впръсквач – 
тип Mono-Jetronic (Bosch). Впръскването се 
извършва при налягане около 0,1 МРа в най-
тясната част на дифузора на смесообразуващо 
устройство, монтирано към пълнителния тръбо-
провод - на мястото на тялото, в което се намират 
дроселните клапи при K-Jetronic. Управлението на 
дозирането на гориво при работа на ДВГ със 
бензиновпръскващата уредба Mono-Jetronic се 
извършва с помощта на компютърна система - тип 
ONTRONIC (Швейцария) [3]. Тя дава възможност 
да се задава въздушното отношение при всеки 
режим на работа на ДВГ, чрез промяна на времето, 
през което е отворен впръсквачът. Така при 
сравнителните изследвания е осигурена работа на 
ДВГ с еднакво въздушно отношение. 

Външният вид на така комплектования експе-
риментален двигател е показан на фиг. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Изисквания към техническите средства 
За да се определи експериментално степента на 

неравномерност на работния цикъл трябва да се 
снемат индикаторни диаграми (изменение на 
налягането в цилиндъра във функция от ъгъла на 
завъртане на коляновия вал или обема на 
надбуталното пространство) в достатъчно голям 
брой последователни цикли при работа на загрят 
(до оптимална температура на течността в 
охладителната уредба) ДВГ на установен режим с 
избрана честота на въртене и натоварване. За целта 
са необходими: възприемател на налягане с 
пиезокварцов чувствителен елемент, който да се 
монтира на мястото на запалителната свещ на 

избран цилиндър и изпълнява и нейното 
предназначение (т.н. възприемател-свещ); система 
за стендови изпитване на ДВГ (в т.ч. и инди-
циране) с компютърно управление, комплектована 
с усилвател на сигнали от пиезокварцови въз-
приематели и блок, осигуряващ измерване на сиг-
нала във функция от честотата на въртене и инди-
кация на ГМП - край на процеса сгъстяване. 
Системата за индициране трябва да може да прави 
запис на налягането в цилиндъра само за един 
работен цикъл или да осреднява тези стойностите 
му за произволно избран брой цикли. Получените 
експериментално резултати трябва да могат да се 
записват на електронен носител и да се обработват 
с пакета Excel (Microsoft). 

При експерименталното изследване е използван 
възприемател-свещ тип ZF-43 на фирмата AVL 
(Австрия) – фиг. 2, който е с преобразувател на 
налягане тип GU13Z-24 (максимална стойност 
25МРа) и подходящо за изпитвания ДВГ топлинно 
число на запалителната свещ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Системата за стендово изпитване на ДВГ е тип 

INDISET (също на фирмата AVL) – фиг.3 и е ком-

Фиг. 2. Възприемател-свещ тип ZF-43 (AVL) 

Фиг. 1. Експериментален двигател Volkswagen – 1.6

Фиг. 3. Система за индициране INDISET 620 (AVL) 
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плектована с необходимите усилватели и аналого-
цифрови преобразуватели. На екрана на монитора, 
освен изменението на налягането във функция на 
ъгъла на завъртане на коляновия вал и обема на 
надбуталното пространство, се показват и други 
параметри на процесите и режима на работа на 
ДВГ. 

Концентрацията на компонентите на отработи-
лите газове (СО, СО2, СnНm, О2 и NOx) се измерва с 
5-компонентен (CO, CO2, CnHm, NOx) газоанализа-
тор тип MultiGas-473 Box на фирмата Tecnotest 
(Италия), който на базата на баланса на О2 опре-
деля и въздушното отношение α, с което работи 
ДВГ. 

3.3. Методика на изследването 
Степента на неравномерност на 

работния цикъл се определя по форму-
лата: 

100.minmax

ср
p P

PP −
=δ , % 

където: pmax и pmim са съответно 
максималната и минималната стойност на 
налягането в цилиндъра,  
в който е монтиран възприемателят, 
измерени за определен брой единични не-
последователни цикли; pср – средната 
стойност на максималното налягане, 
осреднено от системата INDISET за 
определен брой последователни цикли. 

За да се изключи влиянието на други 
фактори върху степента на 
неравномерност на работния цикъл, освен 
начина и мястото на впръскване на 
гориво, сравнителното изследване е 
направено при следните условия: загрят 
ДВГ (до оптимална температура на 
течността в охладителната уредба); 
еднакви честота на въртене, ъгъл на 
изпреварване на запалването, въздушно 
отношение и мощност (еднаква спирачна 
сила, отчетена по скалата на динамо-
метъра на системата, натоварваща ДВГ). 

 
4. Резултати от изследването 

Изследването е проведено в една от 
лабораториите на катедра “Двигатели, 
автомобилна техника и транспорт” на ТУ-
София, които са предназначени за стен-
дови изпитвания на ДВГ и са обзаведени с 
необходимите технически средства, по-
зволяващи определянето на мощностните, 
икономичните и екологичните показатели 
на ДВГ. 

 

Измерванията са направени при различно 
натоварване на ДВГ, включително и при празен 
ход. Данните за налягането в цилиндъра са 
записани в електронен вид при всеки режим на 
работа на ДВГ за 12 отделни непоследователни 
работни цикли, а осредняването му от системата 
INDISET е въз основа на данните от 50 последо-
вателни работни цикли. За да се избегне влиянието 
на случайни фактори, осредняването е извършено 
3-кратно, като силно различаващите се 
индикаторни диаграми са пренебрегнати. 

Част от експерименталните резултати са показа-
ни на фиг. 4 до фиг. 7 и табл. 1, където са 
използвани следните означения: Рцил – налягане в 
цилиндъра, bar; φ – ъгъл на завъртане на коляновия 
вал, oз.к.в.; n – честота на въртене, min-1; Pсп – 
спирачна сила, kgf; ∆φР – ъглов интервал, 
определен по завъртането на коляновия вал, в 
който са разположени максимумите на налягането 
в цилиндъра, oз.к.в. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4. Индикаторни диаграми на двигател Volkswagen – 1.6, 
комплектован с бензиновпръскваща система K-Jetronik, снети 

при n = 2500 min-1 и Pсп = 6 kgf 
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Фиг. 5. Индикаторни диаграми на двигател Volkswagen – 1.6, 
комплектован с бензиновпръскваща система Mono-Jetronik, 

снети при n = 2500 min-1 и Pсп = 6 kgf 
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                                                              Таблица 1 
n Pсп δP ∆φР  

min-1 kgf % оз.к.в. 
2500 6 27,37 8 K-Jetronic 1200 0 15,87 7 
2500 6 26,28 8 Mono-

Jetronic 1200 0 15,73 11 
 
Резултатите от изследването показват 

следното: 
• на изследваните режими степента на 
неравномерност на работния цикъл варира от  

16 до 30%, при което и при двата начина 
на организация на смесообразуване тя е 
приблизително еднаква – различията са в 
рамките на 2%; 

• степента на неравномерност на работния 
цикъл при работа на двигателя (и с двете 
горивни уредби) на празен ход e 
приблизително 16%, която е по-малка в 
сравнение с тази на изследваните 
честотни и товарни режими, където тя е 
средно 25%; 

• при работа на двигателя и с двете 
горивни уредби на различните режими 
разсейването на максимумите на 
налягането в цилиндъра е приблизително 
еднакво – от 7 до 11 градуса по завърта-
нето на коляновия вал; 

• съществени различия в протичането на 
работния цикъл при работа на двигателя 
под товар (и при двата начина на 
смесобразуване) се наблюдават в ъгловия 
интервал от –30 до +30 градуса спрямо 
горно мъртво положение в края на такта 
сгъстяване, докато при работа на празен 
ход те са в продължение на целия работен 
цикъл. 

 
5. Заключение 

Анализът на получените експеримен-
тални резултати позволява да се направи 
заключението, че една и съща степен на 
неравномерност на работния цикъл при 
бензиновите двигатели може да се 
постигне чрез различни начини на органи-
зация на смесообразуване, реализирана с 
различни технически средства. 
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Фиг. 6. Индикаторни диаграми на двигател Volkswagen – 1.6, 
комплектован с бензиновпръскваща система K-Jetronik, снети на 

празен ход при n = 1200 min-1  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Рцил, bar 
(Рцил)ср

φ, oз.к.в. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Рцил, bar (Рцил)ср

φ, oз.к.в. 

Фиг. 7. Индикаторни диаграми на двигател Volkswagen – 1.6, 
комплектован с бензиновпръскваща система Mono-Jetronik, 

снети на празен ход при n = 1200 min-1  
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Резюме:  
В статията се разглеждат някои въпроси, свързани с избора на акумулаторни батерии за автономни 
фотоволтаични системи, изхождайки от слънчевата радиация в дадения район и нуждите за осигуряване 
на потреблението за избран период от време. 

 
Ключови думи: слънчева енергия, акумулаторни батерии, слънчеви панели 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Слънчевата енергия е най-големият напълно 
възобновяем ресурс за производство на 
електроенергия, не само на Земята, но и на всички 
планети и спътници в слънчевата система. Ето 
защо всички космически кораби и извънземни 
станции, изпратени от Земята ползват за основен 
енергиен източник слънчева енергия. Именно 
благодарение на това, фотоволтаичните системи 
имат много висока степен на технологичност и са с 
много дълъг икономически живот. Използването 
им е свързано с две основни причини: първата -  
дефицитността на конвенционалните горива и 
втората, но не по-малко важна — напълно 
природосъобразното производство на 
електричество, което не е свързано със 
замърсяване на околната среда.  

Все по-често се използват автономните 
фотоволтаични системи за захранване на 
отдалечени от енергийната система места. Тяхното 
приложение е свързано и с зареждането на 
акумулаторните батерии на електромобилите. Ето 
защо е необходимо правилно да се подходи при 
избора на параметрите на системата в зависимост 
от сънчевата радиация в конкретния район на 
приложение.   

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

Най-разпространеното приложение намират 
автономните фотоволтаични системи [1, 2, 3]. Това 
са системи, захранващи определени консуматори, 

без да се свързват с енергийната мрежа. Най-
добрият вариант при тях е използването на 
смесената система, като всички постояннотокови 
консуматори да се захранват с постоянно 
напрежение, а тези, за които няма такава 
възможност – с променливо напрежение. 
Принципна схема на такава фотоволтаична 
система е дадена на фиг. 1. 

Този тип системи обикновено са с 
инсталирана мощност до няколко десетки kW 
[4, 5].  

Основните имелементи са: 
- слънчеви панели, които преобразуват 

слънчевата енергия в електричество с постоянен 
ток и напрежение; 

- контролер, който предпазва 
акумулаторната батерия от презареждане или 
разреждане под допустимите граници и осигурява 
оптимална работа на слънчевите панели; 

- акумулаторни батерии, които 
съхраняват излишната енергия, генерирана от 
слънчевите панели и я отдават тогава, когато 
генерираната енергия е недостатъчна през деня 
или през нощта, поддържайки непрекъснато 
електрозахранването на определен брой 
консуматори; 

- инвертор, който трансформира 
постоянното напрежение в променливо, 
съобразено с честотата и големината на 
напрежението, използвано в електрическата 
мрежа.  
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Фиг. 1. Принципна схема на автономна смесена фотоволтаична система 
 

Основното приложение на тези системи е 
разнообразно, например захранването на 
различни съоръжения, които работят в 
отдалечени от енергийната мрежа места, 
например - маломощни предаватели за 
телекомуникационната индустрия, отдалечени 
вили, хижи и др. В някои държави с такива 
фотоволтаични системи се захранват светещи 
надписи по магистралите извън населените 
места, осветяват се преносими табели и 
временни заграждения. 

В редица национални паркове, от 
екологични съображения, автономните 
фотоволтаични системи са единствените 
източници на електроенергия в заслоните, 
където се използват не за осветление, а за 
задвижване на съоръженията за преработка на 
биологичните отпадъци от посетителите [4]. 
Според наличната информация най-големият 
пазар на автономни фотоволтаични системи в 
световен мащаб е в САЩ. Причина за това е и 
фактът, че 8% от населението на държавата 
живее на места без централна електрификация 
[4}. 

Един от важните фактори, който оказва 
влияние върху изходната мощност на слънчевите 
панели е разположението им спрямо наклона на 
слънчевите лъчи. Ъгълът, под който падат 
слънчевите лъчи се променя всеки ден в годината 
и зависи от географската ширина и ъгъла на 
деклинация – ъгълът сключен между слънчевите 
лъчи и равнината на екватора. Той се изменя в 
границите от -23,45о до +23,45о. Ето защо е 

необходимо да се познават параметрите на 
слънчевата енергия за района, където ще се 
използва фотоволтаичната система. От тук 
възниква и въпросът за избора на акумулаторните 
батерии и по-точно енергията, която биха отдали 
при необходимост дори и през деня. За сега редица 
фирми предлагат на пазара фотоволтаични 
системи напълно окомплектовани дори и с 
акумулаторни батерии. За една и съща мощност на 
системата различните фирми предлагат 
акумулаторни батерии с различна енергоемкост. 
Така потребителите могат да избират 
акумулаторните батерии в зависимост от 
предназначението на системата и параметрите на 
слънчевата енергия.    

Съществуват различни методи за 
определяне капацитета на акумулаторните 
батерии, които трябва да захранват консуматорите 
при недостиг на електрическа енергия от 
слънчевите панели. Това обикновено се случва при 
облачни или дъждовни дни, което трябва да се има 
предвид при проектиране на фотоволтаични 
системи. Най-често се използват следните три 
метода: 

 1. Реализирана минимална слънчева 
енергия за няколко последователни дни (1, 3, 7, 14 
или 21 дни) в рамките на определен месец, % от 
очакваната средна стойност, отчетена в kWh/m2. 

 2. Недостиг на слънчева енергия, 
определена въз основа на очакваната средна 
стойност за няколко полследователни дни  (1, 3, 7, 
14 или 21 дни) в рамките на определен месец.  

 3. Еквивалентен брой ”черни дни”. 
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Като пример нека разгледаме как се 
използват горе посочените методи за района на 
град Русе, тъй като разполагаме с данните за 
параметрите на слънчевата енергия за този район. 
Данните за параметрите на слънчевата енергия за 

географската ширина 43,85 и дължина 25,967 на 
гр. Русе са дадени в табл. 1. Получени за въз 
основа на база данни за над 10 годишен период от 
време [6].  

Taблица 1 
Средно-дневна слънчева енергия при различни ъгли на облъчване, kWh/m2 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. 
0О 1,56 2,39 3,44 4,51 5,57 6,19 6,24 5,65 4,23 2,75 1,62 1,25 3,79 
28О 2,46 3,24 4,12 4,83 5,52 5,92 6,07 5,91 4,89 3,64 2,38 1,88 4,24 
43О 2,77 3,49 4,21 4,68 5,14 5,41 5,58 5,63 4,92 3,86 2,62 2,11 4,21 
58О 2,93 3,35 4,09 4,30 4,52 4,64 4,83 5,07 4,70 3,88 2,72 2,23 3,96 
90О 2,70 3,04 3,17 2,94 2,78 2,74 2,87 3,24 3,46 3,25 2,45 2,07 2,89 

Оптим. 2,94 3,55 4,21 4,83 5,64 6,24 6,30 5,94 4,94 3,90 2,72 2,24 4,46 
  

Таблица 2  
Минимална енергия за последователни дни в % от средната за месеца 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 ден 17,3 16,7 14,5 12,8 16,5 10,1 14,7 14,3 5,91 5,09 6,17 5,60 
3 дни  31,6 41,7 26,3 30,0 37,3 22,9 35,0 37.8 19,5 17,4 20,5 18,1 
7 дни  49,1 50,9 39,7 51,0 55,3 55,7 48,3 56,9 46,8 32,1 37,1 48,4 
14 дни 57,6 60,2 44,2 62,2 66,6 73,1 74,1 71,4 63,2 40,2 55,2 64,0 
21 дни 68,4 72,9 56,4 69,0 78,2 78,0 84,0 80,1 63,0 64,8 66,3 67,6 
1месец 72,4 84,9 77,9 83,4 88,3 86,1 89,9 81,0 73,2 80,3 77,1 80,0 

Таблица 3 
Недостиг на енергия за последователни дни при хоризонтално монтирани слънчеви панели,  kWh/m2 
Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 ден 1,29 1,99 2,94 3,93 4,65 5,56 5,32 4,84 3,98 2,61 1,52 1,18 
3 дни  3,20 4,18 7,60 9,47 10,4 14,3 12,1 10,5 10,2 6,81 3,86 3,07 
7 дни  5,56 8,21 14,5 15,5 17,4 19,2 22,5 17,0 15,7 13,0 7,13 4,51 
14 дни 9,26 13,3 26,8 23,8 26,0 23,3 22,6 22,6 21,7 23,0 10,1 6,30 
21 дни 10,3 13,6 31,4 29,3 25,4 28,5 20,9 23,6 32,8 20,3 11,4 8,50 
1месец 13,3 10,1 23,5 22,5 20,2  25,8 19,5 33,1 34,0 16,7 11.1 7,75 

 
Таблица 4 

Еквивалентен брой ”черни дни” 
Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 ден 0,83 0,83 0,85 0,87 0,83 0,90 0,85 0,86 0,94 0,95 0,94 0,94 
3 дни  2,05 1,75 2,21 2,09 1,88 2,31 1,94 1,86 2,41 2,46 2,38 2,46 
7 дни  3,56 3,43 4,22 3,44 3,12 3,10 3,62 3,01 3,71 4,73 4,40 3,61 
14 дни 5,93 5,56 7,80 5,28 4,67 3,75 3,62 4,00 5,13 8,36 6,23 4,98 
21 дни 6,60 5,69 9,13 6,50 4,57 4,60 3,35 4,18 7,76 7,38 7,04 6,80 
1месец 8,53 4,22 6,83 4,99 3,61 4,17 3,13 5,86 8,04 6,07  6,85 6,20 

 
Таблица 5 

Недостиг на енергия за последователни дни при 28o монтирани слънчеви панели,  kWh/m2 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 ден 2,03 2,70 3,52 4,21 4,61 5,32 5,18 5,06 4,60 3,45 2,23 1,77 
3 дни  5,05 5,67 9,11 10,1 10,4 13,7 11,8 11,0 11,8 9,02 5,68 4,62 
7 дни  8,76 11,1 17,4 16,6 17,3 18,4 22,0 17,8 18,2 17,3 10,5 6,79 
14 дни 14,6 18,1 32,2 25,6 25,8 22,3 22,0 23,7 25,2 30,5 14,9 9,48 
21 дни 16,3 18,4 37,7 31,4 25,3 27,4 20,4 24,7 38,0 26,9 16,8 12,8 
1месец 21,0 13,7 28,2 24.1 20,0 24,7 19,0 34,8 39,3 22,2 16,4 11,7 
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Таблица 6 
Недостиг на енергия за последователни дни при 43o монтирани слънчеви панели,  kWh/m2 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 ден 2,29 2,91 3,60 4,08 4,29 4,86 4,76 4,82 4,62 3,63 2,49 1,99 
3 дни  5,68 6,10 9,30 9,82 9,66 12,5 10,8 10,5 11,8 9,56 6,25 5,18 
7 дни  9,87 12,0 17,8 16,0 16,1 16,8 20,2 17,0 18,3 18,3 11,5 7,62 
14 дни 16,4 19,4 32,9 24,8 24,0 20,4 20,2 22,5 25,3 32,3 16,4 10,6 
21 дни 18,4 19,8 38,5 30,4 23,5 24,9 18,7 23,5 38,2 28,5 18,5 14,3 
1месец 23,7 14,7 28,8 23,3 18,6 22,5 17,5 33,2 39,5 23,6 17,9 13,1 

 
Таблица 7 

Недостиг на енергия за последователни дни при 58o монтирани слънчеви панели,  kWh/m2 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 ден 2,42 2,79 3,49 3,75 3,77 4,17 4,12 4,34 4,42 3,68 2,55 2,10 
3 дни  6,01 5,86 9,04 9,03 8,50 10,7 9,42 9,46 11,3 9,61 6,48 5,48 
7 дни  10,4 11,5 17,3 14,7 14,2 14,4 17,5 15,3 17,5 18,4 12,0 8,05 
14 дни 17,4 18,6 31,9 22,7 21,1 17,4 17,5 20,3 24,2 32,5 17,0 11,2 
21 дни 19,4 19,1 37,4 28,0 20,7 21,4 16,2 21,2 36,5 28,7 19,2 15,2 
1месец 25,1 14,2 28,0 21,4 16,4 19,3 15,1 29,8 37,7 23,7 18,7 13,8 

 
Таблица 8 

Недостиг на енергия за последователни дни при 90o монтирани слънчеви панели,  kWh/m2 
Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 ден 2,23 2,53 2,71 2,56 2,32 2,46 2,45 2,77 3,25 3,08 2,30 1,95 
3 дни  5,54 5,31 7,00 6,17 5,23 6,34 5,59 6,04 8,35 8,05 5,84 5,08 
7 дни  9,62 10,4 13,4 10,1 8,69 8,49 10,4 9,77 12,8 15,4 10,7 7,47 
14 дни 16,0 16,9 24,7 15,6 13,0 10,3 10,4 13,0 17,8 27,2 15,3 10,4 
21 дни 17,9 17,3 29,0 19,1 12,7 12,6 9,64 13,5 26,8 24,0 17,3 14,1 
1месец 23,1 12,8 21,7 14,6 10,1 11,4 8,98 19,1 27,8 19,8 16,8 12,8 

 
Как се използват тези таблици. Например 

за показаните данни в табл. 1 за месец януари 
очакваната средно-дневна енергия за 
хоризонтално монтирани панели е 1,56 kWh/m2. 
Най-малко получена слънчева енергия за един 
ден от месец януари е било 17,3 % (табл. 2) от 
очакваната стойност или 1,56Х0,173=0,27 
kWh/m2. Това означава, че акумулаторните 
батерии трябва да осигурят енергията, получена 
от разликата 1,56-0,27=1,29 kWh/m2 (табл. 3). 
Това означава 1,29:1,56=0,83 (табл. 4) ”черни 
дни”. За период от 7 последователни дни 
минималното слънчева енергия, съсгласно табл. 
2 за същия месец е 49,1% или 1,56Х7Х0,491=5,36 
kWh/m2. Недостигът от слънчева енергия за тези 
дни е 1,56Х7-5,36=10,92-5,36=5,56 kWh/m2 (табл.  
3) или 5,56:1,56=3,56  ”черни дни” (табл. 4). 

Въз основа на данните дадени в табл. 1 и 2 
са изчислени недостигът на енергия и при ъгли 
на наклона на слънчевите панели 28о, 43о, 58о и 
90о.  Резултатите са дадени в табл.5, 6, 7 и 8. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За избора на акумулаторните батерии при 
проектиране на автономни фотоволтаични 
системи освен електрическата енергия, която 
трябва да отдават за захранване на различните 
консуматори през нощта, трябва да се има и 
предвид недостига от слънчева енергия през деня 
при облачни, дъждовни или по други причина 
дни. 

Използваните методи могат сполучливо да 
се използват при проектиране на автономни 
фотоволтаични системи с достатъчна точност и 
за съседни на град Русе райони.  
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Резюме: 

Представен е симулационен компютърен модел за определяне на нормалните реакции върху колелата на 
двуосен автомобил при неустановено движение с променлив радиус на движение и/или скорост на движение. 
Приведени са резултати за някои случаи на движение, получени с модела. 

Ключови думи: симулационен модел, нормални реакции, двуосен автомобил. 
 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Известно е, че при движение на автомобила 

в редица случаи се получава преразпределение на 
нормалните реакции. Установено е от други 
автори, както и от колектива, работещ в Русенския 
университет [2,4,9], че промяната на реакциите 
влияе на характеристиките на пневматичните гуми 
като сцепление с пътя, съпротивление от 
придвижване и др., които от своя страна пък 
влияят на експлоатационните свойства на 
автомобила като спирачните и устойчивостта на 
движение [3,4,8]. 

Определянето  на нормалните реакции 
върху колелата при установено праволинейно 
движение или в завой е сравнително проста задача. 
При неустановено движение (променлив радиус и 
скорост на движение) задачата става по-трудна, 
тъй като реакциите зависят от характера на 
изменение на скоростта и радиуса на завой и се 
появяват нови сили и ускорения, вследствие 
неравномерното движение.  

Авторски колектив от Русенския 
университет е разработил редица механо-
матеметични модели на транспортни машини 
[5,7,8], включително и такъв [1], описващ 
движението на двуосен автомобил (или друга 
колесна машина) за общия случай на движение – с 
променливи скорост и радиус на завоя, върху път с 
надлъжен и напречен наклон. 

 
 
 

Целта на това изследване е да се реализира 
разработеният модел [1] като симулационна 
компютърна програма и да се изследва 
изменението на нормалните реакции върху 
колелата на двуосен автомобил за някои случаи на 
неустановено движение. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
По разработения модел [1] бе реализиран  

компютърен модел в средата на MATLAB 
SIMULINK. Общата му блок-схема е показана на 
фиг.1. 

За да се провери моделът са изследвани 
различни случаи на неустановено движение и 
получено изменението на нормалните реакции 
върху предните външно Z1vn и вътрешно Z1v и 
задните външно Z2vn и вътрешно Z2v по отношение 
на завоя колела.  

Изследвано е движението на лек автомобил 
със следните параметри: 

маса – 1210 kg (автомобил с водач и един 
пътник);  
надлъжна база L=2,492 m;  
разстояние от ц.т. до задния мост 
b=1,442m;  
напречна база B=1,4 m;  
височина до ц.т.hg=0,6 m 

На фиг. 2...5 са показани примерни 
резултати за следните 4 случая на неустановено 
движение на двуосен автомобил: 
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Фиг.1. Блок-схема на модела за определяне на нормалните реакции на двуосна колесна машина при 
неустановено движение 

 
1. Движение в завой с постоянен радиус  и спиране 

с постоянно закъснение (фиг.2):  
среден ъгъл на завъртане на управляемите 
колела αср = 0,124 rad;  
начална скорост VH = 16 m/s;  
спирачно закъснение  acn = 1 m/s2. 

2. Движение в завой с променлив радиус  и 
постоянна скорост (фиг.3):  

среден ъгъл на завъртане на управляемите 
колела αср , изменящ се по синусоида с 
амплитуда  0,2442 rad и кръгова честота 
0,156 rad/s;  
скорост V = 5,56 m/;  
спирачно закъснение  acn = 0 m/s2 . 

3. Движение в завой с променлив радиус  и 
спиране с постоянно закъснение (фиг4): 

среден ъгъл на завъртане на управляемите 
колела αср , изменящ се по синусоида с 
амплитуда  0,124 rad и кръгова честота 0,393 
rad/s;  
начална скорост VH = 20 m/s; 
спирачно закъснение  acn = 1,25 m/s2.   

4. Движение в завой с променлив радиус  и 
спиране с променливо закъснение (фиг.5): 

среден ъгъл на завъртане на управляемите 
колела αср , изменящ се по синусоида с 
амплитуда  0,124 rad и кръгова честота 0,393 
rad/s;  

начална скорост VH = 5 m/s и намаляваща по 
синусоида; 
спирачно закъснение  acn = var.   
При движение с променлив радиус на завой 

средният ъгъл на завъртане на управляемите 
колела е задаван да се изменя по синусоида както е 
прието в други изследвания и е установено опитно 
в [6]. 

Получените резултати показват, че 
компютърният модел работи успешно и може да 
симулира изменението на нормалните реакции в 
разнообразни случаи на неустановено движение. 
Тези резултати могат да се използват по-нататък за 
изследване на сцеплението на колелата при 
неустановено движение, критичните скорости и 
устойчивостта на движение или спирачните 
свойства. За тези цели обаче симулационният 
модел трябва да се доразвие за определяне на 
напречните и сумарните реакции върху колелата и 
за определяне на критичните скорости. 

Същевременно бяха разкрити и някои 
проблеми при моделирането, по които трябва да се 
работи занапред. Например при прехода от 
установен в неустановен режим на движение и 
когато средният ъгъл на завъртане на колелата 
стане равен на нула изчисленията се затрудняват. 
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Фиг.2. Изменение на нормалните реакции при движение в завой с постоянен радиус и спиране от начална 
скорост 16 m/s с постоянно закъснение 1m/s2 : 

1 – Z1vn; 2 – Z2vn; 3 – Z1v; 4 – Z2v 
 

 

 

 

Фиг.3. Изменение на нормалните реакции при движение в завой с променлив радиус и постоянна скорост 
5,56 m/s : 

1 – Z1vn; 2 – Z1v; 3 – Z2vn; 4 – Z2v 
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Фиг.4. Изменение на нормалните реакции при движение в завой с променлив радиус и спиране от начална 
скорост 20 m/s с постоянно закъснение 1,25 m/s2 : 

1 – Z1vn; 2 – Z2vn; 3 – Z1v; 4 – Z2v 
 

 

 

 

Фиг.5. Изменение на нормалните реакции при движение в завой с променлив радиус и спиране от начална 
скорост 5 m/s с променливо закъснение : 

1 – Z1vn; 2 – Z1v; 3 – Z2vn; 4 – Z2v 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Въпреки някои дребни несъвършенства, 

разработеният симулационен модел за нормалните 
реакции върху колелата на двуосен автомобил при 
неустановено движение дава достоверни 
резултати. Той може да се използва за целите на 
други изследвания, като внимателно се анализират 
резултатите за двата, посочени като проблемни 
момента. 
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Резюме:  
В доклада е описан принципа на действие на хидравлична кормилна система с транслационна  
предавка – тип „червяк – зъбна рейка”. Представени са основните откази и неизправности на кормилен      
механизъм с хидравлично усилване, онагледени със снимков матриал. Разгледани са начините за 
възстановяване на работоспособността на системата.  

 
Ключови думи: откази, неизправности, кормилен механизъм с хидравлично усилване. 

 
 
 

1. Въведение    

В първоначалните конструкции на кормилните 
системи задвижването е било напълно механично, 
без допълнително повишаване на усилието, 
приложено от водача. На по-късен етап са 
разработени различни механични конструкции, 
насочени към повишаване на надеждността, 
безопасността и компактността им,  включително и 
към намаляване на усилието на водача. По-късна 
еволюция в тази посока са хидравличните 
кормилни усилватели и механизми, работещи на 
принципа “червяк – зъбна рейка”, които намират 
масово приложениe. 

 
2.Принцип на действие на хидравлична 
кормилна система с   транслационна предавка - 
тип “червяк - зъбна рейка” (фиг.1) 

Системата тип зъбна рейка и червяк, 
представлява хидравличен разпределител от 
шибърен тип.  
Валът задвижван от кормилното колело 
контролира действието на хидравличния 
регулатор, който от своя страна представлява 
връзката между хидравличния кръг и механичното 
задвижване. Когато воланът е в положение за 
движение направо, каналите на регулатора са 

затворени и работен флуид не се подава към лявата 
или дясната част на хидравличния цилиндър. Ако 
кормилното колело се завърти наляво или надясно, 
регулаторът пропуска  хидравлична течност към 
съответната камера на хидравличния цилиндър, 
като налягането на течността е пропорционално на 
ъгъла на завъртане на кормилното колело. 
Принципът на действие е следният: резервоар D 
съдържа определено количество хидравлична 
течност, като играе и ролята на разширителен съд.  
Важно е цялата система да е запълнена и да няма 
въздух. 
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Помпата от пластинков тип Е засмуква флуид и 
го подава под налягане към хидравличния 
разпределител по тръбопроводи за високо 
налягане Н. Работното налягане в системата при 
положение на кормилното колело, съответстващо 
на праволинейно движение е 50 ÷ 60 ваr (в 
крайно ляво ÷ дясно положение – 100 до 120 ваr). 
Вече постъпилото в разпределителя масло 
запълва първия концентричен кръг (с най-малък 
диаметър). В зависимост от посоката и ъгъла на 
завъртане на кормилното колело шибърите се 
изместват и маслото под налягане се подава към 
един от външните два кръга. В случая е показано 
завъртане на кормилното колело надясно. 
Шибърите  пропускат маслото в средния кръг, 
чийто изход е  свързан с лявата камера на 
хидравличния цилиндър С. Флуидът въздейства 
върху челото, като по този начин увеличава 
приложената от водача сила. Маслото от дясната 
камера преминава през най-външния кръг на 
разпределителя и се връща в резервоара D. Ако 
водача завърти кормилното колело в обратна 
посока действието ще е аналогично, но вече под 
налягане ще се запълва дясната камера, а 
маслото от лявата ще се върне в резервоара. 
 
3.Диагностика, техническо обслужване и 
ремонт на кормилна  система тип “ зъбна 
рейка – червяк”. 

Техническото състояние на кормилния 
механизъм влияе непосредствено върху 
безопасността на движението. Това налага 
поставянето на специални изисквания към 
неговата изправност и постигането на високо 
равнище на обслужване и диагностиката му. 
Износването на частите на кормилния 
механизъм и на шарнирните  съединения в 
лостовата му система, отслабването на 
пружините и на закрепването на кормилната 
колонка са най-характерните неизправности, 
които могат да възникнат в процеса на 
експлоатация на МПС. Почти всички 

неизправности в кормилния механизъм, с много 
редки изключения, водят до увеличаване на 
свободния ход и на съпротивлението при въртене 
на кормилното колело. Увеличението на 
свободния ход поражда нестабилност на 
управляемите колела, прави неустойчиво 
праволинейното движение на автомобила, 
създава предпоставки за възникване на опасни 
колебания на колелата при определени скорости 
на движение. Увеличаването на съпротивлението 
при търкаляне на кормилното колело влошава 
стабилизацията на предните колела, а 
необходимостта от по-големи усилия при 
управлението на автомобила бързо уморява 
водача.  
За оценка на техническото състояние на 
кормилния механизъм на автомобилите се 
използват два общи параметъра: сумарния 
свободен ход на кормилното колело и силата на 
съпротивление при въртенето му. Това позволява 
при контрол да  се използват еднакви методи и 
средства. Разбира се, стойностите на тези 
параметри, както и конкретните контролни 
операции за всеки автомобил са различни  и са 
предписани от производителя.  
Техническото обслужване на кормилната 
система тип зъбна рейка и червяк включва 
следните технологични операции: 
• на всеки 10 000 км пробег   
- проверка на шарнирните съединения 
- проверка херметичната връзка между 
маншоните 
- проверка нивото на хидравлична течност 
- на всеки 50 000 км пробег 
- подмяна на хидравличната течност 
- почистване на утаителя в съда за хидравлична 
течност 
- подмяна на маншоните 
- регулиране на хлабината между зъбния гребен 
и червяка 

 

 
Табл.1. Неизправности, откази,  и възстановяване на кормилната система 

Неизправност или отказ 
 
 

(1) 

Причини за 
неизправността/отказа 

 
(2) 

Възстановяване на 
изправността или 
работоспособността 

(3) 
Свободен ход на кормилното 
колело по цялата дължина на 
зъбното зацепване (от крайно 
ляво до крайно дясно). 

Равномерно увеличена хлабина 
в зъбното зацепване  
(фиг.2). 
Износване на пиньона (фиг.3). 

Достигане на необходимата 
хлабина чрез регулиране. 

Свободен ход на кормилното 
колело само в праволинейно 
положение. 

Интензивно износване на 
зъбния гребен в средно 
положение (фиг.4). 

Подмяна на зъбната рейка. 
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Табл.1. Продължение 
 
 

 
 
 
 
Фиг.2. Равномерно увеличена хлабина в        Фиг.3. Износване на пиньона 
              зъбното зацепване                                                                

(1)  (2)  (3) 

Повишена сила на 
съпротивление при въртене 
на кормилното колело без 
загуба на хидравлична 
течност. 

Намалено налягане и дебит от 
хидравличната помпа. 
Ниска честота на въртене на 
коляновия вал. 
Скъсване на ремъчна 
предавка между коляновия 
вал и помпата. 
Корозия по рейката и 
водещата втулка вследствие 
на скъсан маншон (фиг.5), 
(фиг.6), (фиг.7). 

Подмяна на хидравличната помпа; 
Възстановяване на повърхността на 
рейката чрез обработка на кръгло-
шлифовъчна машина и изработване 
на нова водеща втулка спрямо 
новия диаметър на рейката.  

Повишена сила на 
съпротивление при въртене 
на кормилното колело 
вследствие загуба на 
хидравлична течност. 

Загуба на хидравлична 
течност от: 

- рейката 
- помпата 
- тръбопроводи (фиг.8) 

Възстановяване херметичността на  
рейката. 
Възстановяване херметичността на 
помпата. 
Подмяна на тръбопроводите. 

Повишен шум от 
хидравличната помпа. 

Намалено ниво на 
хидравлична течност. 
Въздух в системата. 
Нарушени повърхности в 
хидравличната помпа; (фиг.9) 
Дефектирал лагер на 
помпата. 

Отстраняване загубата на 
хидравлична течност. 
Възстановяване херметичността на 
системата. Възстановяване 
работната повърхност на статора. 
Подмяна на лагера. 
 

Отклонение от праволинейно 
движение на автомобила  
вследствие на дефект в 
кормилната система. 

Неравномерно подаване  на 
хидравлична течност от 
разпределителя към двата 
кръга. 

Подмяна на хидравличния 
разпределител. 

Трептене при въртене на 
кормилното колело. 

Дефектирали резонатори в 
тръбопровода за високо 
налягане. 

Подмяна на тръбопровода за високо 
налягане. 

Повишена температура на 
хидравличната течност. 

Запушване на тръбопроводи. Възстановяване на проходимостта. 
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Фиг.4. Интензивно износване на зъбния гребен                    Фиг.5. Корозия по рейката  
             в средно положение                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
               Фиг.6. Корозия по водещата втулка               Фиг.7. Скъсан маншон       
 
 
 
 
 

 
              
 

 

 

 

Фиг.8. Загуба на хидравлична течност от                     Фиг.9. Нарушени повърхности на  
             тръбопровод за високо налягане                                    хидравличната помпа 

 

Заключение        Литература     
В ТУ - София се прилагат успешно                               
методите за възстановяване на кормилни                       
системи от катедра „Двигатели, автомобилна 
техника и транспорт” към Транспортен 
факултет, съвместно с катедра 
„Хидроаеродинамика и хидравлични машини” 
към Енергомашиностроителен факултет. 
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Резюме: 
Изследвано е динамичното поведение на автомобил с еднораменно независимо окачване. За описване на 
механичната система са използвани методите на матричната механика. Резултатите от числените  
изследвания показват законите за движение на подресорените, неподресорените и надподресорените 
маси (седалките и пътниците върху тях), техните собствени честоти и ускоренията им при принудени 
трептения. Направено е обобщение на матриците на масите, на еластичностите и на демпфирането при 
различен брой седалки на превозното средство. 

 

Ключови думи: механо-математичен модел, трептения, собствени честоти, комфорт. 
 

1. Въведение. 

  Проектирането на окачването на автомобила 
се състои от три последователни задачи. Отначало 
приблизително се определят и избират основните 
параметри на окачването: коравини на главните 
еластични елементи и гумите, съпротивителни 
коефициенти на амортисьорите и гумите, сили на 
сухо триене и т.н. След това се избират типът на 
окачването, кинематичната схема и се извършва 
уточнено изчисление на собствените честоти. 
Накрая, изхождайки от якостните изчисления, се 
определят размерите на еластичните и 
демпфиращите елементи. За решаването на 
първите две задачи е необходимо автомобилът да 
бъде представен чрез своя механо-математичен 
модел [1]. 

Целта на настоящата работа е да се изследва 
динамичното поведение на автомобил с 
еднораменно окачване като се отчита влиянието на 
еластичността на гумите,  на главните еластични 
елементи и еластичността на окачването на 
допълнителните надподресорени маси(седалките 
на автомобила). За целта са използвани методите 
на матричната механика, а числените 
експерименти са проведени в работна среда на 
MATLAB. 

 
2. Пространствен механо–математичен 

модел с раменно окачване и допълнителни 

маси, описващ плавността на движение с 
методите на векторната механика. 

Най-точно описание на поведението на 

автомобила се постига с използването на 
пространствен механо-математичен модел. 
Предимството на такива схеми е, че е възможно да 
се изследват преместванията и завъртанията по 
осите Ox, Oy и Oz (т.е. всички степени на свобода),  
което е предпоставка за висока точност при 
изчислителния процес [2]. Схемата на модела е 
показана на фиг.1.  

Избраната схема е с предни напречно 
разположени и задни надлъжно разположени 
рамена и се състои от подресорени, неподресорени 
и надподресорени маси. Подресорените маси 
включват в себе си масите на елементите от купето 
на автомобила, пътниците и товарите. В масовия и 
център е неподвижно закрепена локалната 
координатна система O0x0y0z0. Неподресорените 
маси са реализирани като колелото, рамото, 
полуваловете 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. 
Надподресорените маси включват масите на 
седалките и на пътниците върху тях. 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 системата от фиг. 1 се правят следните 
допускания [3], [4]: 

-елементите от системата са твърди тела; 
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Фиг. 1 Кинематична схема на  автомобил с предни напречни и задни надлъжни рамена с три допълнителни надподресорени маси 
 

-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; 
- zd1 - линейно преместване на локалната 

координатна система Od1xd1yd1zd1 по ос Oz;  
- zd2 - линейно преместване на локалната 

координатна система  Od2xd2yd2zd2 по ос Oz;  
- zd3 - линейно преместване на локалната 

координатна система  Od3xd3yd3zd3 по ос Oz;  
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  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: 
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-матриците на прехода от Od1xd1yd1zd1, Od2xd2yd2zd2, 
Od3xd3yd3zd3 към O0x0y0z0 имат вида: 
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Компонентите на ъгловата скорост на 

подресорените маси са зададени предварително и 
са: 

00
ϕω &=

A

x
 

00 ψω &=
A

y
 

00 =
A

z
ω  

 
По друг начин обаче стои въпроса за 

определянето на ъгловите скорости на рамената 
при които има преносно и релативно движение. 

Ъгловата скорост ωi на i-тото звено спрямо 
абсолютната координатна система е равна на: 

 
)(00)(000 T

ii

T

iii
TTTT &&

=−=
∗

ω  

където
∗0

i
ω  е кососиметричната матрица на 

проекциите на вектора ωi в реперната 
координатна система: 
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След умножаване на матриците и опростяване 

на получените изрази, за компонентите на 
ъгловата скорост на рамената по трите оси се 
получава: 

- за предно дясно рамо: 
 

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

z
ω  

- по аналогичен начин се определят ъгловите 
скорости на останалите рамена: 

-за предно ляво рамо: 

202 ϕϕω && +=
A

x
 

02 ψω &=
A

y
 

02 =
A

z
ω  

- за задно дясно рамо: 

03 ϕω &=
A

x
 

303 ψψω && +=
A

y
 

03 =
A

z
ω  

- за задно ляво рамо: 

04 ϕω &=
A

x
 

404 ψψω && +=
A

y
 

04 =
A

z
ω  

След прилагане уравнението на Лагранж от 2-
ри род: 










∂

∂
−








∂

Π∂
−=









∂

Τ∂
−








∂

Τ∂

q

R

qqqdt

d

&&
, 

за уравненията описващи законите на 
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движение на системата от фиг.1 е в сила: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]0=+Β+Μ qCqq &&&  
-[М ] е инерционната матрица, която е 

симетрична спрямо главния диагонал с 
размерност 10х10 и има вида показан на табл. 1; 

-[C] е матрицата на еластичностите, която 
също е симетрична и има размерност 10х10 
(табл. 2); 

-[B] е матрицата на дисипативните сили, 
показваща влиянието на демпферите – 
симетрична с размерност 10х10 (табл. 3). 

Обобщените координати и техните 
производни са: 
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За получаване на собствените честоти на 

системата уравненията се представят в 
нормалната форма на Коши: 

 
0=+ Lyy  

Където L има вида: 
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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. 

Таблица 1: 
m0+4.mp

+md1+md

2+md3 

md1bd1-

md2bd2-

md3bd3 

2.mp.Lf-

2.mp.(Lmpb+Lb)+

md1Ld1+md2Ld1+

md3Ld2 

-mp.Lmpf mp.Lmpf -mp.Lmpb -

mp.Lmp

b 

-md1 -md2 -md3 

md1bd1-

md2bd2-

md3bd3 

J0x+2.Jpxf+2.

Jpxb+2.mp.bb
2
+2.mp.(Lmpf

+bf)
2
+Jd1+m

d1bd1
2
+Jd2+

md2bd2
2
+Jd3

+md3bd3
2
 

md1Ld1bd1-

md2Ld1bd2+md3L

d2bd3 

Jpxf+mp.Lm

pf.(Lmpf+bf) 

Jpxf+mp

.Lmpf.(L

mpf+bf) 

mp.bb.Lm

pb 

-

mp.bb.L

mpb 

-md1bd1 md2bd2 md3bd3 

2.mp.Lf-

2.mp.(Lm

pb+Lb)+m

d1Ld1+md

2Ld1-

md3Ld2 

md1Ld1bd1-

md2Ld1bd2+

md3Ld2bd3 

J0y+2.Jpyb+2.Jpyf

+2.mp.Lf
2
+2.mp.

(Lmpb+Lb)
2
+Jd1+

md1Ld1
2
+Jd2+md

2Ld1
2
+Jd3+md3Ld

2
2
 

-mp.Lf.Lmpf mp.Lf.L

mpf 

Jpyb+mp.

Lmpb.(Lmp

b+Lb) 

Jpyb+m

p.Lmpb.(

Lmpb+L

b) 

-md1Ld1 -md2Ld1 md3Ld2 

-mp.Lmpf Jpxf+mp.Lmpf.

(Lmpf+bf) 

-mp.Lf.Lmpf Jpxf+mp.Lm

pf
2
 

0 0 0 0 0 0 

mp.Lmpf Jpxf+mp.Lmpf.

(Lmpf+bf) 

mp.Lf.Lmpf 0 Jpxf+mp

.Lmpf
2
 

0 0 0 0 0 

-mp.Lmpb mp.bb.Lmpb Jpyb+mp.Lmpb.(L

mpb+Lb) 

0 0 Jpyb+mp.

Lmpb
2
 

0 0 0 0 

-mp.Lmpb -mp.bb.Lmpb Jpyb+mp.Lmpb.(L

mpb+Lb) 

0 0 0 Jpyb+m

p.Lmpb
2
 

0 0 0 

-md1 -md1bd1 -md1Ld1 0 0 0 0 md1 0 0 

-md2 md2bd2 -md2Ld1 0 0 0 0 0 md2 0 

-md3 md3bd3 md3Ld2 0 0 0 0 0 0 md3 

Таблица 2: 
4cgz 0 2.cgz.Lf -

2.cgz.(Lb-Lkb) 

-cgz.bkf cgz.bkf -cgz.Lkb -cgz.Lkb 0 0 0 

0 2.cgz.(bf+b

kf)
2
+2.cgz.(

bb+bkb)
2
 

0 cgz.bkf.(bf+bkf

) 

cgz.bkf.(bf+bkf

) 

cgz.Lkb.(bb+ 

bkb) 

-

cgz.Lkb.(bb

+ bkb) 

0 0 0 

2.cgz.Lf -

2.cgz.(Lb+L

kb) 

0 2.cgz.Lf
2
+2.cgz.

(Lb+Lkb)
2
 

-cgz.bkf.Lf cgz.bkf.Lf cgz.Lkb.(Lb+ 

Lkb) 

cgz.Lkb.(Lb

+ Lkb) 

0 0 0 

-cgz.bkf cgz.bkf.(bf+

bkf) 

-cgz.bkf.Lf crf.Lcf
2
+cgz.bkf

2
+csf.Lsf

2
 

csf.Lsf
2
 0 0 0 0 0 

cgz.bkf cgz.bkf.(bf+

bkf) 

cgz.bkf.Lf csf.Lsf 
2
 crf.Lcf

2
+cgz.bkf

2
+csf.Lsf

2
 

0 0 0 0 0 
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-cgz.Lkb cgz.Lkb.(bb

+ bkb) 

cgz.Lkb.(Lb+ 

Lkb) 

0 0 crb.Lcb
2
+cgz.

Lkb
2
+csb.Lsb

2
 

-csb.Lsb
2
 0 0 0 

-cgz.Lkb -

cgz.Lkb.(bb

+ bkb) 

cgz.Lkb.(Lb+ 

Lkb) 

0 0 -csb.Lsb
2
 crb.Lcb

2
+cg

z.Lkb
2
+csb.

Lsb
2
 

0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 cd1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 cd2 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 cd3 

Таблица 3: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 βrf.L
2
cf 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 βrf.L
2
cf 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 βrb.L
2
cb 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 βrb.L
2
cb 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 βd1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 βd2 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 βd3 

 
 

3.Числени изследвания 

 

        Основните параметри и техните числени 
стойности(табл. 4) не са измерени от авторите, а 
са взети от цитираните литературни източници: 

Таблица 4: 
№                            Параметър Озн. Стойност 

1. Подресорени маси m0 1100 kg 

2. Неподресорени маси mp 30 kg 

3 Маса на силовия агрегат md 300 kg 

4. Инерционен момент на 

подресорените маси по 

оста Ох  

J0x 550 kg.m
2
 

5. Инерционен момент на 

подресорените маси по 

оста Оy 

J0y 2000 kg.m
2
 

6. Инерционен момент на 

неподресорените маси от 
предния мост по оста  Ox 

Jpxf 5 kg.m
2
 

7. Инерционен момент на 

неподресорените маси от 
задния мост по оста  Ox 

Jpxb 2 kg.m
2
 

8. Инерционен момент на 

неподресорените маси от 
предния мост по оста  Oy 

Jpyf 2 kg.m
2
 

9. Инерционен момент на 

неподресорените маси от 
задния мост по оста  Oy 

Jpyb 5 kg.m
2 

 

10 Инерционен момент на 

силовия агрегат по осите 

Ox и Oy 

Jd 100 kg.m
2
 

12. Вертикална 

координата на масовия 
център на 

подресорените маси 

спрямо шарнирите на 

рамената 

H 0,4 m 

13. Хоризонтална 

координата на масовия 
център на 

подресорените маси 

спрямо шарнирите на 

предните рамена 

bf 0,4 m 

14. Хоризонтална 

координата на масовия 
център на 

подресорените маси 

спрямо шарнирите на 

задните рамена 

bb 0,6 m 

15. Разстояние от масовия 
център на подр. маси 

до предната ос 

Lf 1,1 m 

16. Разстояние от масовия 
център на подр. маси 

до задната ос 

Lb 1,5 m 

17. Вертикална 

координата на масовия 
център на силовия 
агрегат спрямо 

масовия център на  

подресорените маси 

Hd 0,2 m 

18. Дължина на предното 

напречно рамо 

bkf 0,42 m 

19. Дължина на задното 

надлъжно рамо 

bkb 0,42 m 

20. Разстояние от масовия 
център на предно (f) и 

задно (b) рамо до 

шарнира на 

съответното рамо 

Lmp 0,4 m 

21. Разстояние от точката 

на закрепване на 

предния (f) и задния (b) 

главен еластичен 

елемент до шарнира 

на съответното рамо 

Lc 0,3 m 

22. Разстояние от точката 

на закрепване на 

предния (f) и задния (b) 

стабилизатор на 

напречна устойчивост 
до шарнира на 

съответното рамо 

Ls 0,28 m 

23. Разстояние от масовия 
център на 

подресорените маси 

до масовия център на 

силовия агрегат 

Ld 1,2 m 
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24. Разстояние от масовия 
център на силовия 
агрегат до точките на 

закрепване на 

тампоните му по осите 

Ox и Оy. 

ld и 

bd 

0,6 m 

25. Радиус на предните (f) 

и задните (b) колела 

Rk 0,26 m 

26. Коефициент на 

еластичност на 

главния еластичен 

елемент на предната 

ос 

crf 25000 

N/m 

27. Коефициент на 

еластичност на 

главния еластичен 

елемент на задната ос 

crb 25000 

N/m 

28. Коефициент на 

еластичност на гумите 

cgz 125000 

N/m 

29. Коефициент на 

еластичност на 

стабилизатора на 

напречна устойчивост 
на предния (f) и задния 
(b) мост 

cs 20000 

N/m 

 

30. Коефициент на 

еластичност на 

седалката 

cd 3500 N/m
 

 

 

 

31. Коефициент на 

демпфиране на 

предния (f) и задния (b) 

амортисьор 

βr 1900 

N.s/m 

 

32. Коефициент на 

демпфиране  на 

седалката 

βd 250  

N.s/m 

 

За собствените честоти на системата се 
получава: 
0.8293 Hz – честота на линейните трептения на 
подресорените маси  по ос z (подскачане);      ;  
1.6722 Hz – честота на ъгловите трептения на 
подресорените маси  около ос x (люлеене); 
1.0063 Hz – честота на ъгловите трептения на 
подресорените маси  около ос y (галопиране); 
8.3490 и 8.3100 Hz – ъглови честоти на предните 
рамена около ос x 

7.8655 и 7.8288 Hz – ъглови честоти на задните 
рамена около ос y; 
1.1005 Hz – честота на линейните трептения на 
надподресорените маси  по ос z . 

Смущенията в системата са синусоидални 
и са приложени в центъра на контактното петно 
на гумата с пътя. Получените резултати за някои  
от ускоренията са показани на фигурите по-
долу:  

 
Фиг. 2. Линейно ускорение на подресорените маси по ос z  

 

Фиг. 3. Линейно ускорение на надподресорените маси 
по ос z 

      4. Заключение 

Създаденият механо-математичен модел с 
достатъчна за инженерната практика точност 
може да бъде използван при определяне на 
собствените честоти на автомобил. Получените 
резултати от този числен експеримент може да се 
считат за по-достоверни, тъй като модела отчита 
еластичността и демпфирането на седалките. 

Обобщението на матриците получени при 
различен брой седалки може да бъде използвано 
при създаването на софтуер със заложена 
изчислителна част, който да ускори работата при 
избора на еластичните, демпфиращите и 
кинематичните параметри на окачването. 
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ВЛИЯНИЕ НА ЗАКРЕПВАНЕТО И НАТОВАРВАНЕТО ВЪРХУ НАПРЕЖЕНИЯТА В 

ПОДВИЖНАТА СКОБА НА ДИСКОВ СПИРАЧЕН МЕХАНИЗЪМ  

 

КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ 

катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт”, Технически университет – София, България 
krasined@tu-sofia.bg 

 

Abstract: 

В работата чрез якостен анализ по метода на крайните елементи се изследват особеностите при 
закрепването и натоварването на подвижната скоба на дискови спирачни механизми. Изследванията са 
реализирани с програмата CosmosWorks’2006. Представени са и са анализирани резултати от якостния 
анализ в няколко характерни зони при различни гранични условия. 

 

Keywords: дисков спирачен механизъм, якостен анализ, гранични условия, метод на крайните 

елемент. 
 

 

1. Въведение 

Дисковите спирачни механизми са основен 
елемент от спирачната система, която осигурява 
намаляването на скоростта и спирането на 
транспортните средства (ТС) в зависимост от 
желанието на водача [1].  
При ТС се използват два основни вида дискови 

спирачни механизми (ДСМ): 
� с едностранно разположение на 
буталото/буталата (с подвижна скоба); 
� с двустранно разположение на буталата 
(с неподвижна скоба). 

Първият е двуелементен, а вторият вид ДСМ е 
едно елементен. Изследванията са направени само 
за първия вариант, тъй като при него има 
нееднозначност при задаването на граничните 
условия. При тези с двустранно разположение на 
буталата подвижната скоба е натоварена основно 
от задействащата сила, а направляващата скоба 
предава спирачният момент към главината [2÷5]. 
Използването на съвременни методи за якостен 

анализ [7, 8] на конструкциите при проектирането 
на ДСМ определя необходимостта от изследване 
на влиянието на граничните условия (закрепване и 
натоварване) върху точността на резултатите. 

Целта на настоящата работа е да се изследва 
влиянието на закрепването и натоварването върху 

напреженията в подвижната скоба на дисков 
спирачен механизъм. Изследването се реализира 
по Метода на Крайните Елементи (МКЕ) с 
програмата CosmosWorks. Изследва се 
конструкцията на ДСМ с подвижна скоба. 

 

 
 
В работата не се отчита изменението на 

напреженията в изследвания елемент в резултат на 
термичното натоварване.  

 

Фиг.1. Дисков спирачен механизъм с подвижна 
скоба.  

1 – спирачна накладка; 2 – подвижна скоба; 3 – 
направляваща скоба; 4 – спирачен диск; 5 – спирачно 

бутало; 6 – цилиндрична плъзгаща опора на 
подвижната скоба. 
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2. Методика на изследването 

1.1 Определяне на силите, действащи на 

спирачния механизъм 

Силите, действащи на спирачния механизъм се 
определят от условието за постигане на 
максимално спирачно ускорение аc,max (m/s2). 
Общата спирачна сила, действаща върху 
спирачните механизми на всички колела се 
определя по формулата: 

Na
g

G
amF c

a
cac ,.. max,max, ==             (1) 

където Fc е общата спирачна сила, N; 
mа – пълната маса на автомобила, определя се по 
нормативните документи за допустимо 
натоварване върху задвижващ и управляем мост, 
кg; 
Gа – пълно тегло на автомобила, N; 
g = 9,81 m/s2 – земно ускорение;  
aс,max – максимално спирачно закъснение, m/s2. 
Общата спирачна сила Fс е необходимо да се 

раздели между предните и задните оси, но 
оптималния коефициент на разпределение β0 [1] 
зависи от коефициента на сцепление между гумите 
и пътя φ0. При по-новите автомобили с електронно 
регулиране на спирачната сила (EBD, ЕРСС), част 
от които са представени в таблица 1, се приема 
максимална стойност на коефициента на надлъжно 
сцепление φ0 = φx,max =0,9 (при ТС без EBD φ0 = 
0,40 ÷0,55 [1]).  
При спортни и състезателни автомобили 

стойността на коефициента на надлъжно 
сцепление φ0 = φx,max =1,0÷1,8. 

Таблица №1 
№ Фирма 

производител 
Година на 

първоначално 
вграждане на EDB 

1. Audi 1994 
2. VW 1997 
3. Seat 1999 
4. Citroen 2000 
5. Peugeot 2002 
6. Volvo 1997 
7. Opel 2004 
8. Mercedes 1997 
9. Alfa Romeo 2000 
10. Fiat 2003 
11. Subaru 2005 
12. Mazda 2002 
13. Hyundai  2007 

 
В таблица 1, като година на вграждане на EBD 

е посочена годината, от която „всички” 

автомобили произвеждани от дадена фирма са 
оборудвани с електронно регулиране на 
спирачната сила. При разглеждането не се взема 
под внимание най-ниският клас автомобили за 
дадена фирма, например: моделът Atos на фирмата 
Hyundai не се оборудва с EBD, моделът Polo на 
VW се оборудва с EBD от 2001 г. и т.н. Също така, 
други определени модели от представените фирми 
са оборудвани с ЕРСС по-рано от посочената 
година, например: Subaru Forester – 2002, Subaru 
Legacy – 2003, Subaru 3GX Justy – 2004 и др. [6]. 
Коефициентът на разпределение на спирачните 

сили по мостове се определя по формулата: 

L

hl g.02
0

ϕ

β

+

= ,  (2) 

където l2 e разстоянието до втория мост, m; 
L – база на автомобила, m; 
hg = (0,18÷0,22)L – височина на центъра на 
тежестта на автомобила, m; 

0ϕ – коефициент на сцепление на гумите. 

 
Силата действаща на едно спирачно колело при 

спиране върху еднородно пътно покритие се 
определя по формулата: 

- за преден мост 

NFF cc ,..5,0 01 β=  (3) 

- и за заден мост 

NFF cc ,).1.(5,0 02 β−=  (4) 

Спирачният момент, необходим за постигането 
на зададеното спирачно закъснение действаща на 
едно спирачно колело, при спиране върху 
еднородно пътно покритие се определя по 
формулата: 

- за преден мост 

mNrFrFM dcdcc .,....5,0 11101 == β  (5) 

 

Фиг. 2. Схема за изчисляване на дискова спирачка без 
самоусилване. 
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- и за заден мост 

mNrFrFM dcdcc .,..).1.(5,0 22202 =−= β  (6) 

където 1dr  е динамичен радиус на колелата от 

предния мост, m;  

2dr  – динамичен радиус на колелата от задния 

мост, m. 
Средното налягане (pсн) между триещите се 

повърхнини при максимален спирачен момент при 
дискови спирачки се приема до 5.106, Pа [1]. 
За дискови спирачки без самоусилване, 

спирачния момент от триене между накладките и 
спирачния диск се определя от израза: 

mNFiRM jтрjc .,... ,, δ
µ=  (7) 

N
iR

M
F

jтр

jc

j ,
.. ,

,
,

µ
δ

=  (8) 

m
rR

rR
RR

j

jj

j

jсрjтр ,.
3

2
22

33

,,
−

−

==  (9) 

където Rср е среден радиус на триене, m; 
µ – коефициент на триене; 
Mc,j – спирачния момент от триене, N.m; 
i – брой на триещите се повърхнини; 
j – пореден номер на спирачния мост (1 или 2 за 
двуосни ТС); 
Fδ,j – задействаща сила, N 
Rj – външен радиус на фрикционната накладка, m; 
rj – вътрешен радиус нa фрикционната накладка, 
m. 
Изчисляване на максималното работно 

налягане, в зависимост от максималната 
притискаща сила:  

Pa
S

F
p

j

j

j ,
.2 ,

,
,

δ

δ

δ
=  (10) 

pδ,j – работно налягане необходимо за осигуряване 
на притискащата сила, Pa; 
Sδ,j – площ на едно спирачно бутало, m2; 
За прототип на модела на спирачния механизъм 

се използва ДСМ от предният мост на Mercedes 
CL500, 2002 г., със следните изходни параметри: 

ma = 2600 kg; 
L = 2,945 m; 
l2 = 1,414 m; 
rd1 = 0,330 m (255/45 R18) – изчислен; 
R1 = 0,143 m; 
r1 = 0,099 m; 

m
rR

rR
Rтр ,122,0

099,0143,0

099,0143,0
.
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2
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hg = (0,18÷0,22)L = 0,18.2,945 = 0,53 m 
Sсн = 6084.10-6 m2 – площ на спирачната накладка; 
Fmax = pсн. Sсн = 5.106. 6084.10-6 = 30420 N – 
максимално допустима сила действаща върху една 
накладка; 
Sδ = 2043.10-6 m2 – площ на едно спирачно бутало; 
За изчислеяването са приети: 

φ0 = φx,max =0,9; 
aс,max = 7,5 m/s2; 
µ = 0,5 – коефициент на триене между диска и 
фрикционния елемент. 
След заместване във формули от (1) до (10) се 

получават следните резултати: 

NamF cac ,195005,7.2600. max, ===  

642,0
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От получените резултати за натоварването на 
модела са необходими последните две стойности 
за Fδ,1 и pδ,1.  

1.2 3D модел и зони на поставяне на гранични 

условия на подвижната скоба на ДСМ 

3D модела на ДСМ е моделиран в среда на 
SolidWorks. При моделирането са направени 
редица опростявания, свързани с премахването на 
конструктивни и технологични елементи, които не 
влияят върху якосните свойства на изследваният 
елемент. На фиг. 3 е показан модела на 
подвижната скоба със зоните на прилагане на 
граничните условия (Boundary Conditions). 

1.3 Варианти на граничните условия  

Изследвани са девет варианта на прилагане на 
гранични условия на подвижната скоба на 
спирачният механизъм. При варианти на 
граничните условия от 1 до 6 повърхнината на 
прилагане на сила (закрепване) в зона ВС 3 (фиг. 
3) съответства на повърхнинната на контакт на 
накладката с подвижната скоба. Тъй като в тази 
зона се образуват три отделни повърхнини с 
различни площи с цел да се осигури еднакво 
повърхностно налягане при натоварването се 
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пресмята каква част от общата сила (Fδ,1 = 16931 
N) натоварва съответната повърхнина. За 
конкретния случай на натоварване общата сила се 
определя по формулата: 

Fδ,1 = F1 + 2.F2, N,  (11) 

където F1 = 8911 N е силата приложена по 
повърхнина S1= 1475,91 mm2, а F2 = 4010 N е 
силата приложена по повърхнини S2= 664,63 mm2.   

Силите F1 и F2 се определя по формули (12) и 
(13), посочени по-долу. 

N
S

S
FF ,. 1

1 =  (12) 

N
S

S
FF ,. 2

2 =  (13) 

Разпределянето на силите е необходимо, ако 
контактната повърхност на фрикционния елемент 
с подвижната скоба е по повече от една 
повърхнина, както е в конкретния случай. При 
контакт по една обща повърхнина не е необходимо 
разделянето на натоварващата сила. 

 

 
Видове варианти на граничните условия на 

подвижната скоба на изследвания спирачен 
механизъм: 

� Вариант 1 (В1)  
ВС 1 – ограничаване на радиалното 
преместване на цилиндричната повърхнина 
(фиг. 3, 5 и 6); 
ВС 3 – ограничаване на преместването по ос Z 
на контактната повърхност (фиг. 3, 5 и 6); 
� Вариант 2 (В2)  
ВС 1 – ограничаване на радиалното, 
аксиалното преместване и завъртането на 
цилиндричната повърхнина (фиг. 3 и 6); 
ВС 3 – прилагане на сила нормална на 
контактната повърхност (фиг. 3, 5 и 6); 
� Вариант 3 (В3)  
ВС 1 – ограничаване на радиалното  и 
аксиалното (dZ = 1 mm) преместване на 
цилиндричната повърхнина (фиг. 3 и 6); 
ВС 3 – прилагане на сила нормална на 
контактната повърхност (фиг. 3 и 6); 
� Вариант 4 (В4)  
ВС 1 – ограничаване на радиалното  и 
аксиалното (dZ = 0 mm) преместване на 
цилиндричната повърхнина (фиг. 3 и 6); 
ВС 3 – прилагане на сила нормална на 
контактната повърхност (фиг. 3 и 6); 
 

 
� Вариант 5 (В5)  
ВС 1 – ограничаване на радиалното 
преместване на цилиндричната повърхнина и 
аксиално на пръстеновидна повърхност с 
еластична връзка – с = 9е5 (N/m)/m2 (фиг. 3 и 
6); 

 

Фиг.5. 3D модел на дисков спирачен механизъм с 
подвижна скоба и приложени гранични условия. 

 

Фиг. 4. 3D модел на сглобена единица на дисков 
спирачен механизъм с подвижна скоба и приложени 

гранични условия. 

 

Фиг. 3. 3D модел на подвижната скоба на дисков 
спирачен механизъм с местата на прилагане на 

граничните условия. 
ВС 1 – зона на закрепване на подвижната скоба;  

ВС 2 – зона на действие на налягането хидравличната 
течност, не се променя; ВС 3 – зона на контакт на 

скобата със срещуположната накладка. 
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ВС 3 – прилагане на сила нормална на 
контактната повърхност (фиг. 3 и 6); 
� Вариант 6 (В6)  
ВС 1 – ограничаване на радиалното 
преместване на цилиндричната повърхнина и 
аксиално на пръстеновидна повърхност с 
еластична връзка – с = 9е3 (N/m)/m2 (фиг. 3 и 
6); 
ВС 3 – прилагане на сила нормална на 
контактната повърхност (фиг. 3 и 6); 
� Вариант 7 (В7)  
ВС 1 – ограничаване на радиалното 
преместване на цилиндричната повърхнина и 
аксиално на пръстеновидна повърхност с 
еластична връзка – с = 9е5 (N/m)/m2 (фиг. 3, 5 и 
6); 
ВС 3 – прилагане на сила (F1 = 8911 N) 
нормална на контактната повърхност S’ = 
S1+S3; прилагане на сила (F2 = 4010 N) 
нормална на контактната повърхност S” = 
S2+S4; (фиг.7); 
� Вариант 8 (В8)  
ВС 1 – ограничаване на радиалното 
преместване на цилиндричната повърхнина и 
аксиално на пръстеновидна повърхност с 
еластична връзка – с = 9е5 (N/m)/m2 (фиг. 3 и 
6); 
ВС 3 – прилагане на сила (F1 = F/3 = 5643,7 N) 
нормална на контактната повърхност S’ = 
S1+S3; прилагане на сила (F2 = 5643,7 N) 
нормална на контактната повърхност S” = 
S2+S4; (фиг.7); 

 

 
� Вариант 9 (В9)  
ВС 1 – ограничаване на радиалното 
преместване на цилиндричната повърхнина и 
аксиално на пръстеновидна повърхност с 
еластична връзка – с = 9е3 (N/m)/m2 (фиг. 3 и 
6); 

ВС 3 – ограничаване на преместването с 
еластична връзка (с = 8е8 (N/m)/m2) на 
повърхности с лица S1 и S2 (фиг. 3, 6 и 7); 
 
При всички изследвани варианти граничните 

условия BC2 (налягане по челната и страничната 
повърхност на буталните цилиндри (pδ,1 = 4,14 
MPa)) са еднакви.  
 

 

1.4 Замрежване на модела 

При изследването на модела се използва 
автоматично адаптивно замрежване без ръчна 
корекция на размера на елементите. Мрежата на 
модела има следните параметри:  

� размер на елементите (Global Size) – 8 
mm;  

� толеранс (Tolerance) – 0,4 mm; 
� общ брой на генерираните елементи – 

13 933; 
� брой на възлите – 26 104; 
� тип на FEM елементите – High 

(тетраедри с 10 възела); 
� тип на мрежата – Alternate; 
� регулиране на гъстотата на мрежата – 

Automatic transition (автоматично 
сгъстяване на мрежата в местата с 
концентратори на напрежения). 

3. Резултати от изследването 

3.1. Резултати от якостния анализ  

На фиг. 8 е показано разпределението на 
напреженията в конструкцията на подвижната 
скоба. Показани са зоните с най–високи стойности 
на напреженията.  

 

Фиг.7 . Лица на контактната повърхност на 
подвижната скоба на ДСМ. 

S’ = S1 + 2.S2 – действителна контактна 
повърхност между подвижната скоба и 

фрикционният елемент; 
S” = S1 + 2.S2 + S3 + 2.S4 – обща повърхност на 
подвижната скоба паралелна на челната 

повърхност на буталата; 

 

Фиг. 6. Разлики в граничните условия при различните 
изчислителни варианти на 3D модела на подвижната 

скоба на дисков спирачен механизъм. 
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На фиг.8÷14 са представени резултати от 

численото изследване по МКЕ на подвижна скоба 

на ДСМ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

В зони 1 и 2 (фиг. 8) са измерени напреженията 
в определени възли при различни варианти на 
граничните условия. На фиг. 9 и 10 е показано 
разположението на възлите, на които се измерват 
напреженията. Възлите са номерирани условно с 
номера от 1 до 18 (тъй като действителните им 
номера не са поредни).  
Определено е процентното изменение на 

напреженията при различните варианти на 
гранични условия. За база за сравнение се използва 
Вариант 5. 

 

В таблици 2 и 3 са представени резултатите на 
относителното изменение на напреженията в 
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Фиг.11 Напрежения във възлите в зона 1 при варианти 
на гранични условия В1 и В2. 

 

Фиг.10. Възли в Зона 2, в които са измервани 
напреженията при различните варианти на гранични 

условия. 

 

Фиг. 9. Възли в Зона 1, в които са измервани 
напреженията при различните варианти на гранични 

условия. 

 

Фиг.8. Разпределение на напреженията в 3D модела на подвижната скоба на дисков спирачен механизъм. 



 135

отделните възли от зона 1. 

 

Таблица № 2 
(B5-B1)/B5 (B5-B2)/B5 (B5-B3)/B5 (B5-B4)/B5 

% % % % 
89.52 0.64 0.59 0.70 
85.08 0.61 0.57 0.57 
80.97 0.45 0.38 0.40 
77.90 0.47 0.30 0.42 
61.91 0.43 0.29 0.39 
42.40 0.21 0.00 0.16 
32.79 0.00 -0.09 -0.09 
33.23 0.09 -0.19 0.00 
32.02 -0.09 -0.37 -0.09 
33.01 -0.18 -0.27 -0.18 
32.35 -0.16 -0.24 -0.24 
33.73 -0.32 -0.32 -0.32 
33.55 -0.33 -0.33 -0.33 
34.81 -0.51 -0.51 -0.51 
34.74 -0.60 -0.60 -0.51 
35.77 -0.76 -0.68 -0.68 
35.91 -0.98 -0.74 -0.74 
36.67 -0.77 -0.70 -0.63 

Таблица № 3 
(B5-B6)/B5 (B5-B7)/B5 (B5-B8)/B5 

% % % 
2.28 -63.25 -17.08 
0.71 -14.28 18.85 
0.31 -34.18 4.87 
0.42 -28.68 9.08 
0.26 -33.14 5.29 

-0.05 -2.79 21.79 
0.00 -21.00 1.85 
0.00 -15.73 3.52 

-0.18 -9.70 5.63 
-0.27 -7.45 5.67 
-0.16 -6.75 5.57 
0.00 -4.90 5.45 

-0.08 -5.27 5.52 

-0.25 -3.03 5.31 
-0.34 -2.81 5.20 
-0.25 0.17 6.26 
-0.33 -0.57 5.23 
-0.28 1.61 6.74 

 

 

3.3. Анализ на резултатите 

От резултатите се вижда, че при варианти 
В2÷В6 и В9, в зона 1 се наблюдава разлика в 
числените резултати по малка от 1 %. Това 
показва, че промяната на вида на граничните 
условия ВС 1 не влияе на напреженията в зона 1. 
Също така се вижда, че приложената сила (В2÷В6) 
по повърхността S’ (фиг.7) може да бъде заменена 
с еластична опора (В9) по същата повърхност. 
В зона 2, намираща се в близост до зоната на 

прилагане на гранични условия ВС 1, се 
наблюдава голяма разлика в напреженията в 
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Фиг.14. Относително изменение на напреженията във 
възлите в зона 2 при различните варианти на гранични 

условия. 
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Фиг.13. Напрежения във възлите в зона 2 при 
различните варианти на гранични условия. 
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Фиг.12. Напрежения във възлите в зона 1 при 
различните варианти на гранични условия. 
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изследваните възли при различните варианти на 
закрепване (до 50 %). Това се обяснява с факта, че 
самата връзка е концентратор на напрежение и е 
чувствителна на промяната в граничните условия. 
При изследваните варианти на граничните 

условия В1, В7 и В8 се наблюдава голяма разлика 
в напреженията (до 180 – 250 %) между отделните 
възли в изследваните зони 1 и 2  (фиг. 13 и 14). 
Това се обяснява със специфичните особености на 
граничните им условия. Например, при В1 е 
ограничено преместването на възлите на 
повърхнини S1 и S2 (фиг.5 и 7) по направление Z, 
което в действителност не е коректно, тъй като 
възлите от тези повърхнини при работа на 
спирачният механизъм се преместват по 
направление Z; при В7 са приложени сили по 
повърхност (S”) различна от контактната 
повърхност (S’), а при В8 са приложени равни по 
големина сили, които определят различно 
повърхностно налягане по различните 
повърхности S1 и S2 (фиг. 5 и 7).  

 

4. Изводи 

Изследването показа, че граничното условие 
ВС3 може да се зададе коректно по два начина: 

1) като общата сила Fδ,1 се раздели на сили 
F1 и F2 пропорционални на лицата на 
повърхностите (S1 и S2), с които 
контактува фрикционният елемент; 

2) като еластично закрепване на 
повърхностите (S1 и S2), с които 
контактува фрикционният елемент;  

Получените резултати от изследването в зона 2 
показват голяма разлика между напреженията в 
отделните възли при различните варианти на 
закрепване. Това налага търсене на други варианти 
на гранични условия ВС1 и сравняване на 
числените с експериментални резултати. 
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Abstract: 

The present work deals with the peculiarities of the boundary conditions of the free caliper of the disc breaks 
mechanism at the stress analysis using the finite elements method. The stress analysis is realized by the program 
CosmosWorks2006. Several boundary conditions have been investigated corresponding to the real boundary 
conditions. The results from the strength analysis in several characteristic zones at the different boundary 
conditions are presented. 
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Резюме: 

В статията е описан създаденият в средата MATLAB със Simulink компютърен симулационен модел за 
изследване на процесите на газообмен в двигатели с вътрешно горене при четиритактов цикъл с 
клапанно изпускане и пълнене, и при двутактов цикъл с контурно изпускане и продухване, и с клапанно 
изпускане и контурно продухване. След въвеждане и изчисляване на необходимите конструктивни и 
режимни параметри на двигателя и работното вещество, е създаден симулационният модел. Неговата 
структура се състои от подсистеми с необходимите паралелни и последователни връзки между тях. Със 
създадения симулационен модел са изчислени времесеченията на клапаните и отворите в цилиндъра, 
скоростите и дебитите на отработилите газове и прясното вещество. 

 

Ключови думи: двигатели с вътрешно горене, математично моделиране и компютърна симулация. 
 

 

1. Въведение 

Целта на настоящата разработка е създаването 
на компютърен симулационен модел на работния 
цикъл нa двигател с вътрешно горене (ДВГ) за 
изследване на процесите на газообмен, при 
четиритактов цикъл с клапанно изпускане и 
пълнене, и при двутактов цикъл - с контурно 
изпускане и продухване, и клапанно изпускане и 
контурно продухване, при установени режими на 
работа. 

2. Моделиране на процесите на газообмен в ДВГ 

На базата на математичното описание на 
последователно осъществяваните процеси от 
работния цикъл на ДВГ [1, 2, 4 и 5], е създадена 
структурата на компютърния модел със Simulink в 
средата MATLAB [3]. 
В програмен файл са описани, инициализирани 

и изчислени необходимите конструктивни и 
режимни параметри на двигателя и работното 
вещество. 
Настоящият симулационен модел е реализиран 

на базата на представения симулационен модел в 
[3], чрез неговото разширение за осигуряване на 
възможности за  изчисляване на параметрите на 

работния цикъл на четиритактови и двутактови 
ДВГ с клапанно, контурно и клапанно-контурно 
газоразпределение. 

 

 

 

Фиг. 1. Симулационен модел на работния цикъл 
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При изграждането му, на базата на приетата 
структура, са създадени съставните подсистеми с 
необходимите връзки между тях, които са 
представени на фиг. 1. 
Фазите и параметрите на съставните процеси, и 

кинематичните параметри на буталото са функция 
на ъгъла на завъртане на коляновия вал α, [deg], 
който се приема за аргумент и се изчислява по 
формулата 

 6ntα =  (1) 

където n , [1/min] са оборотите на коляновия вал и 
t, [s] е времето. 
За начални условия при четиритактов цикъл се 

приемат стойностите на параметрите при 
положението на коляновия вал в горна мъртва 
точка (ГМТ), когато всмукателният и 
изпускателният клапани са частично отворени. 
При двутактов цикъл, за начални условия се 
приемат стойностите на параметрите при 
положението на коляновия вал в долна мъртва 
точка (ДМТ), когато изпускателният клапан или 
прозорец и продухвателният прозорец са отворени. 
Трансформацията на t в α се извършва в 

подсистемата „Alfa”, кинематичните 
характеристики на движението на буталото се 
изчисляват във втората подсистема „Pistons 
parameters”, и обемът на работното тяло и неговата 
производна - в третата подсистема “Volume”, 
които са представени в [3]. 
Производната на налягането на работното 

вещество при пълнене или продухване се 
изчислява по формулата 

 16 ,
p s

dp f p
n a z bc

dt V V

µ 
= − 

 
 (2) 

където n , [min -1] са оборотите на коляновия вал; 
µ - коефициент на дебита; f , [m2] – площ на 

проходното сечение при отворен клапан или 
прозорец; p , [Pa] – налягане; V , [m3] – обем; 
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като /R Lλ = , R , [m] – радиус на коляното и L , 
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Дебитът на потока се изчислява по формулата 

 
v s

Q fwµ=  (9) 

 

 
 

Фиг. 2. Подсистема “Pressure” 

 
В подсистемата “Pressure”, показана на фиг. 2, 

се изчислява производната на налягането и 
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нейното интегриране, при последователно 
протичане на процесите от работния цикъл на 
четиритактов или двутактов ДВГ, с избрана 
система на газоразпределение. 

 

 
 

Фиг. 3. Подсистема „Inlet” 

 

Изчисленията се извършват в подсистемите 
„Inlet” (фиг. 3) и “Exhaust” от подсистемата 
“Pressure”, по представените функционални 
зависимости (2), ..., (9), приложени и за процеса на 
изпускане, при реципрочно отношение на 
наляганията. Подсистемата “Exhaust” има същата 
структура и връзки като подсистемата „Inlet”, 
поради което не е показана. 

 

 
 

Фиг. 4. Подсистема „Inlet valve/window” 

 

На фиг. 4 е представена подсистемата „Inlet 
valve/window” от подсистемите “Inlet”. В нея се 
реализира изпълнението на редица логически 
условия и изчисляване на компонентите на 
производната на налягането, времесеченията, 
скоростта и разхода при изпускане, и скоростта и 
дебита при пълнене или продухване. 

 

3. Резултати 

Със създадения симулационен модел са 
изчислени времесеченията, скоростта и разходът 
при изтичане на отработилите газове през процеса 
„изпускане”, и скоростта и дебитът на 
постъпващото прясно вещество в работното 
пространство при „пълнене” или „продухване”. 
На фиг. 6,7 и 8 са представени графично 

получените резултати за четиритактов цикъл с 
клапанно газоразпределение. 
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Фиг. 6. Времесечения при четиритактов цикъл 
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Фиг. 7. Скорости четиритактов цикъл 
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Фиг. 8. Дебит на прясното вещество и разход на 

отработилите газове при четиритактов цикъл 

 
На фиг. 9, 10 и 11 са представени графично 

получените резултати за двутактов цикъл с 
контурно изпускане и продухване. 
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Фиг. 9. Времесечения при двутактов цикъл.с 

контурно изпускане и продухване 
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Фиг. 10. Скорости при двутактов цикъл.с контурно 

изпускане и продухване 
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Фиг. 11. Дебити при двутактов цикъл.с контурно 

изпускане и продухване 

 

На фиг. 12, 13 и 14 са представени графично 
получените резултати за двутактов цикъл с 
клапанно изпускане контурно продухване. 
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Фиг. 12. Времесечения при двутактов цикъл.с 

клапанно изпускане и контурно продухване 
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Фиг. 13. Скорости при двутактов цикъл.с клапанно 

изпускане и контурно продухване 
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Фиг. 14. Дебити при двутактов цикъл.с клапанно 

изпускане и контурно продухване 

3. Заключение 

Създаден е компютърен симулационен модел 
на работния цикъл нa ДВГ, с който могат да се 
изследват процесите на газообмен при установени 
режими на работа, както на четиритактови 
двигатели с клапанно изпускане и пълнене, така и 
на двутактови двигатели с контурно изпускане и 
продухване, или с клапанно изпускане и контурно 
продухване. 

 
Научните изследвания, резултатите от които са 

представени в настоящата публикация, са 
финансирани от Вътрешния конкурс на 
Техническия университет–София през 2010 
година. 

Литература 

[1] Димитров П. И., Двигатели с вътрешно горене, 
Първа част: Теория на двигателите с вътрешно горене, 
София, Технически университет-София, 2000. 

[2] Маслинков С. С и кол., Теория на двигателите с 
вътрешно горене, София, Техника, 1993. 

[3] Николов В. Н. и К. М. Амбарев, Компютърно 
моделиране на процесите от работния цикъл на 
четиритактов ДВГ, XIV-ти  национален семинар по 
“Механика на непрекъснатите среди”, 8-10.09.2010 г., 
Варна, Научно списание "Механика на машините". 

[4] Орлин А.С. и кол., Двигатели внутреннего сгорания. 
Теория рабочих процессов поршевых и 
комбинированных двигателей, Москва, 
Машиностроение, 1983. 

[5] Шароглазов Б. А. и кол., Двигатели внутреннего 
сгорания теория, моделирование и расчет процессов, 
Челябинск, 2004. 

 

 

MODELING OF GAS EXCHANGE IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES 

Valyo NIKOLOV Krasimir AMBAREV 

 
Departament of Transpot and Aviation, 

Techmical University, Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria 
vnikolov@tu-plovdiv.bg 

 
Departament of Transpot and Aviation, 

Techmical University, Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria 
kambarev@tu-plovdiv.bg 

 



141 
 

BulTrans-2010 
Proceedings 

24-26 September 2010 
Sozopol 

 
 
 

МОДЕЛИ, ОПИСВАЩИ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ С 
НЕРАЗДЕЛНИ ГОРИВНИ КАМЕРИ 

 
ПЛАМЕН ПУНОВ ТЕОДОСИ ЕВТИМОВ 

Катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт”, Техни-
чески университет, София, България 

plamen_punov@tu-sofia.bg 

Катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт”, Техни-
чески университет, София, България 

tevtimov@tu-sofia.bg 
 

Abstract: 
В публикацията са разгледани особеностите при протичането на горивния процес в съвременните 

дизелови двигатели с непосредствено впръскване на горивото. Дефинирани са отделните периода на 
процеса. Разгледани са видовете математични модели използвани при математичното моделиране на го-
ренето в дизеловите двигатели. Подробно са анализирани предимствата и недостатъците на най-често 
използваните еднозонови модели. 

 
Keywords: diesel engines, direct injection, combustion modeling, rate of heat release,  mixing controlled mod-
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1. Въведение 
 

 Горивният процес в двигателите с вътреш-
но горене е най-важният измежду всички работни 
процеси, тъй като по време на неговото протичане 
се преобразува химическата енергия на горивото в 
топлина, която от своя страна води до извършване-
то на механична работа. От начинът на преобразу-
ване на енергията на горивото в механична работа, 
тоест от качеството на горивния процес зависят 
индикаторните показатели на двигателя, нивото на 
шума и количеството образувани токсични компо-
ненти в отработените газове. Ето защо при моде-
лирането на работния процес на двигателите се 
отделя особено внимание на процеса горене. Осо-
бен интерес в областта на моделирането представ-
лява горивният процес при дизеловите двигатели, 
където в цялото работно поле се работи с нехомо-
генни гориво-въздушни смеси. От физична гледна 
точка математичното описание на горивния процес 
в дизеловите двигатели е най-сложна поради това, 
че той е съвкупност от редица физични и химични 
процеси. Физичните процеси включват впръсква-
нето на горивото в горивната камера, неговото 
разпадане на малки капки, изпарението на капките 
и смесването на изпареното гориво с въздуха, до-
като химичните процеси са образуването на меж-
динни продукти на горенето, прекиси и радикали и 
тяхното окисление до крайните продукти на горе-
нето. При изгарянето на нехомогенни смеси всич-
ките тези процеси протичат по едно и също време 
около ГМП на буталото в продължение на 60 ÷80º 
по ъгъла на завъртане на коляновия вал. В съвре-
менните дизелови двигатели най-често се използ-

ват обемно-слойно смесообразуване в неразделни 
горивни камери, като впръскването на гориво се 
осъществява от електронно управляеми горивни 
системи под високо налягане, достигащо 200MPa. 
 В тази връзка целта на настоящата публи-
кация е анализирането на предимствата и недоста-
тъците на математичните модели, описващи гори-
вния процес при дизеловите двигатели с нераздел-
ни горивни камери. 
       
2. Особености на протичане на горивния процес 
в дизеловите двигатели. 
 При дизеловите двигатели горивото се 
впръсква в горивната камера, като началото на 
този процес започва малко преди ГМП на бутало-
то. На фиг.1 са показани законите за подаване на 
гориво, впръскване на гориво и скоростта на отде-
ляне на топлината в горивната камера, на базата на 
които са определени основните периоди на горив-
ния процес [4,5]. Законът за подаване на горивото 
при съвременните горивни уредби с електронно 
управление на практика представлява електричес-
кият импулс изготвен от електронния блок за уп-
равление на горивната уредба. Широчината и фор-
мата на този импулс заедно с налягането на впръс-
кване, броят и диаметърът на отворите на разпръс-
квача определят законът за впръскване на горивото 
и количеството постъпило гориво в горивната ка-
мера. Обикновено вследствие на електромагнитни-
те и хидродинамичните процеси в горивовпръск-
ващата дюза се наблюдава известно дефазиране по 
ъгъла на завъртане на коляновия вал между жела-
ният от нас закон за подаване на горивото и дейст-



142 
 

вително реализираният закон за впръскване. 
 Процесът горене не започва веднага след 
началото на впръскването горивото, тъй като е 
необходимо да се извършат подготвителни физич-
ни и химични процеси, предхождащи окисляване-
то на горивото. Периодът между началото на впръ-
скване и появата на първите огнища на горенето се 
нарича период на задържане на възпламеняването. 
Началото на горивния процес се характеризира със 
започване на топлоотделяне в горивната камера и 
завършва тогава, когато скоростта на топлоотделя-
нето стане равна на нула. На фиг. 1 е показан ди-
ференциалният закон на топлоотделяне в горивна-
та камера, който е характерен за дизеловите двига-
тели с неразделни горивни камери. Характерът на 
изменение на скоростта на топлоотделяне показва, 
че горивният процес може да се раздели на три 
периода. 
 Първи период: Това е т.нар. период на бър-
зо горене. Той започва с началото на горивния 
процес и завършва около момента, в който се дос-
тига максимална стойност на налягането в цилин-
дъра. През този период се наблюдава бързо изгаря-
не на горивото, постъпило в горивната камера в 
периода на задържане на възпламеняването, което 
се е изпарило и смесило с въздуха и са протекли 
химичните реакции на предварително окисляване. 
Поради това скоростта на отделяне на топлина в 
горивната камера зависи основно от постъпилото 
количество гориво през периода на задържане на 
възпламеняването. Обикновено през този период 
се отделя около 30-40% от цялото количество топ-
лина, съдържащо се в горивото. Високата скорост 

на топлоотделяне води до висока скорост на нарас-
тване на налягането в цилиндъра dp/dφ, което е 
съпроводено с издаването на характерен шум при 
работата на тези двигатели. Високата скорост на 
нарастване на налягането е нежелателна и поради 
това, че води до интензивно механично натоварва-
не на двигателя. При съвременните двигатели, за 
да се намали скоростта на топлоотделяне през този 
първи период на горенето се реализират едно или 
няколко предварителни впръсквания на гориво 
преди основното, които намаляват периода на за-
държане на възпламеняването и съответно количе-
ството постъпило гориво в камерата през този пе-
риод. 
 Втори период: Това е периодът на основно 
горене. През този период скоростта на топлоотде-
ляне значително намалява поради намаляването на 
количеството гориво в горивната камера. Горене 
придобива дифузионен характер и неговата ско-
рост зависи от степента на турболизация на работ-
ното вещество. В началото на периода продължава 
процесът на впръскване на гориво, което води до 
известно увеличаване на скоростта на горене пора-
ди внасянето на кинетична енергия със струята 
постъпващо гориво. След прекратяването на впръ-
скването скоростта на топлоотделяне започва да 
намалява. По време на основното горене темпера-
турата в горивната камера продължава да се пови-
шава, като достига своя максимум в края на перио-
да.  
 Трети период: Това е периода на догаряне. 
Скоростта на химичните реакции на окисление 
значително намалява през този период поради на-
малената концентрация на гориво и свободен кис-
лород в горивната камера. Температората и наля-
гането в горивната камера също намаляват поради 
разширяването на работното вещество и увелича-
ване на топлообмена между него и стените на го-
ривната камера, което допълнително влошава ус-
ловията за окисление на горивото. Скоростта на 
топлоотделяне през този период зависи от скорост-
та на извършване на химичните реакции и тя неп-
рекъснато намалява, като в края на периода е равна 
на нула. През периода на догаряне се извършва и 
частично доокисляване на свободния въглерод 
получен в периода на основното горене, което на-
малява съдържанието на „сажди” в отработените 
газове.    
 
3. Моделиране на периода на задържане на въз-
пламеняването.  
 Периодът на задържане на възпламенява-
нето се дефинира, като времето между началото на 
впръскване на горивото и моментът на възникване 
на първите огнища на видимо горене. През перио-
да протичат физични и химични процеси на подго-
товка за изгаряне на гориво въздушната смес. Фи-

Фиг.1. Характерна форма на диференциалните закони за 
подаване и впръскване на гориво и законът за топлоот-
делянето в горивната камера на дизеловите двигатели с 
неразделни горивни камери.  
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зичните процеси са процесите на разпръскване на 
горивото, разпадане на струята гориво на малки 
капки, изпарението на капките и смесването им с 
въздуха, докато химичните процеси са свързани с 
образуването на междинните продукти на горенето 
(прекиси и радикали). Периодът на задържане на 
възпламеняването зависи основно от температура-
та и налягането в горивната камера и в по-малка 
степен от физикохимичните свойства на горивата 
(вискозитет, плътност и цетаново число) и качест-
вото на разпръскване, което зависи от налягането 
на впръскване, броят и размерите на отворите на 
разпръсквача и количеството впръснато гориво. 
 За определяне на продължителността на 
периода голямо приложение намира полуемпири-
чната зависимост предложена от Арениус, която 
дава връзката между скоростта на извършване на 
химичната реакция и температурата на средата. 
Приложена за горивния процес в двигателите тази 
зависимост може да се запише по следния начин: 

 
(1) 
 
където:  
 τ – продължителността на задържане на 
възпламеняването; 
 α – въздушното отношение; 
 p – средното налягане в цилиндъра през 
периода на задържане на възпламеняването; 
 Ea – енергията на активация; 
 R – газовата константа; 
 T – средната температура в цилиндъра през 
периода на задържане на възпламеняването; 
 a, k и n са емпирични константи. 
 Според [3], горната формула може да се 
приложи в дизеловите двигатели с непосредствено 
впръскване на горивото в следния вид: 
 
(2) 
 
4. Моделиране на горивния процес. 
 Целта на математичното моделиране на 
горивния процес е определяне на закона за топлоо-
тделяне, който да се използва в термодинамичните 
модели за определяне на параметрите на работното 
вещество в цилиндъра във функция от ъгъла на 
завъртане на коляновия вал. 
 Математичните модели, описващи горив-
ния процес при дизеловите двигатели с неразделни 
горивни камери могат да се разделят на две групи; 
едните са т. нар. безразмерни или термодинамични 
модели, а втората група са многомерните матема-
тични модели. 
    Безразмерните модели могат да бъдат ед-
нозонови и многозонови. При еднозоновите моде-
ли се прави допускането, че параметрите на работ-
ното вещество са еднакви в целия обем на горивна-

та камера. При многозоновите модели обемът на 
камерата се разделя на определен брой по-малки 
обеми за всеки от който се приема, че параметрите 
на работното вещество са постоянни. В този слу-
чай за всеки обем се записват уравненията за за-
пазване на масата и енергията, като се отчита стру-
ктурата и състава на гориво въздушната смес. 
 Многомерните математични модели се 
базират на уравненията от газодинамиката за дви-
жението, непрекъснатостта и запазване на енергия-
та на работното вещество, записани за тримерното 
пространство. Те намират приложение в съвремен-
ните CFD компютърни програми и се използват 
при задълбочено изследване на горивните процеси. 
 Най-широко приложение в практиката са 
получили еднозоновите модели. Тези модели се 
отличават с това, че от математична гледна са лес-
ни за описание. Първите опити да се моделира 
горивния процес са направени, като е предложено 
да се изведе връзка между впръснатото количество 
гориво и количеството отделено топлина [2,3]. 
Това се постига, като цикловата порция гориво, 
съгласно закона за впръскване, се разделя на от-
делни елементи и за всяка част от горивото се оп-
ределя алгебрична зависимост, по която се извър-
шва отделянето на топлината при неговото изгаря-

не. По този начин от трапецовиден закон за впръс-
кване на горивото се получава експоненциална 
крива за скоростта на топлоотделянето в горивната 
камера фиг.2. Въпреки своята елегантност моделът 
не е намерил голямо приложение, тъй като е труд-
но определянето на подходящите зависимости за 
различни двигатели при различни режими на нато-
варване. 
 Дълги години при моделирането на горив-
ните процеси в двигателите с вътрешно горене се 
използва функцията на Вибе [5]. По същество това 
представлява експоненциална зависимост за ско-
ростта на отделянето на топлината в камерата, в 

Фиг.2. Схематично представяне на връзката между ди-
ференциалните закони за впръскване на гориво и топло-
отделянето в горивната камера. 
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която формата и продължителността на закона се 
определят чрез емпирични константи. Класически-
ят вариант на тази функция намира приложение 
при бензиновите двигатели, където законът за топ-
лоотделяне почти не се влияе от начина на смесоо-
бразуване и формата на горивната камера. При 
дизеловите двигатели с непосредствено впръскване 
на горивото в неразделна горивна камера, за да се 
опише законът за топлоотделянето се използва 
т.нар. двойна функция на Вибе. Тя се получава 
чрез алгебрично събиране на две експоненциални 
зависимости и може да се запише по следния на-
чин: 
 
 
(3) 
 
 
 
където: 
 dQ/dφ – скоростта на топлоотделяне; 
 Q1 и Q2 са съответно количеството топлина, 
което се отделят в двата периода на горивния про-
цес; 
 φ1 и φ2 са съответно продължителността на 
периода на бързо горене и общата продължител-
ност на горивния процес; 
 m1 и m2 са константи определящи формата 
на законите за топлоотделяне през двата периода.  
 Първата зависимост показва скоростта на 
топлоотделяне на онази част от горивото, което е 
постъпило през периода на задържане на възпла-
меняването, а втората останалата част от горивния 
процес фиг.3.             

 С помощта на двойната функция на Вибе 
може да опише законът за топлоотделяне на гори-
вната камера, но този подход има няколко същест-
вени недостатъка. На първо място не се отчита 
законът за впръскване на горивото, формата на 
горивната камера, начинът на смесообразуване и 

режимът на работа на двигателя. Всички тези фак-
тори се отчитат чрез продължителността на отдел-
ните периоди на горивния процес и степенните 
показатели на експоненциалните функции, което 
изисква голям експериментален опит при неговото 
използване.  
 В литературните източни има изложени 
различни еднозонови модели, но сред тях през 
последните години сериозен интерес представлява 
т.нар. турбулентен математичен модел. Според [1], 
скоростта на топлоотделяне е пропорционална на 
степента на турбулизация на работното вещество, 
която се определя от турбулентната кинетична 
енергия на горивната струя. При прилагането на 
турбулентния математичен модел се приема, че 
горивния процес при съвременните дизелови дви-
гатели протича в три периода с много малък пери-
од на задържане на възпламеняването фиг.4.   

 Първият период започва почти веднага 
след началото на подаване на горивото и завършва, 
тогава когато горивната струя достигне стените на 
горивната камера в буталото. През този период 
скоростта на топлоотделянето нараства бързо, по-
ради това че горивната струя се движи свободно и 
има голяма кинетична енергия. Когато горивната 
струя достигне стените на горивната камера нейна-
та кинетична енергия намалява и това забавя ско-
ростта на топлоотделяне през втория период. Въп-
реки това скоростта продължава да нараства, но с 
по-малка скорост до момента, в който не се прек-
рати впръскването на гориво. От този момент за-
почва третия период на горенето, където скоростта 
на топлоотделяне асимптотично намалява поради 
това, че в горивната камера не се внася нова кине-
тична енергия. Горенето продължава до момента, 
когато се изчерпи почти цялото налично гориво в 
цилиндъра.      
 Това виждане за моделирането на горив-
ния процес адекватно отразява съвременните тен-
денции в развитието на дизеловите двигатели, къ-
дето горивото се подава под високо налягане дос-

Фиг.3. Моделиране на закона за топлоотделяне при 
използване на двойната функция на Вибе. 

φ1 φ2 

Фиг.4. Законът за топлоотделянето и периодите на гори-
вния процес при съвременните дизелови двигатели. 
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тигащо 200MPa. От изследванията [3] се вижда, че 
96,5% от внесената кинетична енергия в горивната 
камера е за сметка на енергията на горивната струя. 
Скоростта на топлоотделянето при турбулентния 
модел се приема, че зависи от количеството налич-
но гориво и степента на турбулизация в горивната 
камера и може да се запише по следния начин: 
  
(4) 
 
където: 
 Cm – константа на модела, Cm = 1000 
kJ/kg/ºКВ; 
 f1 – функция зависеща от количеството 
налично гориво в горивната камера; 
 f2 – функция, зависеща от степента на тур-
булизация на работното вещество. 
 Функцията f1 може да се изрази по следния 
начин: 
 
(5) 
 
където: 
 gг(φ) – количеството гориво впръснато в 
горивната камера; 
 Q(φ) – количеството топлина, отделено в 
горивната камера; 
 Hu – долната топлина на изгаряне на дизе-
ловото гориво. 
 Функцията f2 се определя, като се използва 
модифицирана k-ε теория за турбулентно горене. В 
този модел отношението на кинетичната енергия 
към съпротивителните сили в средата е заменено 
от отношението на степента на турбулизация към 
характеристичен размер на горивната камера, по 
който става смесообразуването, тогава: 
 
(6) 
 
където: 
 cr – константа на смесообразуването, cr = 
0,002 s; 
 k – плътност на турбулентната кинетична 
енергия; 
 V – обемът на горивната камера. 
 Плътността на турбулентната кинетична 
енергия представлява отношение на кинетичната 
енергия на горивната струя към масата на гориво 
въздушната смес в зоната на горенето: 
 
(7)  
 
където: 
 Eu – кинетичната енергия на горивната 
струя; 
 λ – коефициент на достъпност на въздуха, 
λ = 1,4; 

 AFR – отношението на количеството въз-
дух към това на горивото при стехеометричен със-
тав на сместа; 
 Кинетичната енергия на горивната струя се 
определя от следното диференциално уравнения: 
 
(8) 
 
където: 
 Ei – енергията на горивото в момента на 
неговото изтичане от отворите на разпръсквача; 
 Ed – енергията, която се губи вследствие 
съпротивлението на средата, в която се впръсква 
горивото. 
 Енергията на горивото при изтичането му 
от отворите на разпръсквача може да се определи 
от следната зависимост: 
 
(9) 
 
където: 
 Ct – коефициент на турбулентност, Ct =0,2; 
 ρ – плътност на горивото; 
 n – честота на въртене на двигателя; 
 Cd – коефициент на дебита на отворите на 
разпръсквача; 
 F – площта на напречното сечение на отво-
рите на разпръсквача. 
 Скоростта на впръскване на горивото се 
определя от зависимостта: 
 
(10) 
 
 
където: 
 pг и pc са съответно налягането на входа на 
разпръсквача и налягането в цилиндъра на двига-
теля. 
 Енергията на съпротивителните сили се 
определя по следния начин: 
 
(11) 
 
където:  
 Cdiss – константа на съпротивителната енер-
гия, Cdiss = 0,01 s-1.  
 На фиг.5 е дадено характера на изменение 
на функциите f1 и f2 [3]. От графиката се вижда, че 
функцията f2 нараства бързо в момента след нача-
лото на подаване на гориво и достига своя макси-
мум след около 10 º по ъгъла на завъртане на коля-
новия вал. След това функцията започва да нама-
лява. Функцията f1 нараства с по-малка скорост, 
като достига своя максимум 20 º след началото на 
впръскване на гориво.  
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 При представения турбулентен математи-
чен модел намаляването на кинетичната енергия на 
горивна струя вследствие попадане на  гориво вър-
ху стените на горивната камера се отчита с коефи-
циентът Ct. На следващите фигури е показано вли-
янието на модела върху точността на изчисления-
та, при отчитане на попадането на горивната струя 
върху стените на горивната камера [3].     

 Представените резултати показват, че пре-
небрегването на процеса на попадане на гориво по 
стените на горивната камера води до съществени 
отклонения при изчисляване в режимите от средно 
до пълно натоварване на двигателя, когато цикло-
вата порция гориво е голяма.  
 
5. Изводи 
 При използването на полуемпирични зави-

симости, като двойната функция на Вибе, отчита-
нето на влиянието на закона за впръскване на го-
риво и режимът на работа на двигателя се осъщес-
твява с константи, определянето на които изисква 
солиден изследователски опит;  
 Използването на турбулентния математи-

чен модел позволява лесно да се определи законът 
за топлоотделянето в горивната камера, като се 
отчита законът за впръскване на гориво, геометри-
чните размери на разпръсквача и геометричната 
форма на горивната камера;  
  При натоварване  на двигателя над 50%  

турбулентният модел адекватно отразява измене-
нието в закона за топлоотделяне вследствие попа-
дането на горивото върху стените на горивната 
камера при двигатели с малък размер на цилиндри-
те. 
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Abstract: 

In this paper, criteria for optimal calculations of clutch diaphragm springs are derived. An optimization model 
with two independent sizing design variables was employed to seek the optimal design scheme with the 
target of minimum difference of the diaphragm spring clamping force between new and old conditions of 
the friction disc and the minimum of the maximum bending stress, which must not exceed the yield limit. It 
is proven that the criterion for the clutch compliance, connected with reaching the minimum manipulation 
power, must be used. At the final, an optimal solution of the problem in a considered example is gained. 

Keywords: diaphragm springs, dependent or independent design parameters, optimization. 
 

 

1. Introduction 

To calculate a diaphragm spring for a clutch of a 
wheeled or tracked machine is a complex task and the 
design engineer not always succeeds in rapidly and 
precisely arriving at suitable results. 

After carrying out in [4] an analysis of the methods 
for calculations, in [5] a new formula for mapping out 
the elastic characteristic of clutch diaphragm springs 
has been obtained. On its basis, a simple 4-steps 
method for straightforward calculations of clutch 
diaphragm springs is represented, in which as input 
data such exploitation parameters as the deformations 
of the diaphragm spring with engaged clutch and the 
clutch liners worn off are used. In the existing 
methods, these parameters become known at the end 
of calculations. Some additional analyses have showed 
[5] the influence of the input parameter “plate travel of 
flatten position” of the diaphragm spring over the 
properties of the latter. 

The aim of this paper is to extend the workability 
of the method represented in [5] to the possibility of 
receiving the optimal design parameters of the 
calculated clutch diaphragm springs. 

2. Material and Methods 

For more convenience, in this paper the following 

conclusions will be made together with analyzing their 
practical implementation in solving an example for a 
truck clutch with input design data given in [4, 6]: 
transmitted toque 1202.5 Nm, clamping force 

NF ce 13424, = , external and internal diameters of 

clutch friction liners mDe 380.0=  and mdi 200.0= . 

According to the matter of Step 1 of the method 
proposed in [5], the next input parameters are 
necessary to be chosen: the outside and then the inside 
radii of the outer body area of the diaphragm spring 

mR 190.0= , mr 145.0= , see Fig. 1; material: spring 

steel of grade 60C2 with Young’s modulus 

PaE
11102 ⋅=  and Poisson’s ratio 26.0=µ  and 

yield limit MPas 1200=σ ; deflections, see Fig. 2, of 

the spring periphery for fully releasing the clutch 

mr
3103 −

⋅=∆ , and with permissible wear of clutch 

liners mw
31047.5 −

⋅=∆  and the plate travel in 

engaged position mf ce
3

, 10466.7 −
⋅= . Then the 

plate travels in disengaged position and with 
permissible wear of clutch liners 

mf de
3

, 10466.10 −
⋅=  and mf we

3
, 10.996.1 −

=  

can be calculated. Further, the plate travel fef ,  

][,,, mff fcefe ∆±= ,                   (1) 
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of flatten position of the diaphragm spring at point F 
of changing the sign of curvature of the load-deflection 
curve is to be calculated in a way to satisfy the 
conditions 

1,,2, fefefe fff << ,                 (2) 

3/)( ,,, cewefe fff +> ,               (3) 

},]8)[(

)(3{25.0where,

5.0
,,
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In the considered example, mf
310.666.0 −

=∆ , 

mf fe
3

1, 107.10 −
⋅= , mf fe

3
2, 105.3 −

⋅= , 

mff cewe
3

,, 102.33/)( −
⋅=+  so that the value of 

mf fe
3

, 108.6 −
⋅=  satisfies the conditions (2) and 

(3). 
In Step 2 of the proposed method [5] the thickness 

of the material h, [m], see Fig. 1, is to be calculated: 

)4(,}/])/[(

)]/ln(/[))(1(6{
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Then the height of the outer body area H, [m], 
5.0

,, ]/)[( AffhH wece −= ,            (5) 

and the radius of the fulcrums c, [m], 
HrRfRc fe /)(, −−=                   (6) 

can be calculated. In the example, mh
3105.4 −

⋅= , 

mH
3105.8 −

⋅=  and mc 154.0= . 

Step 3 consists in plotting, using the derived in [5] 
dependence 
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of the load-deflection characteristic of the diaphragm 
spring, shown in Fig. 2, and finding the maximal 
clamping force max,eF  at points 1M  with plate travel 

1,Mef . In the example, NFe 648.17417max, = . 

In Step 4 of the method [5], strength checks must 
be done of the maximum bending stress in the 
dangerous point B, see Fig. 1 (b), 

[ ] )8(,

]2)1(2/[]})2(5.0[{

)]()/[()(2

22

0
2

0maxmax

seq

eeq

rhaarbE

rrhrcrcRF

σσ

µ

σ

=≤

≤⋅−+−+

++−−=

where, )/ln(/)(2 rRrRb −= , )/( rRHa −= . In the 

considered example, the maximum bending stress is 
MPaMPa seq 120056.1114

max
=<= σσ . 

To find the plate travels 
1,Mef  and 

2,Mef , see 

Fig. 2, where the minimum and the maximum 
clamping forces min,eF  and max,eF  at points 1M  

and 2M  are observed, and the plate travel fef ,  at 

6
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              (a)                                             (b) 

Fig. 1. Geometrical notation of diaphragm clutch spring:  
                   (а) cross-section; (b) axial view А 
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Fig. 2. Load-deflection characteristic of clutch diaphragm 
spring calculated in [4, 5] 
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point F of changing the sign of curvature of the load-
deflection curve, dependencies are given in [5]: 

)9(),/(}3/)2(){( 22
2,1, rRhHHcRf Me −−±−=  

)/()(, rRHcRf fe −⋅−=               (10) 

According to the recommendations referenced in 
[4, 5], the value of the inside radius r depends on the 
value of the outside radius R in the range 

][,15.1/67.1/ mRrR ≤≤ .                  (11) 

For the considered example, mr 2.1658.113 ≤≤ . 

Therefore, in the process of calculating a clutch 
diaphragm spring with certain material parameters and 
values of the plate travels cef ,  and def ,  in engaged 

and in disengaged position, and wef ,  with permissible 

wear of clutch liners, the designer must choose the 
outside radius R and the plate travel fef , , and then 

the inside radius r. It can be seen therefore that with 
constant outside radius R, in comparison with the 
known methods referenced in [4] where the thickness 
of the material h and the radii r and c are independent 
sizing design variables, in the represented method [5] 
the two geometric parameters of the clutch diaphragm 
spring to be tuned, the inside radius r and the plate 
travel fef , , can be treated as independent sizing 

design variables. 
In a conclusion, an optimization scheme can be 

formulated [1, 2, 3, 6, 7] as minimizing the maximum 
bending stress 

maxeqσ  which does not exceed the 

yield limit sσ  in accordance with inequality (8) by 

finding appropriate values of the inside radius r and 
plate travel fef ,  in some feasible regions. Another 

target is the minimum difference of the diaphragm 
spring clamping force between new and old conditions 
of the friction disc [7], but this condition has being 
fulfilled in [5] while deriving the equations (4), (5) and 
(6). 

As an implementation of this scheme, a 
MATLAB® program for calculations of clutch 
diaphragm springs based on the four-step method 
proposed in [5] was created. The goal of the program 
is to find the values of the inside radius r and plate 
travel fef ,  over the intervals determined by 

constraints (2), (3) and (11), so that the maximum 
bending stress 

maxeqσ  reaches its minimum and 

fulfills the criterion (8). The MATLAB® 
Optimization Toolbox standard function fmincon 
for finding a constrained minimum of the maximum 
bending stresses 

maxeqσ  as a function of the inside 

radius r and plate travel fef ,  was applied. In the 

objective function for finding the value of the 

maximum bending stress 
maxeqσ , for certain values 

of the pair r and fef , , the relevant values of the 

parameters h, H and c by using the equations (4), 
(5) and (6) are calculated. The result of the example 
is represented in Fig. 3, Curve 1, and in Table 1, 
Column 1. As it can be seen, this load-deflection 
characteristic is not suitable for the clutch 
calculated in the example. Therefore, after paying 
attention to the forms of the load-deflection 
characteristics shown in Fig. 2 and in Fig. 3, Curve 
1, a new, second, criterion has been arrived at: the 
first derivative ee dfdF /  of the function 

)( ee ffF =  at point C to be negative. This 

criterion has been referred to in [2] and will be 
fulfilled for the plate travel fef ,  being in the range 

2,2,,1,2, fefefe fff << ,                (12) 

where, ]3/)2(/[ 22
,1,2, hHHHff cefe −+= , 

]3/)2(/[ 22
,2,2, hHHHff cefe −−= . It is very 

important to see that in distinction from the constraints 

1, fef  and 
2, fef  expressed in Eq. (2), the expressed 

here parameters 
1,2, fef  and 

2,2, fef  cannot be used 

as input parameters because of the presence of 
unknown in the beginning of the calculations 
parameters h and H. Therefore, an iterative procedure 
had to be supplemented to the MATLAB® program. 
By using the results of the former optimization as a 
starting point, for the next iteration it determines new 
constraints expressed by Eq. (12). The result of this 
step of optimization is shown in Fig. 3, Curve 2, and 
in Table 1, Column 2. As it can be seen, Curve 2 is 
not suitable for the clutch calculated in the 
example, too. So, a third criterion had to be 
formulated: the force deF ,  in disengaged position of 

the clutch to be less than the clamping force ceF , : 

cede FF ,, < .                            (13) 

In order to identify the values of the plate travel 

fef ,  for this criterion, the plate travels def ,  and 

cef ,  have been substituted consequently into 

equations (7) and (13). The result is as follows: 

2,3,,1,3, fefefe fff << ,                (14) 

where, 

.
)(4

8)(3

22
1

2
2

2
,,

2

)2(1,3,
hH

ChCHHffH
f

cede
fe

+

−+

=

m

In the expression above, the negative sign relates to 

1,3, fef  and the positive sign, to 
2,3, fef . The 

parameters 1C  and 2C  are respectively 
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2
,,,

2
,1 dedecece ffffC ++= ; 

2
,,,

2
,2 10 dedecece ffffC ++= . 

The calculations of the third criterion have been 
performed on the analogy of the second one, by 
implementing an iterative procedure until the 
condition (14) was fulfilled. The result of the 
calculations is shown in Fig. 3, Curve 3, and in 
Table 1, Column 3. From the analysis of Curve 3, 
the resultant diaphragm spring can be used in the 
exampled clutch. Disadvantages of this diaphragm 
spring are the high values of the forces necessary to 
put the clutch in disengaged position and that he 
force needed to operate the clutch does not decrease 
along all of the plate travel of fully releasing the 

clutch mr
3103 −

⋅=∆ . The former disadvantage 

causes bad working conditions of the driver and the 
second, bad compliance (serviceability), or 
DOSABILITY [2] of the clutch. The clutch comfort 
has been analyzed in the reference [2] as a wide 
subject straddling different competence fields such as 
acoustics, ergonomics and driving pleasure and subject 
to strict cost and endurance constraints. As pointed out 
in [2], the behavior of the clutch itself when used by 
the driver introduces comfort criteria which are 
somewhat more difficult to quantify but are an 
important component of the driving pleasure. A first 
element of the comfort criteria is the so called clutch 
DOSABILITY [2], i.e. the ease with which the driver 
can control the transmitted torque through the clutch 
pedal. The diaphragm spring is mainly designed to 

satisfy the required torque capacity and to minimize 
the force needed to release the clutch. 

So, a new, fourth, criterion can be formulated: 
the point 1M  where the minimum min,eF  of the 

clamping force eF  is observed, see Fig. 1, to be placed 

relatively to point D, where the clutch is fully released, 
in a way, providing good compliance (serviceability), 
of the clutch. 

 

 

Fig. 3. Comparison between load-deflection 
characteristics received by calculations of a clutch diaphragm 

spring with input data according the considered example 
 

This criterion has motivated a deeper literature 
analysis [1, 2, 3, and 7] of the position of points 1M  

Table 1.  Results of calculations of the design parameters of a clutch diaphragm spring 
No. of  the calculation 

Parameter 
1 2 3 4 5 6 Ex 

][, mr  150.1⋅10-3 153⋅10-3 154.8⋅10-3 155.1⋅⋅⋅⋅10
-3
 156.3⋅10-3 156.4⋅10-3 145⋅⋅⋅⋅10

-3
 

][,/ −rR  1.2659 1.2422 1.2273 1.2252 1.2154 1.2149 1.3103 

][,, mf fe  4.2⋅10-3 5.7⋅10-3 6.7⋅10-3 6.8⋅⋅⋅⋅10
-3
 7.4⋅10-3 7.43⋅10-3 6.8⋅⋅⋅⋅10

-3
 

][,/ ,, −fece ff  1.7692 1.3171 1.1199 1.098 1.0085 1.0049 1.098 

][, mh  3.8⋅10-3 4.4⋅10-3 4.33⋅10-3 4.3⋅⋅⋅⋅10
-3
 4.147⋅10-3 4.139⋅10-3 4.5⋅⋅⋅⋅10

-3
 

][, mH  7.3⋅10-3 7.5⋅10-3 8⋅10-3 8.1⋅⋅⋅⋅10
-3
 8.53⋅10-3 8.55⋅10-3 8.5⋅⋅⋅⋅10

-3
 

][),/( −hH  1.9317 1.7085 1.8589 1.8889 2.057 2.0657 1.8889 

][, mc  166.9⋅10-3 162⋅10-3 160.9⋅10-3 160.8⋅⋅⋅⋅10
-3
 160.78⋅10-3 160.79⋅10-3 154⋅⋅⋅⋅10

-3
 

][,, NF de  65443.76 22290 13267.85 12437.31 9327.43 9211.12 12437.58 

][,
1, mf Me  5.9⋅10-3 7.5⋅10-3 9.2⋅10-3 

9.4026⋅⋅⋅⋅10
-

3
 

10.5⋅10-3 10.6⋅10-3 9.4026⋅⋅⋅⋅10
-3
 

][,/ ,1, −deMe ff  0.5618 0.7171 0.8757 0.8984 1.0039 1.0086 0.8984 

][,min, NFe  8770 13423 11995 11610.98 9326.3 9205.8 11611.1 

][,
2, mf Me  2.6⋅10-3 3.8⋅10-3 4.17⋅10-3 4.197⋅⋅⋅⋅10

-3
 4.3⋅10-3 4.303⋅10-3 4.197⋅⋅⋅⋅10

-3
 

][,max, NFe  13921 16381 17324 17417.74 17778 17792 17417.65 

][,
max

MPaеqσ  802.3683 935.2777 1073.7 1094.2 1194.99 1199.77 1114.56 
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and D relatively to each other. Summarizing, a 
conclusion has been drawn that there are no uniform 
recommendations of this problem. In general, the 
results show that the plate travel 

1,Mef  must be in the 

diapason 

deMede fff ,1,, 1.1≤≤ .                      (15) 

For this reason, an auxiliary iterative procedure 
was supplemented into the MATLAB® program, by 
using as starting point the results of the third 
optimization. Curves 5 and 6 in Fig. 3, and Columns 
5 and 6 in Table 1 respectively represent the 
received for deMe ff ,1, =  and deMe ff ,1, 0096.1=  

in the example. For plate travels deMe ff ,1, 0096.1>  

the maximum bending stress exceeds the yield limit 
MPas 1200=σ . Obviously, the changes of the plate 

travel 
1,Mef  influences on the shape of the curve of 

the load-deflection characteristic in the feasible region 
(15). Therefore, by changing the plate travel 

1,Mef  

the designer can control the clutch compliance and so 
the clutch comfort. Every design in this region is 
acceptable, even if it is not the best one. For 
instance, the result depicted by curve 5 is the best with 
its value of maximum bending stress, but the result 
represented by curve 6 is the best with its clutch 
compliance. 

3. Results and discussions 

At the end, the results of calculations of the 
considered example of a clutch diaphragm spring [4] 
were compared with these received by the method 
derived here for deMe ff ,1, 8984.0= . The results are 

presented respectively by Curves Ex and 4 in Fig. 3, 
and Columns Ex and 4 in Table 1. It can be seen, 
that curves Ex and 4 in Fig. 3 coincide, but the 
maximum bending stress 

maxeqσ  in Column 4 is less 

that that in Column Ex. So, the calculated clutch 
diaphragm spring by the presented here method will 
have the same load-deflection characteristic, but will 
work in better conditions. 

As it can be seen from Fig. 3, there is no difference 
of the diaphragm spring clamping forces in points C 
and W with new and old conditions of the friction disc. 

4. Conclusions 

1. In this work, an optimization problem was 
formulated as minimizing the maximum bending 
stress 

maxeqσ  in accordance with inequality (8) by 

finding appropriate values of the inside radius r and 
plate travel fef ,  in some feasible regions. 

2. As it was seen, the represented method together 
with utilizing the method proposed in [5], leads to a 
minimum difference of the diaphragm-spring press 
force between new and old work conditions of friction 
disk targeted in [7]. 

3. The diaphragm spring must be designed to 
satisfy the required torque capacity and to minimize 
the force needed to release the clutch. Together with 
the criterion (11), the criteria (14) and, finally, (15) are 
connected with the clutch comfort. By tuning the plate 
travel 

1,Mef  the designer can control the clutch 

compliance and so the clutch comfort. 
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Резюме: В тази работа се изследва динамиката на манипулатор 
„Версо”. Отчетени са масите mi, масовите инерционни тензори Ji, 
геометрията и кинематичните характеристики на манипулатора. На 
основата на методите на матричната механика е съставена нелинейна 
матрична система диференциални уравнения, описващи динамиката 
на манипулатора. 
 
Ключови думи: динамика, манипулатори 

 

 

 
Фиг.1 
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Динамичен модел: 

 

Динамичният модел на манипулатор „Версо” е 
показан на фиг.1.  
 Манипулаторът е съставен от четири твърди 
звена. Първото звено извършва ротация 31Φ  
около оста O1Z1. Второто звено извършва 
относителна транслация спрямо първото по оста 
O2X2. Третото звено извършва относителна 
транслация спрямо второто по оста O3X3. 
Четвъртото звено извършва относителна 
ротация 14Φ  спрямо третото около оста O4X4. 
Механичната система е с 4 степени на свобода. 
 Векторът на обобщените координати на 
манипулатора (фиг.1) е 
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 Векторите на положението на масовите 
центрове на съответните звена са 
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 Линейните скорости на масовите центрове 
и ъгловите скорости на звената на манипулатора 
се определят по формулите  
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 Кинетична енергия на цялата система се 
определя от 
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 Като се вземат предвид изразите за 
кинетичната енергия и обобщените сили на 
теглата и външните сили и се приложи методът 
на Лагранж, се съставят диференциалните 
уравнения, описващи движението на 
механичната система 
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са векторите съответно на ускоренията, квадратите на скоростите и смесените произведения на 
скоростите; 
 

θ
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Вектор на инерционните сили; 

Вектор на центробежните сили; 

Вектор на кориолисовите сили; 

Вектор на обобщените сили от моментите; 

Вектор на външни сили, действащи върху робота. 
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 Получената система нелинейни 
диференциални уравнения се решава с помощта 
на програмни продукти (Mathematica, MATLAB 
и др.). 
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Резюме: 
В работата се разглеждат възможностите за линеаризация и привеждане на характеристиките към модел на 

окачването на автомобила, отнесен към едно от колелата му. Анализирани са два типа окачване – „Макферсон” 
и класическо с два носача. Определени са кинематичните зависимости и преводните отношения и е извършена 
линеаризацията им в околността на равновесното отношение. За конкретни изпълнения, е извършено числено 
моделиране на нелинейните и приведените линейни модели и е констатирано много добро съвпадение на 
резултатите, като се използва кинематично смущение, съответстващо на ISO-стандартите. 

 
Ключови думи: динамичен модел на четвърт автомобил, Макферсон окачване, класическо окачване  

 
1. Въведение 
 

В системите за активно окачване на 
транспортните средства е от голямо значение 
възможността да се използват линейни 
динамични модели при синтеза на закона на 
управлението. Те трябва достатъчно точно да 
отразяват най-важните динамични 
характеристики, с оглед на точната оценка на 
критериите за неговата ефективност и 
същевременно за целите на определянето и 
реализацията на управлението в реално време, 
трябва да се избягва акцентирането върху 
несъществени елементи. Необходимо е да се 
извършат и всички възможни линеаризации, 
които не водят до значителни грешки или 
игнориране на проявления. Настоящото 
изследване е за целите на синтеза на управление 
от гледна точка на виброзащитните функции, 

тоест разглежда се изключително 
праволинейното движение на автомобила, което 
дава допълнителни възможности за 
линеаризация при разглеждане динамиката на 
окачването. 

 

2. Описание на модела 
 

Той разглежда окачването отнесено към 
едно от колелата на автомобила и е известен в 
литературата като „Модел на четвърт 
автомобил”. На пръв поглед той изглежда 
твърде опростен, но всъщност представлява 
едно добро съчетание на достатъчна 
информативност за динамиката на обекта и на 
възможност за реализация на ефективно 
управление в реално време. Това е причината 
повечето от изследванията по темата да се 
основават предимно на този модел [1-5 и др.]

 

Фиг.1 Трансформация от модел на транспортно средство във вертикалната 
равнина към модел състоящ се от съсредоточени маси 
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Автомобилите по-принцип се отличават с 
приблизителна симетрия на масово-
инерционните, геометричните, еластичните и 
демпфиращи характеристики на окачването си 
спрямо надлъжната си ос. При праволинейно 
движение това позволява да се премине от 
пространствен модел, към модел на 
транспортното средство във вертикалната 
равнина – т.н. модел на „Половин автомобил”, 
отчитащ само подскачането и галопирането от 
движенията на купето – Фиг.1а. Той от своя 
страна, при съблюдаване на показаните на Фиг.1 
зависимости [6], може да се трансформира към 
модел, при който купето се представя чрез 
точкови маси т.е. да се извърши преход към 
представянето му посредством два модела на 
четвърт автомобил – Фиг.1б. 

 

3. Линеен модел на четвърт автомобил 
 

Моделът е показан на Фиг.2. Той е с две 
степени на свобода: 

1z - преместването във вертикално 
направление на необресьорените части, 
съответстващи на едно колелата; 

2z  – преместването на съответните 

 

обресьорени части. 

арактеристики на модела са:Х  
бресьорените 1m , 2m , (kg) - маси на нео  

и обресьорените части, отнесени към едно 
колело; 

 1k , 2k , (N/m) - коефициенти на 

еластичност на автомобилната гума и на 
ресьорното окачване; 

 1c , 2c , (Ns/m) - коефициенти на 

демпфиране на автомобилната гума и на 
ресьорното окачване (основно на амортисьора); 

 tv( ) , (m/s) - закон за изменението на 
скоростта на движение на автомобила във 

функция от времето t, (s), като в разглеждането 
се използва зависимостта: 

max

max max

at  , за at<v
v(t) ,

v , за at v


  

   (1) 

където: константата ‘a’, (m/s2) е ускорението, а 
‘ ’, (m/s) е максималната скорост; maxv

 (t) , (m) - кинематично смущение от 
неравностите на пътя, разглеждано като сума от 
детерминирана и стохастична компонента 

  h s(t) S(t) S(t)      ,  (2) 

където:S(
0

t

t

t)= v(t)dt , (m) е изминатия път, 

    h ht H sin 2 S t /     e компонента, 

моделираща неравности на пътя като 
хармонична функция с амплитуда Hh (m) и 
дължина на вълната ll  (m), 

 s S(t)  е компонента, моделираща 

неравности на пътя като случаен нормално 
разпределен процес с нулево математическо 
очакване и средно квадратично отклонение Hs, 

Спектралната плътност на кинематичното 
смущение е показана на фиг.3. 
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Стойностите отговарят на изискванията на 

ISO 8608 за средно добър асфалтов път.  
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Фиг.2 Динамичен модел на окачването 
на „Четвърт автомобил” 
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като: с индекси s и d са обозначени съответно 
еластичните и демпфиращите им компоненти, а 
I е управляващата величина най-често 
електрически ток. 

 

Представяне в пространството на 
състоянията. 

 

След прилагане на уравненията на Лагранж 
от втори род, се получава следното матрично 
представяне на, описващата модела, система 
диференциални уравнения (СДУ): 

Umq cq kq d d U      ,  (4) 

където:  T1 2q z z  (T-символ за транспониране) 

e вектора на обобщените координати; 

1

2

m ,0
m

0,m

 
  
 

, , - 

са съответно масовата, дисипативната и 
еластичната матрици; 

1c ,  0
c

 0,  0

 
  
 

1 2 2

2 2

k k , k
k

 k ,      k

 
   




1 1k ,c
d

0 ,0

 
  
 

, U

1
d

1

 
  
 

 предавателните 

матрици на кинематичното въздействие и на 
силата в управляемия демпфер; 

 
    

- вектор на кинематично въздействие; 

d
2U=F - управление, представляващо силата 

развивана от демпфера,  за 

пасивен демпфер с вискозно съпротивление. 

 2 1 2U c z z  

Като се въведат вектора на състоянието: 

 T

1 2 1 2

q
X z , z , z , z

q

 
  
 

 
 

н
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  (5) 

и вектора на изходните величини (състоящ се от 
характеристиките, определящи качеството на 
окачването – преместванията на масите z1 и z2, 
динамичната компонента на нормалната сила 

влияеща на сцеплението с пътната астилка 

и ускорението на обресьорените маси 2z , 

аващо комфорта на возене): 

1F


, 

1

T

1 2 2Y z z F z   ,  (6) 

се получава представянето на моделът в 
пространството на състоянията: 

U
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  (7), 

където: 

  е матрицата на 

състоянието, 
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 са матриците на 

входното въздействие и на управлението; 
а матриците на изходните променливи са: 

2 2x2 2x2
3x1

U1 1 1 1
2

2 2 2 2

I                          0 0
0

C , D ,D  k 0 c 0 k c
1/m

k m k m 0 0 0 0


   
;

                    
0XxX и IX са нулева и идентична матрици с 
указаната размерност; 
X0 – матрица от началните условия. 

Ако управлението се явява линейна 
функция на променливите на състоянието или 
зависимостта позволява линеаризация в 
околността на дадено състояние, то може да се 
представи като 

U KX    (8), 
където  и K   са матрици, които за пасивния 
демпфер имат вида: 

   2 2K 0,0,c ,-c  и 0,0    (9). 

В този случай (7) придобива вида 

0

 

ˆ ˆX AX B ,    X(0)=X

ˆ ˆY = CX + D

  




,             (10) 

U U U
ˆ ˆˆ ˆA A B K, B B B , C C+D K, D D +D  U       . 

 

3. Нелинеен модел 
 

При разглеждането масите на носачите и 
амортисьора се пренебрегват. Пренебрегват се и 
еластичните и демпфиращите характеристики на 
носачите и връзките. 

 

3.1. На фиг.4 е показано окачване тип 
„Макферсон”. 

За получаване на уравненията на движение 
в този случай е по-удачно използването на 
координатите γ и z2. 

Ъгълът γ на завъртане на носачът се отчита 
спрямо положението му на статично равновесие, 
в което той сключва спрямо хоризонта малък 
отрицателен ъгъл γ0. 

Движението на обресьорената маса се 
разглежда само във вертикално направление z2, 
което означава, че ъгъл α е постоянен. 

Кинематичната зависимост, задаваща 
движението на необресорената маса е 

   1 2 0 0z z AD sin sin            (11). 

В сила са и зависимостите: 
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D 0 0

D 1 2 0 0
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x AD cos cos ,

z z z AD sin sin

x ADsin ,

z z ADcos .
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а на окачването: 
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където:
2 2 '

1 2 0

   
   
 
 

1/2 1/2
' '

2 1 2 1 2

1/2
2 ' '

2 3 2 4 5

'
2

2 1/2
'

1 2

h h cos h h cos

h h cos 2 h h cos

h sin

2 h h cos

           

          

 
  

    

 

 (14), 

h A . C AB ,  h 2ACAB,      

където

 
 

 

'
3 1 2

2 '
4 1 1 2

2 '
5 2 1 2 5 4 2

h 2h h cos ,  

h h h h cos ,  

h h cos h h ,  h / h h / h

  

  

    

Деформациите на гумата са: 

   
 

1 1 2 0

1 2 0

z z ADsin ADsin

z ADcos

       

       
0

(13), 

1.

 

 
Кинетичната, потенциалната енергия, 

дисипативната функция на Релей и обобщените 
непотенциални сили, съответстващи на усилието 
в демпфера са: 

 

 
2
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k 1 d d 2 2
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p 1 1 2 2 1 1

d
z 2
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При пасивен демпфер: 
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От уравненията на Лагранж от втори род се получава системата диференциални уравнения: От уравненията на Лагранж от втори род се получава системата диференциални уравнения: 
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Фиг.4. Нелинеен  ммооддеелл  ннаа  ооккааччввааннее  ттиипп  „„ММааккффееррссоонн”” 
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Отчитайки малките стойности на 
координатата , след разложение в ред се 
получават следните линеаризирани зависимости 
за околността на статичното равновесие: 
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 (18) 

При пасивен демпфер: 

   
2

d
2 2 0 2 0F c ACsin ,  Q c ACsin

        



 (19). 

Линеаризираната система диференциални 
уравнения е 
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(20), 

където зависимостите за привеждане към 
линеаризирания модел са: 

 
2

0* 2
2 2

h

* d
2

ACsin
k k
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U hF hU

 
   

  
 


2h k
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        (21) 

При пасивен демпфер: 

1 2 2
* *

2 2

c c c
c

c  c   

  
   

,
 

2

0* 2
2 2

h

ACsin
2h c

AD

 
   

  


c c .(22) 

 
3.2. На ффиигг..55  ее  ппооккааззаанноо  ооккааччввааннее  ттиипп  

„„ДДввооеенн  ннооссаачч””.. 
Предпоставките, при които се разглежда 

модела са сходни на тези на Макферсон- 
окачването. Отново се използват като обобщени 
на координати γ и z2. Движението на 
обресорената маса е във вертикално 
направление z2, и ъглите α и α1 са постоянни. 

Връзката между звената КF и GD е твърда, 
определена от относителния ъгъл  . 
Геометричните размери и характеристиките на 
окачването се подбират така, че при нормални 
стойност на кинематичното смущение, ъгълът 

на завъртане на гумата около надлъжната ос 
0 00,1 2    , т. ч. това движение може да се 

пренебрегне при разглеждане на 
виброзащитните функции. 

Масите на носачите и амортисьора също се 
пренебрегват, както и еластичните и 
демпфиращите характеристики на носачите и 
връзките. 

 

В модела са дефинирани два типа ъгли: 

- Относителни ъгли между звеното AK


 и 
останалите звена на четиризвенника: 

1  между AK  и AE


3  между AK 

 

и KF

 
,  и 2  между AK и EF

 


AK


; 

- Абсолютни ъгли, определящи положението на 
звената спрямо хоризонталната ос: 

γ0+γ за 


,  за KF


,  и  за FE


1  за ЕА


. 

За първия тип ъгли са в сила зависимостите: 

 
 
 

   
 

' '
1 1 0 1 1 1 0

3 1

2 3

, 

AKE EKF arctg g arccos g

arcsin g

        

2           
     

  
(23), 

където: 

   
 
'
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1 '
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2 2 2
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'
3 1

3

EK KF EF
g ,

2EK KF

KFsin AEsin
g ,
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   2 2 '
1EK AE AK 2AE.AK cos       . 

Респективно изразите за ъгловите скорости 
са: 

Фиг.5 Нелинеен ддииннааммииччеенн  ммооддеелл  ннаа  ооккааччввааннее  ттиипп  
„„ДДввооеенн  ннооссаачч”” 
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където: 
           

   
 

   
 

   
 

 

 
   

1 1 2 2 3 3

'
.

1

'
11 1

1 2
'

1
1

2 2 2
'2 2

2 13
1

3 13 3
3

1

g ,  g ,  g ,

AE.AKsin
EK ;

EK

AKcos AEg g
AE,

AK AEcos

EK KF EFg g
AE.AKsin ,

2KF.EK

KFcos AEcg g

           

 
  



   
    

      
   

      
  

     
    

 

     



 

   
 

 
 

   
 

'
1

1 23 3
1 2 2

1 1 2

32 2
2 2

1 3

os
,

EF

,
1 g 1 g

.
1 g

 

    
     

     

  
    

   

а за ъгловите ускорения се получава: 
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Чрез тях абсолютните ъгли, скорости и 
ускорения се определят като: 

3

   
 

0 3 0 1 2

0 2 0 3

arctg g arccos g ,

arcsin g .

          
      



 

 

3 1

2 2

1 ,

1 .







         

         

  


   


,                              (26) 

     
     

2
1 1

2
2 2

1 ,

1 .

           
           

 
  

, 

Кинематичните зависимости, определящи 
движението на необресорената маса са: 

   
   

0
D 0 D

0
D 1 2 0 D

x AKcos KDcos x ,

z z z AKsin KDsin z ,

      

       
където: 

     
     

 

    
KG GD KGGDcos ,

atan GDsin / KG GDcos

0
D 0 0 0

0
D 0 0 0

2 2

(27)

x AKcos KGcos GDcos ,

z AKsin KGsin Dsin ,

KD 2

.       



G

     

      

 
Респективно за производните се получава: 

   

     

      
 

1

D 0 1

D 1 2 z

x AKsin KDsin 1

z z z i 

         

    



  



          
      

   2
1 1

2 2
D 0 1 1

0 1

2
D 1 2 z z

x AKcos KDcos 1 KDsin

       AKsin KDsin 1

z z z j i                                                                    (28)
 

              

         

        





   

като за предавателното отношение  
1zi     между

 на координатите z  и γ са в сил

 

скоростите 1 а 
зависимостите: 

       

   

         

1

1
2

1

z 0 1

z

z

2

0 1

i AKcos KDcos 1 ,                    

i
j

AKsin KDsin 1 KDcos .

(29)





         
 

  


1           








В сила са зависимостите: 

 

 
 

1/2
'
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'

1 2

 

 

1 2
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BC h h cos ,

AB
sin sin ,

h h cos

    

    
 

(30) 
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:
2 2 '

1 2h AC AB , h 2ACAB,      . където 0
Деформациите на гумата са: 

   
      

0
1 2 0 D

1 1

z AKsin KDsin z

s 1

       

       
  

а на окачването: 

2 0z AKcos KDco    

   
   
 
 

1/2 1/2
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2 3 2 4 5

'
2

2 1/2
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1 22 h h cos    
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h h cos 2 h h cos
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                 (31) 
където: 
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2 ' 5 2
5 2 1 2

4 1

h h h h cos ,  

h h
 h h cos h h ,  .

h h

   

    
 

 
Кинетичната, потенциалната енергия на 

системата, дисипативната функция на Релей и 
обобщените сили, съответстващи на усилието в 
демпфера са: 

3 1 2h 2h h cos , 
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1 2

h sin
Q 0,Q ACF sin F
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2
2E  z z ,  

1k   

0,

d,

(32) 
където за масовият инерционен момент спрямо 

т.А -  AJ  са в сила зависимостите: 

   
    

   

   

   
      

2 2 2
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1 0

A

A

J m AK KD 1

            2AKKD 1 cos ,
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J
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(33) 
При пасивен демпфер: 

1 1 1 0
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d
2 2 2 2
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1 2

F c b ACsin ,
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4 h h cos


    

  
  

     

 


. 

От уравненията на Лагранж от втори род се 
получава системата диференциални уравнения: 
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            (34) 
където: 
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След разложение в ред и отчитането на 
малките стойности на координатата  

т следните линеаризирани з
стта на статичното равновесие: 

 , се
ависимости 


получава
в околно
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Така, линеаризираната система 
диференциални уравнения има вида: 



където зависимостите за привеждане към 
линеаризирания модел са: 
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При пасивен демпфер , 

където

 
4. Числен анализ на моделите 

 

Извършено е моделиране при следните 

ферсон 

При пасивен демпфер , 

където

 
4. Числен анализ на моделите 

 

Извършено е моделиране при следните 

ферсон 

dk A
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1 2 2
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2 2

c c c
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c  c   
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1 2 2

* *
2 2

c c c
c

c  c   

  
   

 * 2
2 2c h c .  * 2
2 2c h c . 

осреднени стойности на параметрите: 
- За окачване тип Мак

осреднени стойности на параметрите: 
- За окачване тип Мак

1 2 1 1

0 0
2 2 0

m 40 kg; m 350 kg;k 160000 N/m; c 110 Ns/m;

k 24285 N/m;  c 2300 Ns/m; 74 ; 2 ;

AB 0,66 m; AC 0,34 m; AD 0,34 m; 

   

    

  
* *

2 2h 0,8845;  k 19000 N/m; c 1800 Ns/m.    

Кинематичното смущ , 

със с

ение: Hh=0,015m
ll=7m, Hs=0,005m, a=1,1 m/s2, vmax=130/3,6 m/s, 

тойности генерирани със стъпка 

делирането са 
пока

иките за 
нелин  модел. 
Се. На практика се наблюдава пълна 
идентичност на резултатите. 

Собствени стойности на моделът: 
без привеждане: -2.13 ± 6.79i, -24.31 ± 60.78i; 
с привеждане:     -2.61 ± 7.59i, -30.8   ± 57.96i. 

- За окачване тип “Двоен носач” 

S 0,35m  . 
Числените резултати от мо
зани на Фиг.6а и Фиг.6б, съответно за 

необресорените и обресорените маси, като са 
нало афжени една върху друга гр

ейния и приведеният линеаризиран

1 2 1 1

2 2
713 N/m;  c 5750 Ns/m;AK 0,306 m; AE 0,285 m;  

0 0 0

1 0
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AC 0,202 m; GD 0,11 m; 67 ; 1,7 ;  100 ;

 64,

   

      

    
 

1

0 0 0 0

* *

z 2 2

5 ;  39,6 ; 0 64,16 ; 0 99,41 ; 

i 0 0,3227 m/rad; h=0,562;k 19173 N/m; c 1816 Ns/m.


    

  

 

Числените резултати от моделирането са 
показани на Фиг.7а и Фиг.7б. Отново се 

m 40 kg; m 350 kg; k 160000 N/m; c 110 Ns/m;

k 60  

   



наблюдава изключително добро съвпадение на 
резултатите  нелинейния модел с приведения 
лине

8 5

от
аризиран. 
Собствени стойности на модела: 

без привеждане: -4.93±12.11i,  -119,    -34.1; 
с привеждане:     -2.15± 6. 2i, -24. 2±60.71i. 
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ването на „Четвърт автомобил”. 
Числ че при 

е от 
нето 

на линеаризирания модел е напълно обосновано 
и адекватно. 

От съществено значение е привеждането на 
параметрите на моделът, съгласно получените 
зависимости (22), респективно (36), тъй като 
директното използване в линейния модел на 
характеристиките на ресьорното окачване (без 
привеждане) може да доведе до съществени 
отклонения от поведението на реалната система 
(което се вижда от силно различаващите се 
собствени стойности при примера на окачването

ve 

And Control, Vol.124, March, 02, pp.158-167; 
 

[3] Sohn, H.-C., Hong, K.-S., and Hedrick, K., 2000, 
“Semi-Active Control of the Macpherson Suspension 
System: Hardware- in-the-Loop Simulations”, 
Proceedings of the 2000 IEEE International 
Conference on Control Applications WP4-6 5:00 . 
Anchorage, Alaska, USA • September 25-27, 2000, 
pp.982-987; 
 

[4] Yokoyama M., Hedrick, K., and Toyama S., 2001, “A 
Model Following Sliding Mode Controller for Semi-
Active Suspension Systems with MR Dampers”, 

Control 

A

R

l U

Abs

an  taken to 
n t
ra i  

equilibrium neighborhood. For concrete implementations is performed a numerical modeling of no
nd reduced linear models and very good results coincidence is obtained for kinematic road excitation 
ccordance the ISO standards. 

Заключение. Изведени са нелинейните 
модели на окач

ените симулации доказват, 
нормално ниво на кинематичното смущени
неравностите на пътната настилка, използва

 
с двоен носач). 
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Резюме: В работата е направен сравнителен анализ на конструкциите и технологиите за изработка на 
съществуващи средства за акумулиране на звукова и слънчева енергия. Сравнени са основните 
функционални параметри на типови решения за възприемане, преобразуване и съхранение на енергия от 
тези източници. Информацията може да се ползва при синтез на нови МЕМС за акумулиране на звукова 
енергия. 

Ключови думи: Акумулиране на енергия, микро-електромеханични системи (МЕМС), шум, 

фотоволтаични системи. 

 

1  Въведение    

Системите и материалите за акумулиране на 
енергия се обособяват в последните години като 
важна област в икономиката и развитието им 
продължава с усилени темпове. Свидетелство за 
това са огромният брой публикации, патенти и 
внедрявания [1, 2, 3, 5]. Разработките в тази област 
имат широк набор от приложения: захранване на 
безжични приемници, на живото-поддържаща 
техника, презареждане на батерии, задвижване на 
дистанционно управляеми устройства, охранител-
ни устройства и много други. На фиг. 1 е дадено 
прогнозно развитие за проектирането и произ-
водството на такива микроелектромеханични 
системи (МЕМС) за периода 2009 – 2019 г. 

  
Фиг. 1. Проучване на IDTechEx направено в 22 

страни и 200 организации относно развитието на 

МЕМС в периода 2009-2019 година. 

Намаляването на световните запаси от 
конвенционални горива и екологичните проблеми, 

силно ускорява развитието на системите за 
акумулиране на енергия от алтернативни 
източници. Най–разпространените такива системи 
преобразуват слънчева, термална и механична 
енергия в електрическа. Основните подходи за 
акумулиране на електричество от механични 
трептения са електромагнитен (индуктивен), 
електростатичен (капацитивен) и пиезоелектричен 
[1, 3, 4]. 

2 Принципни схеми и конструктивни 

особености на системи за акумулиране на 

звукова енергия    

Първите широко изследвани системи за 
акумулуране на звукова енергия са микроелектро-
механичните системи, съдържащи пиезоелек-
трични елементи в устройството си. В тези 
разработки, най–често използваните пиезоелек-
трични елементи в МЕМС са ZnO (цинков оксид), 
AlN (алуминиев нитрат), PZT (сплав олово, цинк, 
титаний), като предпочитанията към всеки от 
изброените материали е в зависимост от различни 
фактори - начина на получаването им, 
съвместимостта им с интегрални вериги и свойства 
на материалите. 

Използването на пиезоелектрични елементи в 
акумулирането на механична енергия е широко 
застъпено. В основата на метода е правият 
пиезоефект – при механична деформация на 
пиезоматериалите, в тях се генерира електрическо 
напрежение, пропорционално на деформациите 
им. На фиг. 2 е дадена схема на такъв вид 
устройство. Представена е механичната 
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интерпретация и електрическият еквивалент на 
модела. Механичната област е свързана с 
електрическата чрез трансформиращ елемент, 
превръщащ деформацията в електрическо напре-
жение, наречен механичен преобразувател. Основ-
ната трудност тук е синтезирането на пиезомате-
риали с микро- и нано- размери и подходящи 
свойства. Друго предизвикателство е проектира-
нето и изработването на верига, превръщаща 
акумулираната енергия от пиезо-мембраните в 
електрическа. За разлика от конвенционалните 
източници на енергия и батериите, които имат 
малък вътрешен импеданс, в пиезоелектричните 
източници импедансът е относително висок. 
Съществуват редица разработки, при които този 
проблем в значителна степен е решен. 

 

 
Фиг. 2. Схема на пиезоелктрична МЕМС, 

показваща механичната и електрическата част 

на системата 

Принципна схема на система за акумулиране 
на звукова енергия е показана на фиг. 3. 

 
Фиг. 3.  Обща схема на концепция за акумулиране 

на звуково налягане 

В резонаторния отвор се получава 
променливо звуково налягане. То предизвиква 
променливи по знак деформации в мембраната, 
поставена на дъното му и неподвижно свързана с 
пиезоматериал. Чрез система за токоотвеждане 
генерираното променливо напрежение се предава 
към преобразувател на напрежение и усилвателен 
блок. След това напрежението се подава към 
консуматор или акумулатор. 

Най–разпространеното устройство на пиезо–
преобразувател на звуково налягане се състои от 
резонатор на Хелмхолц с пиезокристална задна 
плочка. Резонаторът на Хелмхолц е вид звуков 

резонатор, изграден от кух отвор, свързан с 
околната среда през малка шийка, както е показано 
на фиг. 4. С V  е означен обема на кухото 
пространство, 1P  - звуковото налягане от външна 

среда, 2P  - налягането в кухината. Преминаващото 

през шийката на резонатора количество въздух 
има крайна маса и притежава кинетична енергия. 
В кухината въздухът е свиваем и може да се 
моделира като еластичен елемент. 

 

Фиг. 4.  Схема, показваща механичния еквивалент 

на резонатора на Хелмхолц. 

При изграждането на МЕМС с пиезоелек-
трични елементи се изхожда от концепцията за 
акумулиране на механична енергия, като в този 
смисъл изграждането на системите се разделя 
главно на три компоненти. Първият компонент 
съдържа композитна деформируема плоча с 
пиезоелемент, който трансформира деформацията 
в електродвижещо напрежение. Вторият важен 
компонент е конструктивното изграждане на 
преобразуващия елемент с оглед максималното 
акумулиране на регистрираното звуково налягане. 
Третият компонент е електрическата верига, която 
усвоява променливия електрически сигнал от 
пиезоелектричната диафрагма и го трансформира 
в постоянен. Всички компоненти са подложени на 
интензивно развитие с оглед постигането на по-
голяма плътност на усвоените мощности. 

3 Технология на изработка на МЕМС за 

акумулиране на звукова енергия 

На фиг. 5 са показани етапите от процеса на 
изграждане на системата акумулираща звукова 
енергия [6]: 

а) Нанасяне на 100 nm титан (Ti) до 
окисляването му до титаниев диоксид (ТiO2); 

b) Нанасяне и отнемане на слой Ti/Pb в 
отношение 40/180 nm; 

c) Ориентиране и поляризиране на PZT в 
отношение 52/48 (4 слоя общо 267 nm);  

d) Нанасяне и отнемане на слой 180nm Pt; 
e) Мокро ецване на слоя PZT със субстанция 

(NH4)HF2/HCI/DI в отношение 3:1:1; 
f) Ориентиране и нанасяне на фотосъпротиви-

телен слой върху задната част на елемента; 
 

Електрическа система 
за преобразуване на 
напрежението 
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Фиг. 5.  Етапи на изработка на елемент, 

акумулиращ звуково налягане 

g) Дълбоко ецване на йони до оксидиран 
слой; 

h) Осигуряване срещу запрашаване и мокро 
ецване за премахване на оксидирания слой. 

Фиг. 6. Принципна схема и размери на изследвания 

акумулатор за звуково налягане 

Резултатите, постигнати при тестването на 
изградения акумулатор (фиг. 6) са: резонансни 
честоти 13,586 kHz и 5,322 kHz съответно. 
Установено е, че изходящото напрежение се 
изменя линейно във функция от налягането (до 125 
dB за устройство 1 и до 133 dB за устройство 2) и е 
в диапазона от 22 µV до 4,6 mV [1, 6]. 

4 Функционални и конструктивни особености 

на системи, акумулиращи слънчева енергия 

Фотоволтаичният ефект е открит за първи път 
през 1839 г. от френския физик А. Е. Бекерел. 
Първата слънчева клетка е направена едва през 
1883 г. от Чарлз Фритс, който покрива полупро-
водника селен с тънък слой злато, за да формира 
връзките. Устройството било само с 1 % 
ефективност. През 1946 г. Ръсел Оул патентова 
съвременната слънчева клетка. 

Слънчевата клетка (фотоклетка, фотовол-
таична клетка) е полупроводниково устройство, 

което преобразува фотоните (светлината) в елек-
тричество. Тя изпълнява две функции: фотогенери-
ране на токоносители (електрони и електронни 
дупки) в светлинно-абсорбиращия материал и 
разделяне на токоносителите (за предпочитане към 
проводящ контакт, който да проведе 
електричеките заряди). Това преобразуване се 
нарича фото(волтаичен) ефект и изследванията в 
областта на слънчевите клетки са предмет на 
фотоволтаиката. Най-общата конфигурация на 
такова устройство (първо поколение фотовол-

таик), се състои от разположен на голяма площ 
еднослоен p-n диод (диод с p-n преход), който при 
наличие на слънчева светлина е способен да 
генерира използваема електрическа енергия. Тези 
клетки са направени от силициев p-n преход и са 
типичните прилагани в практиката (фиг. 7). 

 
Фиг. 7. Принципна схема на акумулиране на 

слънчева енергия 

Второто поколение фотоволтаични схеми се 
основава на многослойни p-n диоди. Всеки слой е 
проектиран да абсорбира успешно светлинни 
вълни с по-голяма дължина (по-малка енергия) и 
така се увеличава количеството на усвоената 
енергия. Третото поколение фотоволтаици е 
много различно от другите две и включва клетки с 
органични полимери, фотоелектрохимични клетки 
и слънчеви клетки с полупроводников нано-
кристал. 

Един от начините за изработка на слънчеви 
клетки е посредством тънки полупроводникови 
пластини, изрязани от монокристални слитъци, и 
покритие с тънък слой бор в процеса на синтез. 
По-рядко се използват методи използващи поли-
кристални слитъци. Металните проводници 
съответно към p-прехода и n-прехода се 
изработват от метална паста чрез ситопечат. За 
втвърдяването на металната паста се прилага 
изпичане при високи температури (фиг. 8 и 9). 
Всяка клетка е с размер около 15 см в диаметър 
или дължина на ръба [7]. 
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Фиг. 8. Стандартен фотоволтаичен модул. 

Отделните слоеве са пресовани под налягане при 

температури от 120-150
о
 С като прозиращия 

слой EVA (ethylene vinyl acetate) пластифицира и 

свързва отделните слоеве при охлаждане. 

 
Фиг. 9. Силициева слънчева клетка получена 

при ситопечат. 
Клетките са обединени и свързани да работят 

съвместно във водоустойчиви модули. Всяка 
клетка може да осигури 0,6 V изходящо 
напрежение. Токът, произведен от клетката, зависи 
от размера и, и от интензитета на светлината (2-5 А 
при ясно слънчево време). Така описаната система 
има 17-18 % КПД при 25 С0 с интензитет на 
слънчевата светлина от 1000 Wm-2. 

5 Изводи 

От направеното изследване може да се 
заключи, че: 

- съществува сходство при конструкциите, 
технологиите на изработка и ефективността на 
системите; 

- в настоящия етап и при двата начина за 
добиване на енергия се провеждат интензивни 
научноизследователски дейности за усъвършен-
стване на използваните материали и технологии 
при изработка на МЕМС за акумулиране на 
енергия, с цел повишаване на тяхното КПД; 

- основните предизвикателства пред 
развитието на МЕМС за акумулиране на звукова 
енергия са механо-математичното моделиране на 
разпространението на шума и оптималния дина-
мичен синтез на преобразуватели на механичните 
трептения в електрическа енергия. 
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Abstract: 

The subject of this work is inertial loads in structures arising during relative motion. Equations 
of motion of deformable structure in moving frame are derived by finite element method. Formulas 
for inertial loads from relative motion in finite elements are derived. Example of structure in relative 
motion is described. 
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1. Introduction 

There are many examples of structures that 
perform relative motion in engineering practice. If 
deformation of such structure doesn’t influence the 
motion as rigid body it is possible to decouple rigid 
body motion and motion as deformable body. In 
this case usually analysis of rigid body motion is 
firstly accomplished and then analysis for 
deformations and stresses can be done. Those sorts 
of examples are: rotating rigid blades of helicopter, 
blades of propellers and turbines, units of various 
transportation machines and so on. 

Modern finite element programs don’t provide 
easy facilities to transform results from rigid body 
analysis to deformation and stress analysis except 
for sample cases. The goal of present work is to 
derive dynamic equations of motion in frame that is 
usually used in finite element programs and by 
accounting inertial forces that arises in relative 
motion of this frame. 

2. Fundamentals 

We consider deformable body whose motion as 
rigid body is known. For deriving equation of 
motions two different frames are used. The first one 
is the inertial frame Oixiyizi (fig. 1) where the 
motion as rigid body is defined. Vectors in this 

frame will use upper index i. The second frame 
Oxyz is attached to the body and in this frame 
usually all finite element calculations are done. 
Because of this the frame is named global as is 
usually named in finite elements. Vectors in this 
frame will not use any indexes. 

The position of global frame in inertial frame is 

defined by vector i

OOi
r  and by rotation matrix A [1] 

whose rows are direction cosines of axes x, y and z 
in inertial frame. Vectors in inertial and global 
frame are related by equation 

 Auu =
i . (1) 

 

Figure 1. Inertial and global frame. 
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Because rotation matrix is orthogonal and 

 IAA =
Τ , (2) 

it can be write that 

 i
uAu

T
= . (3) 

After deformation arbitrary point M is moved to 
M’ and its position is defined by  

 i

M

i

MO

i

M i
urd += , (4) 

where i

MOi
r  is radius vector of point M before de-

formation and  i

Mu  is displacement vector of point 

M after deformation. This equation can be rewrite 
as 

 ( )
MOM

i

OO

i

M

i

OM

i

OO

i

M ii
urArurrd ++=++= . (5) 

After differentiations of above equation expres-
sions for speed and acceleration of point M can be 
derived 

 ( )
MMOM

i

OO

i

M i
uAurArd &&&&

+++= , (6) 

 ( )
MMMOM

i

OO

i

M i
uAuAurArd &&&&&&&&&&

++++= 2 . (7) 

By using D'Alambert's principle inertial force 

per unit volume i

inf   can be derived, that is acting 

on volume element at point M in inertial frame: 

 ( ) dVdmd
i

in

ii

M

i

in fgdF =−−=
&& , (8) 

where g is vector of gravity acceleration, 
dVdm ρ=  is mass of the elementary volume dV  

and ρ is material density. By using (1) this force can 
be transformed to global frame 

 i

inin fAf
T

= , (9) 

 
( )[

].2 TT

TT

i

MM

MOM

i

OOin i

gAuuAA

urAArAf

−++

+++−=

&&&&

&&&&ρ

 (10) 

In [1] it is shown that 

 ω
~T

=AA & , (11) 

 ωωεAA
~~~T

+=
&& . (12) 

Here Ω
~

 means skew-symmetric tensor  

 
















ΩΩ−

Ω−Ω

ΩΩ−

=

0

0

0
~

xy

xz

yz

Ω  

that is derived from vector T],,[ zyx ΩΩΩ=Ω  and 

is used to denote vector production in matrix form: 

 uΩ⇔×Ω
~

u
rr

 . 

In equations (11)-(12) ω is angular velocity vector 
in global frame and ε is angular acceleration vector 
in global frame. By using these relations equation 
(10) can be rewrite as 

 
( )[

( ) ] ,~2~~

~

guuωurωω

urεrf

−++++

+++−=

MMMOM

MOMOOin i

&&&

&&ρ

 (13) 

This equation expresses distributed inertial force 
in global frame during relative motion. The first 
element is force by the acceleration of origin of 
global frame. Second element is the force from 
angular acceleration. The third element is the 
centrifugal force from angular velocity. The forth 
element is the Coriolis force. The fifth element is 
force from acceleration during deformation. The 
last element is the gravity force. 

For deriving force vectors and matrices of finite 
elements local to every finite element coordinate 
system (frame) usually is used (fig. 2). Vectors in 
this frame has superscript l and they are related to 
vectors in global frame by transformation matrix D: 

 l
Duu = ,   uDu

T
=

l . (14) 

Radius vector of point M can be expressed by 
equation: 

 l

MO

l

OOMOOOOM llll
rDrDrrr

TT
+=+= . (15) 

By using formulas for transformation of skew 
symmetric tensors [1] 

 DωDω
~~ T

=
l ,    DεDε

~~ T
=

l , (16) 

equation for distributed inertial force in local 
coordinate system of finite element became 

( )[

( ) ].~2~~

~

ll

M

l

M

ll

M

l

MO

l

OO

ll

l

M

l

MO

l

OO

ll

OO

l

in

ll

ll
i

guuωurrωω

urrεrf

−+++++

++++−=

&&&

&&ρ

(17) 

 

Figure 2. Global and local finite element frame. 
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To derive force vectors and matrices for finite 
element approximations of displacements, speeds 
and accelerations must be defined. As usual by 
using vector of shape functions ),,( lll zyxH  and 

nodal vectors of displacements l
U , speeds l

U&  and 

accelerations l
U&&  these approximations are 

 l

lll

l
zyx UHu ),,(= , (18) 

 l

lll

l
zyx UHu && ),,(= , (19) 

 l

lll

l
zyx UHu &&&& ),,(= . (20) 

Equivalent force vector to distributed load l
f  

can be calculated by using standard formula in 
finite elements [1]: 

 ∫=

V

ll
dVfHR

T . (21) 

After substitution of expression (17) into (21) 
force vector from inertial loads obtain form 

 
[

]lllllll

lll

a

l

in

UMUCUKK

RRRR

&&&
++++

+++−=

ωωε

ωε

)(
 , (22) 

where vectors and matrices are defined by next 
expressions: 

 ∫ −=

V

l

in

l

OO

l

a dV
i

)(T
grHR &&ρ , (23) 

 ( )∫ +=

V

l

MO

l

OO

ll
dV

ll
rrεHR

~T
ρ

ε
, (24) 

 ( )∫ +=

V

l

MO

l

OO

lll
dV

ll
rrωωHR

~~T
ρ

ω
, (25) 

 ∫=

V

ll
dVHεHK

~T
ρ

ε
, (26) 

 ∫=

V

lll
dVHωωHK

~~T
ρ

ω
, (27) 

 ∫=

V

ll
dVHωHC

~2T
ρ

ω
, (28) 

 ∫=

V

l
dVHHM

T
ρ . (29) 

After assembling all vectors and matrices of all 
elements in global coordinate system equations of 
motion of whole structure are: 

 
( ) ( )

ωε

ωεω

RRRR

UKKKUCCUM

−−−=

=+++++

a

&&&

. (30) 

Principally these equations are nonlinear becau-
se matrices 

ω
C , 

ε
K  and 

ω
K  depend on angular 

velocity and angular acceleration, that are functions 
of time. This prevent use of standard methods of 
linear dynamics for solution of problem. Moreover 
matrices 

ω
C  and 

ε
K  are nonsymmetric that addi-

tionally complicates calculations. To overcame 
these problems variable matrices can be moved to 
the right side of equations and threat them as 
forces: 

 
( )UKKUCR

RRRKUUCUM

ωεωω

ε

+−−−

−−−=++

&

&&&
a . (31) 

These equations can be solved by standard methods 
of linear dynamics with minor modifications. At 
every time step some iterations can be done to 
refine inertial forces. Experiments show that needed 
iterations are between 4 and 8. 

3. Example 

On the fig. 3a is shown blade that is rotating 
with constant angular speed ω0. The inertial and 
global frames are shown on the fig. 3b and the bla-
de and dimensions are shown on the fig. 3c.  

Blade dimensions and properties are: R=0,4 m, 
L=1,0 m, a=0,01 m, Young’s modulus is 200 GPa, 

a)  

b)  

c)  

Figure 3. Example: rotating blade. 
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Poison’s ratio is 0,3 and density is 7600 kg/m3. 
The blade is modeled with 8 27-nodes brick 

finite elements. Vibrations in blade are induced by 
initial vertical speed of 1 m/s in every node. Motion 
of blade is then calculate by θ-Wilson method and 
additional iterational refinement at every time step.  

Two numerical tests are done: the first one with 
zero angular speeds and the second one with 
angular speed of 3000 rpm. 

Results of tests are shown on fig. 4 and 5. On 
fig. 4 are shown displacements of center of end 
section of the beam for both cases. It is evident that 
centrifugal force cause constant elongation of 2 mm 
in x direction for test case II.  

Vertical vibrations of center of end section for 
both cases are compared on fig. 5. This figure 
shows that both vibrations are nearly the same. 
Also for case II there is not stiffening in axial 
direction and there is no rising of natural 
frequencies of the beam. This is consequence of the 
fact that solution is performed by method of linear 
dynamics. To account stiffening of the beam on 
natural frequencies nonlinear method for solution 
must be used. 

 

4. Conclusions 

Dynamic equations of motion are derived by 
accounting inertial forces that arises in relative 
motion of this frame. The respective force vectors 
and matrices for general finite element are 
formulated in local to element frame. These 
formulas can be used to calculate displacements 
and stresses in structures if they motion as rigid 
body is known. The presented example shows 
simplicity of suggested approach. 
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Figure 4. Displacements of center of end section of 

the beam. 

 

Figure 5. Vertical displacements of center of end 

section of the beam for case I and case II. 
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Резюме: 

Разработен е 8-канален модул на тензиометричен усилвател, който може да се вгражда в многоканална 
тензометрична апаратура. Изработен е експериментален модел и програмен продукт за неговото управление. Модулът 
и програмният продукт са съобразени с възможността за изграждане на компактен 32 канален тензометричен, 
усилвател захранвана от акумулатор. Характеристиките на създадения модул са изследвани експериментално. Те 
отговарят на клас 0,1, което осигурява използването му за изследване на деформации и напрежения в реални 
конструкции и вграждане в индустриални контролери. 

 

Ключови думи: Тензометрия, Измерване на напрежения и деформации, Многоканален усилвател  

 

 

1. Принципна схема на многоканален 

тензометричен усилвател 

На фиг. 1 е показана принципната схема на 
многоканален тензометричен усилвател, изграден 
на модулен принцип. Той се състои от централен 

блок и набор от 8-канални модули. Предвижда се в 
бъдещи разработки да може да се включват до 
четири 8-канални модула в един блок, за което е 
създаден софтуер за съвместна работа на 2 (16), 3 
(24) или 4 модула (32 измервателни канала).  

Централният блок, изграден на база 

Фиг. 1. Многокаанален тензометричен усилвател - принципна схема 
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микропроцесорна система, осигурява: 
1. Захранване на многоканалния тензометричен 
усилвател. 
Таблица 1. 

2. Графичен цифров дисплей за визуализиране на 
буквено-цифрова и графична информация по 
време на настройка на отделните канали и в 
процеса на мерене. 
3. Съхранение на програмен продукт за 
управление на µР контролерите в усилвателните 
канали. 
4. Регистриране на резултати от измервателните 
канали. 
5. Връзка с компютър по сериен интерфейс. 

Програмният продукт осигурява: 
1. Възможност за избор на вариант за извеждане на 
информацията на графичния дисплей: 
1.1. Диалогов режим за последователно 
калибриране на измервателните канали. 
1.2. Визуализиране на измерените стойности от 1, 
2, 4 и 8 канала. 
1.3. Графично представяне във времето на 
измерваните величини от 2 канала. 
1.4. Извеждане на таблица за активиране на 
измервателните канали и избор на режим за 
комуникация с тях. 
1.5. Диалогов режим за определяне на режима на 
съхранение на измерваните величини. 
1.6. Диалогов режим за връзка с компютър. 

Избирана е йерархична структура на 
управление. Всеки 8-канален модул има собствен 
µР контролер, който управлява регистрацията на 
измерваните величини на 8-те канала чрез 
последователно обхождане. Модулът съдържа 
буферна памет, в която се съхраняват данни за 
името на канала, име на измервана величина, 
коефициент на тензочувствителност, компенсация 
на "0", калибрираща стойност, максимален сигнал, 
възможност за запаметяване на стойност при 
подаден сигнал за паралелно регистриране на 8-те 
канала в модула, протокол за връзка с централния 
блок. 

Всеки измервателен канал регистрира 
показанията от тензорезистори, включени в пълна 
или полумостова схема. Избора на схемата на 

включване се задава от централния блок. В 
таблица 1 са показани параметрите на 
измервателен канал. 

 

 

 

2. Програмен продукт 

Възможностите на програмния пакет са 
показани в инструкцията за работа с 
многоканалният усилвател. 

2.1. Формат на дисплея и основни команди за 

управление 

При стартиране на уреда той преминава в 
измервателен режим. На дисплея му се извеждат 
стойностите, измерени от монтираните в него 
измервателни платки. 
 
 
 
 

CH1.1                 Gross 
      1234.000 kg 

CH2.2                 Net 
          0.0000   mV/V 

CH1.2                 Tare 
      0.0312 mV/V 

CH4.1                 Gross 
          11.70 mm 

CH2.1                 Gross 
      0.1000 mV/V 

 

Екранът на уреда е разделен на толкова части, 
колкото са активните измервателни канали 
(максимум до 16). За всеки от тях се извежда 
номерът на модула, номерът на канала, режима на 
измерване, измерената стойност и дименсията. В 
долният край на екрана са изписани командите, 
които съответстват на контекстните бутони от М1 
до М4: 

Menu Select >0< Graph 

 

M1 

 

M2 

 

M3 

 

M4 

2.2. Избор на активни измервателни канали 

За всеки измервателен канал може да се избира 
дали той да се извежда на дисплея (т.е. да бъде 
активен) или не. По този начин монтираните, но 
неизползвани канали не претрупват дисплея и 

№ Наименование мярка количество 
1 Клас на точност  0,1 
2 Входен сигнал mV/V ±10 
3 Честота на входния сигнал Hz 0÷100 
4 Съпротивление на моста Ω 100÷1000 
5 Честота на регистриране на измервания сигнал (-1 dB) Hz 1000 
6 Филтър тип Bessel - програмно избираем Hz 100; 20; 5; 1 
7 Захранващо напрежение на моста V 5 
8 Дрейф за 4 часа µV < 10 
9 Дрейф на "0" на 100 С µV < 20 

Номер на модула 

Канал 

Режим Стойност 

Дименсия 
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извежданата информация отговаря на конкретната 
измервателна конфигурация. На екрана се извежда 
таблица с всички монтирани измервателни модули 
и наличните им канали. Ако някой от 
измервателните модули не е монтиран, неговото 
място в изведената таблица е празно. 

Важно: Изборът на активните канали се 
запомня в паметта на съответния измервателен 
модул и се съхранява и след изключване на 
захранването. 

2.3. Избор на режим на измерване 

Всеки измервателен канал може да се намира в 
един от следните режими на измерване: 
Raw – директна измерена стойност от АЦП; 
Gross – брутна скалирана стойност, пресметната 
според калибровъчните данни за съответния канал; 
Net – нетна скалирана стойност (съответства на 
брутната стойност, от която е извадена 
запомнената стойност на тарата); 
Tare – запомнена скалирана стойност на тарата. 
В случай, че няма въведени калибровъчни данни за 
съответния канал, всички скалирани стойности се 
пресмятат в mV/V. 

Промяната на измервателния режим може да се 
извършва индивидуално за всеки канал или за 
всички канали едновременно.  

2.4. Графичен дисплей 

Първоначално от подменю се избира вида на 
графиката: 

1. Y-T Graph – изобразява изменението на до 4 
избрани канала във времето; 

2. X-Y Graph – изобразява взаимната връзка 
между два избрани канала, съответно – по X и Y – 
осите на графиката. 

При избор на X-Y графика се избират 
допълнително стъпката на изменение по оста X (от 
0.01 до 10 секунди) и до 4 канала, които да бъдат 
изобразявани на дисплея. 

2.5. Основно меню 

Основното меню позволява да се зададе 
конфигурацията на отделните канали и да се 
извърши тяхната калибровка. То се състои от 
следните опции: 

1) Module 

Служи за конфигуриране на монтираните в 
уреда измервателни модули. При натискане на 
бутон OK се отваря подменю, съдържащо 4 точки 
– от Mod. #1 до Mod. #4. Всяка от тях съответства 
на позицията, на която е поставен отделният 
измервателен модул. Прозорецът, в който се 
въвеждат данните за конфигурацията на всеки от 

каналите, изглежда по следния начин: 
 

Channel: 1    

Filter: 10Hz   

Bridge: FULL Display:  

Unit: kg Gross ���� 

Dec.Pos.: 2 Net ���� 

Step: 5 Peak ���� 

Nom.Val: 500.00 Unscal. ���� 

K-Factor: 0.0000   

2) Filter 

Задава честотата на среза на цифровия филтър 
за съответния канал на ниво –3dB.  

3) Bridge 

Задава вида на измервателния мост. 
Възможните стойности са FULL и HALF. 

4) Unit 

Задава вида на измервателната единица на 
скалирания резултат (пресметнат на база на 
калибровъчните данни). Възможните стойности са 
mV/V, t, kg, g, kN, N, Pa, kPa, mm. Изборът им се 
извършва чрез бутоните със стрелки и се 
потвърждава с натискане на бутон OK.  

5) Dec. Pos. 

Задава броя на разрядите след десетичната 
запетая на резултата, които се извеждат на 
дисплея.  

6) Step 

Задава стъпката на изменение на резултата в 
единици от най-младшия разряд. Възможните 
стойности са 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000. 
Изборът се потвърждава с бутон OK. Бутон ESC 
игнорира избора. 

7)  K-Factor 

Задава константата за преобразуване от mV/V в 
µµµµm/m. Въвеждането й се извършва аналогично на 
номиналната стойност. 

3. Калибриране. 

При калибровката е необходимо да се зададат 
броя на калибровъчните точки (от 2 до 5). 
След това за всяка точка се въвеждат: 

-Зададена стойност. Това е калибровъчната 
величина за тази точка.  

-Зададен дебаланс. Това е стойността на 
еталонния входен сигнал за тази точка. Тя винаги 
се задава в mV/V.  

4. Експериментално изследване 

Експериментална платка на 8-канален модул е 
тествана за определяне на техническите 
показатели. Последователно на входа на всеки 
канал се подава еталонен сигнал. За целта от 
прецизен калибратор К3603 с клас на точност 
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0,0025, производство на фирма Hotinger, Германия 
се подава еталонен сигнал. Уредът позволява 
имитация на полу или пълен тензометричен мост 
със съпротивление на рамо 350 Ω. Всеки канал е 
изпитван при 8 часа непрекъсната работа и е 
проверен в диапазона ± 10 mV/V, задавани през 1 
mV/V. След обработка на експерименталните 
резултати, се установи, че характеристиките 
отговарят на посочените в табл. 4. 
Таблица 4 

№ Наименование мярка кол. 
1 Клас на точност  0,1 
2 Входен сигнал mV/V ±10 
8 Дрейф за 4 часа µV < 10 
9 Дрейф на "0" на 100 С µV < 20 

5. Заключение 

Разработени са схеми на модули за компактна 
32 канална тензометрична апаратура. Разработен е 
програмен продукт за нейното управление. 
Разработен е фотошаблон и по него е изработена 
експериментална платка на 8-канален модул, чиято 
работа е проверена експериментално. Това 
позволява да се изработи компактна 8, 16, 24 или 
32 канална тензометрична апаратура. 

По посоченият алгоритъм, програмният продукт е 
реализиран от маг. инж. Иван Цонев Иванов. 
Реализирани са модули за вграждане в измервателни 
системи при изпълнение на договори по НИС при 
ТУ-София и в апаратури за лабораторни упражнен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULAR MULTY CHANEL STRAIN GUAGE AMPLIFIER 

 

LENIN LAZOV 

Department of Strength of Materials, Techmical University, Sofia, 
Bulgaria 

 lazov@tu-sofia.bg 
 

 

Abstract: 

The paper presents multichannel strain gauge amplifier consisting of 8-channel modulus. Special software 
controlling the device was developed and tested. The modulus and software allow building of up to four modular 32 
channel compact amplifier with battery supply.  The characteristics of the developed modulus were experimentally 
investigated. The modulus fulfill the requirements for 0,1 accuracy class and can be used to measure strains and stresses 
in  real structures as well as to be mounted in industrial controllers. 

 

Keywords: Strain gauge method; Stress and strains measurements; Strength; Multichannel amplifier 
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Резюме: 

С програмния пакет ANSYS са решени топлинната и якостно-деформационната задача за 
числено определяне на температурното поле, напреженията и деформациите при електродъгово 
заваряване с двуслоен челен шев на тръбен елемент с дебелина 6 mm от стомана S275JR. Разгледани са 
специфични особености на компютърния модел използващ двойно елипсоиден топлинен източник. 
Предложен е метод за измерване на напреженията и деформациите с тензометрични възприематели и 
цифров микроскоп. Анализът на числените резултати получени с разработения модел показва неговата 
добра работоспособност.  
 

Ключови думи: Заваръчни симулации, Метод на крайните елементи, Температурно поле, 

Заваръчни напрежения, електродъгово заваряване 
 

 

1. Въведение 

Заварените тръбни елементи намират широко 
приложение в различни конструкции, като най-
неблагоприятните механични ефекти на 
заваръчния процес са появата на временни и 
остатъчни напрежения и деформации [1]. Те водят 
до образуване на горещи и студени пукнатини, 
повишена склонност към местната загуба на 
устойчивост в тънкостенни елементи, възникване 
на монтажни напрежения, активиране на корозия 
под напрежение и др. .  
Поставя се задачата да се разработи 

компютърен модел за изследване на временни и 
остатъчни напрежения и деформации в стоманен 
тръбен елемент и да се предложи метод за 
неговата проверка чрез натурни експерименти с 
оптичен и тензометричен метод.  

2. Разработване на компютърен модел 

Компютърният модел е разработен с 
универсалния софтуер по МКЕ ANSYS. Приложен 
е последователен подход за решаване на 

термомеханичната задача [2, 3], при който се 
пренебрегва влиянието на деформациите върху 
температурното поле. Блок схемата на модела е 
показана на фиг. 1. Решението се разделя на две 

Фиг. 1. Блок схема на разработения модел. 

начало на 
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части, които се решават последователно. В 
началния етап се определя температурното поле, 
след което температурите се интерпретират, като 
силови възлови товари от термично разширение, 
които се прилагат върху модела и предизвикват 
образуване на напрежения и деформации. 
Подходът е оправдан при разглеждания тръбен 
елемент поради възникващите малки 
премествания и деформации. 

2.1 Геометричен модел и мрежа от крайни 

елемент 

Създаденият модел на тръбен елемент с 
дебелина на стената 6mm, външен диаметър 
212mm и дължина 300mm (6х212х300) е показан 
на фиг. 2. За отчитане на високия температурен 

градиент в близост до топлинния източник е 
необходимо мрежата от крайни елементи там да 
бъде фина, докато в области отдалечени от шева, 
крайните елементи е целесъобразно да са с по-
голям среден размер. Обемите на двата слоя на 
шева са запълнени с 3D призматични елементи 
(фиг. 3), които позволяват да се изгради mapped 
мрежа с оптимално съотношение между размерите 
на елементите. Ефектът на разреждане с 

отдалечаване от зоната на шева е постигнат чрез 
оформяне на съгласуващ обем, в който се 
генерират тетраедрични елементи. Областите с 
понижен температурен градиент са запълнена с 
призматични елементи, които имат неколкократно 
по-голям среден размер от елементите в шева и 
зоната на термично влияние. 

2.2. Отчитане добавянето на метал към шева 

Използвана е техниката за активиране и 
деактивиране на елементи (birth and death). При 
нея елементите до които не е достигнал фронта на 
топлинния източник (заваръчната дъга) са 
деактивирани чрез умножаване на членове им в 
матриците на топлинните капацитети и коравини с 
число близко до нула. Критерий за активиране е 
повърхност движеща се синхронно с центъра на 
топлинния източник, намираща се на разстояние 
два елемента пред контура на елипсоида. 

2.2. Топлинен анализ 

Използван е двойно елипсоиден топлинен 
източник с гаусово разпределение на плътността 
на топлинния поток [3]. Количеството топлина, 
което се отделя от електрическата дъга се 
определя от заваръчния ток и напрежение с 
отчитане на КПД на процеса. За да се постигне 
най-добро съответствие между изчислената и 
реалната форма на заваръчната вана, предната част 
на двойния елипсоид да се моделира във вид на 
полусфера, а елипсоидът в задната част на 
топлинния източник е с полуос по направление на 
шева четири пъти по-голяма от радиуса на 
полусферата. Така приетите размери сa 
донастроени чрез тестови решения, тъй като 
издължеността на топлинния източник зависи от 
скоростта на заваряване. Размерът на елементите в 
обемите на първия и втория слой на шева е избран 
така, че по направлението на всяка полуос на 
елипсоида да са разположени от 4 до 8 елемента 
[2]. 

2.3. Якостно-деформационен анализ 

При якостно-деформационния анализ 
конструкцията е натоварена от променящи се във 
времето сили на термично разширение и свиване. 
Процесът е нестационарен с управляващ 
параметър - време. Задачата се разглежда от 
начален момент (t=0) до краен (t=tend), с приета 
времева стъпка ∆t. За всяка времева стъпка се 
определя изменение на температурата (∆Т), което 
предизвиква термично разширение или свиване и 
довежда до образуване на деформациите и 
напреженията. 
При използване на техниката за деактивиране и 

слой 1 

слой 2 

съгласуващ 

обем 

област с понижен 
температурен градиент 

зона на термично 
влияние  

Фиг. 3. Вид на мрежата в областта на шева. 

Фиг. 2. Геометричен модел и използвана мрежа. 

зона на термично 
влияние 

шев 

ТRSG 
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активиране на елементи, е необходимо на възлите 
от деактивираните елементи да се зададат взаимни 
връзки (coupling), като е показано на фиг. 4. Това 
се налага от факта, че коравината на тези елементи 
е занижена, поради което в техните възли се 
генерират нереални премествания. След 

активиране на елементите (възстановяване на 
коравината им) тези връзки се премахват.  
Използван е билинеен изотропен модел на 

пластично поведение зависещо от температурата. 
При задаване на коефициента на термично 

разширение се задава референтна температура, 
като за заварявания материал тя е околната 
температура, а за добавъчния - солидус 
температурата на съответния метал. 
За да се намали времето за изчисления 

механичната задача е решена с модел използващ 
силовата и геометрична симетрия в разглеждания 
тръбен елемент. 

4. Резултати от проведени числени 

експерименти 

Числените експерименти са извършени с 
материални характеристики показани в табл. 1. 
Таблица 1. Материални характеристики. 

T 

°С 

c 

J/kg.К 

k 

W/m.К 

E 

GPa 

ν 

- 

σY 

MPa 

ET/E 

- 

α 

°C
-1
 

20 442 15,0 200 0,278 275 0,014 11,8.10
-6
 

200 515 17,5 185 0,288 184 0,014 12,6.10
-6
 

400 563 20,0 170 0,298 132 0,014 13,6.10
-6
 

600 581 22,5 153 0,313 105 0,014 14,8.10
-6
 

800 609 25,5 135 0,327 77 0,014 14,7.10
-6
 

1000 631 28,3 96 0,342 50 1.10
-4
 14,0.10

-6
 

1200 654 31,1 50 0,350 10 1.10
-4
 13,8.10

-6
 

1340 669 33,1 10 0,351 10 1.10
-4
 13,6.10

-6
 

1400 675 66,2 10 0,353 10 1.10
-4
 12,7.10

-6
 

Параметрите на заваръчния процес са показани 
в табл. 2. 
Таблица 2. Параметри на заваръчния процес. 

8 
Интервал между слоевете, s 

слой 1 слой 2 

Заваръчен ток, А 225 265 

Заваръчно напрежение, V 24 29 

Скорост на заваряване,  mm/s 10 7 

На фиг. 5 е показано темературното поле 
получено от компютърния модел за различни 
времена след началото на заваръчния процес. 
Фиг. 6 показва темературния цикъл за точка 

ТRSG от равнината на симетрия на изследвания 
елемент (виж фиг. 1), където ще се поставят 
тензометрични възприематели. Температурата не 
превишава 55оС и е в работния температурен 
диапазон за тензорезисторите, които се предвижда 
да бъдат използвани при натурните експерименти. 

Фиг. 7 показва полето на надлъжните σx и 
напречни σy относно шева напрежения за време 
t=3s след началото на заваръчния процес.  

На фиг. 8 са показани остатъчните (след 2000s 
от началото на процеса) надлъжни и напречни 
напрежения по права от горната повърхност на 

Фиг.4. Задавване на взаимни връзки между 
елементите от шева. 

couplings 

Фиг. 5. Температурно поле получено с числения 
модел. 

t=78s 
t=15s 

t=200s t=1700s 

Фиг. 6. Температурен цикъл в областта на 
тензометрричните възприематели. 
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Фиг. 7. Поле на напреженията. 
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заварения елемент в непосредствена близост до 
шева и успоредна на него. 

 

4. Метод за извършване на натурни 

експерименти 

Физическите експеримети с които да се 
проверят резултатите от разработения компютърен 
модел могат да се осъществят със средствата 
показани на фиг. 9. Аналоговият сигналът от 

тензометричните възприематели 3 се обработва от 
тензометричен усилвател с АЦП 5. 
Температурните цикли в избрани точки (Т1-Т6) от 
тръбния елемент 3 се определят чрез термодвойки 
поставени в глухи отвори по повърхността на 

тръбния елемент 2. Сигналът от термодвойките се 
обработва от многоканален усилвател 4. 
Цифровите сигнали от усилвателите 4 и 5 се 
записват от специално разработен за целта 
софтуер. Чрез дигиталния микроскоп 1 се 
определя преместването на точки от междината на 
заваръчния шев. 

5. Заключение 

Могат да се направят следните изводи: 
- разработеният компютърен модел определя 
заваръчното температурното поле и полетата на 
напреженията и деформациите; 
- необходимо е да се извършат натурни 
експерименти по предложения метод с които да се 
провери точността на компютърния модел. 
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1. Introduction 

The main thesis of this paper is to develop one 
cluster of the control of the group of moving objects 
by methods of the neural networks and fuzzy nets. In 
the group it is possible to define the subgroups of pairs 
of objects which motion laws are not mathematically 
connected but during the execution of one of the 
motions a contact with the execution of the other 
motion is observed. 

2.Theoretical basics 

Let accept one pair of the group of the moving 
objects are translating and at one certain moment their 
motions are in real contact besides the absence of the 
physical links between the objects. As example of 
such kind of subgroup it is possible to give two 
participants in the traffic, which could be accepted as 
group in mentioned here notions. 
Two possibilities are:  

- lack of coincidence of the objects positions 
during the motion (conflictless, contactless); 

- coincidence of the objects positions during the 
motion (crash). 

The first case: section of contactless rectilinear motion 
will be investigated. The choice of the other motion type – 
curvilinear – is another experts decisions cluster. 

It will be considered that the section is rectilinear when 
the radius of the curvature is larger then previously taken 
according to the traffic experts’ opinion Rlimited. This 
boundary value is input quantity (initial condition of an 
experts’ evaluation). 

During the mentioned motion of the pair it is possible 
to have:  

- parallel motion directions of the objects   
- “turns”: left or right. 

The section of the motion along parallel or 

coinciding directions will be noted by the term 
”motion in line” (fig.1a + fig.1b) and passing each 
other – “detours” or “passing each other” (fig.2a + 

fig.2b). 
 

 
 

 
 
 
 

 
Fig. 2a 
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Fig. 2b 

“Stopping” will be considered as special case-cluster 
of the expert decision of the project. Shortly, 
“stopping” is a control decision after analysis when 
communication of rectilinear motion can’t be achieved 
in the neutral network training set.  
For example, the detour from the right side is not 
allowed by the traffic law which results in 
unadmissible decision for the described system. 
Motion in line 
For this case the motions of the objects pair is 
accepted to be uniform, i.e. their routs are possible to 
express following way 
    s1(t)= v1.t ,     s2(t)= v2.t                     (1)  

The terms have to be laid down for the velocities v1 
and v2 to be “close to each other quantities”. In 
opposite case the decision “the system of  two 

translating objects in the path” leads to “breaking the 

motion in the path”. This last means that the objects 
are not in pair and their motions are at too long 
distance for to be linked because of  missing the 
criteria of comparison in the common motion. In other 
words: 

1. When v1 is “obviously smaller” than v2, the first 
object 1 will retreat to a great distance from the 
object 2, so their treatment as a system of object, 
named up pair, looses logic.  

 The stopping of the object 1 is a partial case when 
v1 is considerably smaller 
     than v2.  

2.When v2 is “obviously smaller” than v1, the first 
object 1 will retreat to a great distance from the 
object 2, but the places of two objects are 
changed com-paring with the case 1. For the 
developed program the input and output data only 
replace ones others.  

From the upper done analysis follows that the 
“distance s” between the objects of the pair (fig.1a, 

1b, 2a, 2b) 
        s(t) = s1 - s2= v1.t -v2.t                   (2) 

appear as important criterion and has to be accepted in 
the fuzzy logic of the des-cribed phenomenon and in 
the networks model of control. The same time this 
value s has to be compared during the logic with 
previously given initial value s*. It has to limit the 
“pair” from the usual mechanical system of two 

objects where the link between two motions is absent.  
Two cases for s are possible: 

• Constant, i.e. s ≈ s*; 
• Variable of two cases  

a. decreasing  s < s*; 
b. increasing  s > s*. 

“Decreasing” leads to case 2.  
“Increasing” over the “obviously large quantity” of 
the parameter s enforce a reaction of “distance 

decreasing?”.  
Using the done analysis several feedback 

connections will be traced during the control execution 
according to the criterion s 
                  s= v2.t – v1.t= (v2 – v1).t ∩ s ≈ s*;     (3) 
In the feedback (3) the same part could be replaced by 
new notion 

              s0 = (v2 – v1).t ; sa = a.t
2
 /2               (4) 

For the needs of the control feedback (4) could be 
presented shortly as follows 
                                        s= s0 ∩ s ≈ s*              (5) 

During fuzzification s ≈ s* will be defined together 
with the membership function µ. 
  
Fuzzification  
For to introduce fuzzy nets terminology we start by 
notion constant speed and its corresponding 
membership function (fig.3). 

 
Fig. 3a 

 
Fig. 3b 

Thus the diagram of the real velocities of the objects is 
shown in fig.3a, fig.4a, fig.4b and fig.4c and their 
membership functions (MF) are in fig.3b, fig.5a, 
fig.5b and fig.4c. 

 
The noted by s0 and sa areas in fig.4a, fig.4b, fig.4c, 
are in correspondence with (5). 
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Besides the differences of the speeds of two objects 
their membership functions are coinciding at all. 
Real membership functions are not with straight lines but 
have the rounded passages. If overflow both  membership 
functions have the area  where both the objects have 
stationary (uniform) motions (fig.6). 

 
The blue area shows  the possibilities of the  uniform 
motions of  the both objects together. The accent is put 
on the influence of  the  accelerating  and  decelerating 

processes of the velocities v1 and v2. It is possible to 
observe another view of the fuzzificaion, which is 
rounded in  fig.4  the area where both membership 
diagrams are not in regime of the non stationary 
speeds (fig.5).Here is accepted sym-metrical intervals 
of the accelerating and decelerating insertions ∆t1 and 
∆t2 (fig.3). This choice is not limitation because during 
the programming it is possible to change the 
acceptance, because of taking different in length 
sections of membership functions, as it is 
demonstrated in  fig.7 by using patterns for different 
regimes during the time. 

 
Fig.7 shows the possible admissible paths: 
- v1(s0) shows uniform motion of first object; 
- v2(s0) shows uniform motion of second object; 
- s0-sa  shows  decelerating  motion of first or  
     second object; 
- s0+sa  shows  accelerating motion of first or  
     second object; 
- blue  area  shows  uniform motion of both  

objects together. 
For  the needs  of  the  programming several expert 
notions are introduced:  

“nearness” means the possible minimum distance 
according to expert skills; 
“excess of nearness” has three possible reactions 
according to expert skills (algebraically adding the 
correction sa to express not uniform motion, 
detour, stop); 
“conflict” means impossible from the view of 
definitions of the fuzzification; 
“remoteness” means long distance between the 
objects of the formulated pair. 

In practice “excess of nearness” leads the system (pair 
of two objects) from “motion in line” to an 
intermediate stage of “parallel motion”. This last 
notion modifies “near-ness” to a new linguistic 
variable: 
     “nearness 1” (REMOTE, CLOSE ENOUGH, TOO 
CLOSE, DETOUR).  
In our case it is possible to use THE SUM 

CRITERIA. 



 184

 
The logical whole process could be presented by the 
scheme in fig.8. 
 
 
 

 
Fig. 8 

 

 

 

 

Conclusions 
The results of the presented developing of the fuzzy 
logic may easy utilize for to enlarge the mechanical 
regimes of the pair of moving objects. These 
approaches are regarded by many researchers as 
one of the most promising topics.  
Fuzzy logic takes real-world variations into account 
and the potential applications of the neural models of 
the systems which solve real problems always will be 
very “at time”, using the experts opinions. 
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INTRODUCTION 

The main thesis of this paper is to develop the 
control of the group of moving objects by 
methods of the neural networks. In the group it is 
possible to define the subgroups of pairs of 
objects which motion laws are not mathematically 
connected but during the execution of one of the 
motions a contact with the execution of the other 
motion is observed. 
 

THEORITICAL BASICS 

Let accept one pair of the group of the moving 
objects are translating and at one certain moment 
their motions are in real contact besides the 
absence of the physical links between the objects. 
As example of such kind of subgroup it is possible 
to give two participants in the traffic, which could 
be accepted as group in mentioned here notions. 
Two possibilities are:  

- lack of coincidence of the objects 
positions during the motion (conflictless, 
contactless); 

- coincidence of the objects positions 
during the motion (crash). 

The first case: section of contactless rectilinear 
motion will be investigated when the moving 
objects are not executing parallel motion.  
 

It will be considered that the section is rectilinear 
when the radius of the curvature is larger then 
previously taken according to the traffic experts’ 
opinion Rlimited. This boundary value is input 
quantity (initial condition of an experts’ 
evaluation). 
During the mentioned motion of the pair it is 
possible to have: parallel motion directions of 
the objects or “turns”: left or right. 
The section of the motion along parallel or 
coinciding directions will be noted by the term 
”motion in line” (fig.1a + fig.1b) and passing each 
other – “detours” or “passing each other” (fig.2a 

+ fig.2b). 
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Fig. 2a 

 
Fig.2b 

 
“Stopping” will be considered as special case-
cluster of the expert decision of the project. 
Shortly, “stopping” is a control decision after 
analysis when communication of rectilinear 
motion can’t be achieved in the neutral network 
training set. For example, the detour from the 
right side is not allowed by the traffic law which 
results in unadmissible decision for the described 
system. 
 
For this case the motions of the objects pair is 
accepted to be uniform, i.e. their routes are 
possible to express in the following way 
 
                       s1(t)= v1.t ,     s2(t)= v2.t         (1) 
 
1. The terms have to be laid down for the 

velocities v1 and v2 to be “close to each 

other quantities”. In opposite case the 
decision “the system of  two translating 

objects in the path” leads to “breaking the 

motion in the path”. This last means that the 
objects are not in pair and their motions are 

at too long distance for to be linked because 
of missing the criteria of comparison in the 
common motion.  

From the upper done analysis follows that the 
“distance s” between the objects of the pair 
(fig.1a, 1b, 2a, 2b)  
 
                             s(t) = s1 - s2= v1.t -v2.t            (2) 
 
appears as important criterion and has to be 
accepted in the neural networks logic and model 
of the control. The same time this value s has to 
be compared during the logic with previously 
given initial value s*. It has to limit the “pair” 
from the usual mechanical system of two objects 
where the link between two motions is absent.  
Motion in line was been the subject of an ather 
observation. 
Two cases for s are possible: 

• Constant, i.e. s ≈ s*; 
• Variable of two cases  

a. decreasing  s < s*; 
b. increasing  s > s*. 

“Decreasing” leads to case 2.  
“Increasing” over the “obviously large quantity” 
of the parameter s enforce a reaction of “distance 

decreasing?”.  
Using the done analysis several feedback 
connections will be traced during the control 
execution according to the criterion s 
 
                 s= v2.t – v1.t= (v2 – v1).t ∩ s ≈ s*;     (3) 
 
In the feedback (3) we could replace the same 
parts by new notions 
 
                                     s0 = (v2 – v1).t                 (4) 
 
For the needs of the control feedback (3) could be 
presented shortly as follows 
 
                                    s= s0 ∩ s ≈ s*;             (5) 

  
During the modelling of the neural links s ≈ s*. 
From two cases of detours, shown in fig.2a + 
fig.2b, the first will be presented par-ticularly 
because of the similarity of the both processes.  
For conclusions which leads to the new feedback 
connections it is necessary to intro-duce a new 
criterion “visual side shifting” w (fig.3), due to 
detour of the object 2 done by object 1. This 
criterion will be valid till the parallel motions of 
the objects. 
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Fig. 3 

Taking into account the relation 
                         tg(α)=w/s 
we develop the vector-velocity v1 in two mutually 
perpendicular vectors v'1 and v''1 (fig.3) as 
follows 
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The velocity v'1 will be supported as control 
criterion till the existing of the distance w as 
criterion. After that the “overtaking” is in force 
(fig.4). 
 

 
Fig. 4 

 
Neural Model  
The presented in  fig.4 model includes the 
following abbreviations 

1.Node Descriptions 

ML –Motion in Line; RM – Rectilinear 
Motion; P – Parallel Motion; BD – Break  
Down of the pair objects; 0 – stop of the 
control; C – Crash; s0 – constant distance; s0 – 
sa – small distance; s0 + sa – large distance; 
v’’0 – small speed; v’0 – large speed; L – Left 
turn;  

     2.Path Descriptions :  
example admissible– Motion in Line → small 
distance → detour → left turn → parallel 
motion which describes by the path   ML→ 
RM→ s0 - sa → D → L → P; 

example unadmissible– Motion in Line → 
small distance → detour → right turn → stop 
which describes by the path (ML → RM → 
s0 - sa → D → R? → 0), 
 

where   R?  couldn’t  be recognized in  case  of  
traffic – right detour is not possible according to 
international rules and the control neural   model  
orders stop. Every path of  the shown in the fig.5 

connections could be  realized in the control  
feedback set, developed by described up 
kinematics of  two objects of the pair in case of 
the existence of the configuration into the set of 
possible (admissible) paths.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 

 
For the needs of the programming there are 
introduced several expert notions:  

“nearness” means the possible minimum 
distance according to expert skills; 
“excess of nearness” has three possible 
reactions according to expert skills:   

1. algebraically adding the correction sa 
for to express not uniform motion; 

2. detour; 
3. stop; 

“conflict” means impossible from the view of 
definitions of the fuzzification; 
“remoteness” means long distance between 
the objects of the formulated pair. 

In practice “excess of nearness” leads the system 
(pair of two objects) from “motion in line” to an 
intermediate stage of “parallel motion”. This last 
notion modifies “near-ness” to a new linguistic 
variable: 
     “nearness 1” (REMOTE, CLOSE ENOUGH, 
TOO CLOSE, DETOUR). 
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The shown neural model in fig.6 could be present 
for programming as table of the paths 
 

ML RM BD O C S0 S0- 

Sa 

S0+ 

Sa 

v1’ v1’’ D L P 

* *         *       * * * 

* *         *       *     

*   * *                   

*   *   *                 

* *       *               

* * *         *           
* *           * *         

* *   *     *             

* *     *   *             
* *         *     *       
* *         *       * * * 

 
The program has to be  based on the following 
acceptions : 

1. The membership functions are 1(*) or 0; 
2. Input parameters of the nodes are 

numbers in an array; 
3. 11 possible paths of the neural network 

could be matched as files; 
4. The parameters criteria is the sum of the 

corresponding values of these parameters 
which are in the example  input path ; 

5. If this path is from trained ones the 
program comparing part accepts this 
decision , otherwise no decision – this 
means the input path is not accessible as 
an action of the described system . 

 

Conclusions 
The results of the presented developing of the 
neural networks model may easy utilize for to 
enlarge the mechanical regimes of the pair of 
moving objects.  
In particular, the trends are to move towards the 
hybrid systems. The greatest interest is on fuzzy 
logic with neural networks, so called NEF sets. 
Fuzzy logic takes real-world variations into 
account and the potential applications of the 
neural models of the systems which solve real 
problems always will be very “at time”, using the 
experts opinions. 
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Abstract:  

The article investigates the using of the fuzzy sets and neural networks in the area of the rotation of groups of objects - 
here couples of gears. This approach is extremely limited nowadays because of a basic thesis in fuzzy logic theory: not 
to be used in the areas where the purpose formulation and its achievement by the mathematical attainment exists. The 
experts’ opinions which are the most important as fuzzy sets tools are the results of the long years team work.  
The using of the neural networks in the experts’ experience applications is a modern applicationtrol of the rotation. The 
construction of the neural networks as control tools of clusters of the solutions facilitates the final development of the 
control problem. 
 

Keywords: rotation trajectory clusters, membership function, synergy of gear geometry, real geometry. 

 

 

INTRODUCTION 

The main thesis of this paper is to develop the 
clustering of the rotation objects (gears) by methods 
of the mathematics and preparing the couple of two 
gears for the applications of fuzzy logic [4]. In the 
group it is possible to define subgroups of pairs of 
objects, which motion is mathematically realized by 
ideal model (synergy) and it is connected with the 
reality during the execution of the rotation together. 
For necessities of the neural control synergy and 
real behavior of the couple of gears are compared. 
After corresponding with the results exit (after 
application of fuzzy logic) the conclusion for the 
quality of upper mentioned work (execution) of the 
pair of objects is given.  
 

THEORETICAL  BASICS 

The theoretical basics of the common work of two 
gears are known from the Machinery Design. They 
could be:  

- rotating in internal contact (fig.1a+b) or 
- rotating in external contact (fig.2). 

These two cases is possible to present simply as 
rolling one circle over the other internally or 
externally. These two circles (fig.1b, fig.2) are 
known as basic circles of the gears during the work. 
 
In both cases of the work of every couple of gears, 
shown in fig.1 and in fig.2, in the contact point 
during practical work of the gears, there are two 
points with coinciding velocities: this is particular 
case of parallel motions, i.e. motion in line [4].  
 
 

 
 

 
 

 
From Mathematics it is known that every curve 
could be replaced by the line-chord  of a very short 
length. So in this case it is possible to say that is 
similar with the defined in [4] Motion in line, 
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because the rotation in work time of the gears is 
uniform. 
Let remind shortly this. 
In this case the motions of the two gears points (pair 
of objects) in contact is accepted to be uniform, i.e. 
their routes are  
 

                           s’(t)= v’.t ,     s’’(t)= v’’.t        (1) 
 
The terms have to be laid down for the velocities v’ 
and v’’ to be “close to each other quantities”.  
From the done in [4] analysis follows that the 
“distance s” between the contact points of the gears 
couple are the pair  
 
                           s(t) = s’- s’’= v’.t -v’’.t              (2) 
 
appears as important criterion and has to be 
accepted in the fuzzy logic of the described 
phenomenon and in the networks model of control. 
The same time this value s has to be compared 
during the logic with previously given initial value 
s*. It has to limit the “pair” from the usual 
mechanical system of two points where the link 
between two motions is absent.  
For the gears be in work it is necessary to fulfill the 
condition: s ≈ s*, otherwise the gears can’t work. 
Every other case will complicate the problem: the 
motion of the couple of gears will stop.  
Both the variables s’ and s’’ have to be traced 
together with feedback connection till criterion s ≈ 
s* is achieved.  
In the feedback is accepted the notions 
 

                                       s0 = (v’’– v’).t               (3) 
 
For the needs of the control, feedback (3) could be 
presented shortly as follows 
 
                                               s= s0 ∩ s ≈ s*          (4) 

 
 

 
 
 
During fuzzification s ≈ s* will be defined together 
with the membership function µ. 

The velocity v1 will be supported as control 
criterion till the existing of the distance w as 
criterion. After that the “overtaking” is in force 
(fig.3). 
 
Fuzzification  
In the fuzzy sets terminology [4] it is necessary to 
start by notion constant speed and its 
corresponding membership function. 
Thus the diagrams of the real velocities of the 
points in contact are shown in fig.4a, fig.4b, fig.4c, 
and their membership functions (MF) are in fig.5a, 
fig.5b, fig.5c. 
 

 
 

 
 

 
 
The noted by s0 area in fig.4a, fig.4b, fig.4c, are in 
correspondence with (3). Besides the differences of  
the speeds of two  points  their  membership  
functions are coinciding at all. 

v’’ 
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Real  membership functions are not with straight 
lines but have rounded passages. If overlap both  
membership functions we  have the area where the 
both objects  have  stationary (uniform)  motions  
(fig.6). 
 

 
 
Here the blue area  shows  the possibilities of the  
uniform motions of  the both points together, which 
is only possible. The accent is not put on the 
influence of the accelerating and decelerating 
process of the velocities v’ and v’’. 
The developed here process allows to control the 
dimensions of the gears after their work together, 
because the biggest problem is the wearing in the 
machines. The fact is that there is no machine 
without gears transmissions excluding electronics. 
 
The other possibility for application the fuzzy logic 
gives the notion ”synergy”. Shortly it is the 
prescribed in advance criteria, here it could be the 
ideal trajectory of the point, which is on the basic 
circle of the cylindrical gear.  
 
Let accept the circle A (fig.7) is the synergy: the 
form of the basic circle of the gear, close to ideal for 
the given gear. Let after some time of working the 
same gear changes its basic circle due to real wear 
and this changed form is the circle B. Then it is 
possible to compare both criteria: the length of the 
circles s' and s'’ and also the velocities v' and v'’.  
 
Let the radius of A is R’ and the radius of  B is R’’. 
The synergy in the first case has to be the length of 
the circle of A. Clustering this length in small 
chords (according to Mathematics) and comparing 
the velocity v' of one point from the circle-synergy 
with velocity v'' of the same point from the circle 
B, it is possible to formulate the similar problem as 
in case of internal contacting gears (fig.1). 
 
The purpose of this process here could be one 
possibility for checking the form of the given gear 
after working a long time: to answer is it possible 

this gear to execute the prescribed at the beginning 
motion and from here – is it the same transmission 
for the machine. 
 

 

 

 

 

 

The control program has to be  based on the 
following acceptions: 

1. The membership functions are 1 or 0; 
2. Input parameters of the synergy are 

numbers in an array; 
3. The possible paths of the neural network 

could be matched as files; 
4. The parameters criteria are the sum of the 

corresponding values of these parameters 
which are in the input; 

5. If this path is from trained ones the program 
comparing part accepts this decision, 
otherwise no decision – this means the 
input path is not accessible as an action of 
the described system. 
In our case it is possible to use THE SUM 

CRITERIA. 
The logic of the whole process could be presented 
by the scheme in fig.8. 
 
These mentioned above criteria could be also only 1 
criterium: just one text, which is the logic condition. 
The input  could be files of numbers; file of texts; 
pictures according to previously explained graphical 
symbols, which bear graphical information etc. 
For the results there are possible different outputs: 
also kind of files, one textual answer, picture which 
is repared in comparing with the input one, an 
answer which directs to the necessary actions of an 
operator etc. 
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Example(fig.9): 

Input table of criteria is given as a table of paths. 
 
S RDN RDP LIM 

*    * 

* *  * 

*  * * 

 

Results: 

O1- very good work 

O- impossible work (Gear cannot execute the 
prescribed motion) 

O2-Attention (coinciding with LIM difference) 
 

 

 
Description 

S- Synergy;  RDN- not permitted dimension; RDP- 
 permitted dimension; LIM- possible difference; I- 

inputs; O- outputs. 
A program(fig.10) was realized which compares 
synergy with the measured real values and gives the 
relevant answer – either that it is possible for the 
gear to continue its work or that it must be stopped. 
 

 
Fig.10 

 

Conclusions 

The results of the presented development of the 
neural networks model and fuzzy logic may easily 
be utilized to enlarge the mechanical regimes of the 
pair of working gears.  
In particular, the trends are to move towards the 
hybrid systems. Indeed, several manufacturers are 
working on “fuzzy neurons”, which tends to link to 
small computers, presented on the atomic structure. 
These atomic structures could be overlapped in 
result or multiply the branches of the structures. 
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 В работата се изследват нестационарни фрикционни трептения, възникващи при потегляне на 
транспортно средство, с металокерамични  фрикционни двойки в съединителя. Направен е анализ на 
честотите и амплитудите, с които възникват фрикционните трептения и са предложени методи за 
гасенето им. 
Ключови думи: Фрикционни трептения, самовъзбуждане, коефициент на триене. 

 
 

1. Въведение 

При изследването на процесите, възникващи в 
съединителя на транспортно средство, е важно да 
се различават две негови състояния: 

- Съединителят е включен и няма приплъзване 
между дисковете му.  

- Съединителят е в процес на включване. В 
този случай от задвижващите към задвижваните  
елементи се предава въртящ момент и е налице 
приплъзване (релативна скорост) между триещите 
се повърхнини. Съгласно [1] и [2] в тази фаза на 
движението възникват самовъзбуждащи се 
трептения, поради променливата характеристиката 
на момента на триене в зависимост от релативната 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
скорост на плъзгане на фрикционните дискове 
(фиг. 2).  
Целта на работата е да се изследват фрик-

ционните трептения при потегляне на транспортно 
средство, породени от триещ съединител, прите-
жаващ металокерамични фрикционни двойки. 

 

2. Динамичен модел 
 

Динамичният модел, показан на фиг. 1 е 
изграден като дискретна система състояща се от 8 
диска и 4 еластични вала. Двигателят с вътрешно 
горене е сложна система, която на този етап се 
приема като диск 1, на който действа двигателен  
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момент М. Връзката между двигателя и маховика 
му се моделира с еластичния вал (1). Съединителят 
се състои от два диска: задвижващ 2 (към него е 
приведен и маховикът) и задвижван 3. 
Скоростната кутия се състои от четири диска 4, 5, 
6 и 7, като се отчита еластичността в зъбното 
зацепване. Към вала (4) и диска 8 са приведени 
всички останали масови и еластични елементи от 
трансмисията и постъпателно движещите се части 
на транспортното средство. Съпротивителният 
момент MC  е приложен на диска 8. В процеса на 
потегляне динамичната система се състои от две 
системи I и II (фиг. 2), които си взаимодействат с 
момента на триене  MT.  

Използвани означения: 
φi - ъглови координати на дисковете (i=1÷8); 
Ii - масови инерционни моменти на дисковете 
(i=1÷8); 
cj - коефициенти на еластичност на валовете 
(j=1÷4); 
βj - коефициенти на демпфиране на валовете 
(j=1÷4); 

110 ϕ&KKM −= - двигателен момент; 

832 ϕ&KKM C += -съпротивителен момент; 

32 ϕϕω && −=r - релативна скорост между 

задвижващия и задвижвания диск на съединителя; 

( )3
310)( rrT bbbtNM ωω +−= - момент на 

триене. За металокерамични фрикционни двойки 
се апроксимира с функцията представена на фиг. 2 
[1]. Нормалният натиск е приет за линейна 
функция на времето. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.2 
 Силите между зъбните двойки  [3] са: 
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където rgi са радиуси на делителните окръжности 
на зъбните двойки; 
αwi - ъгъл на зацепване на зъбните двойки; 
βwi - ъгъл на наклона на зъбите; 
cvi - коефициент на еластичност в зъбното 
зацепване; 

βvi - коефициент на демпфиране в зъбното 
зацепване. 
 

3. Диференциални уравнения за движение 
 

Диференциалните уравнения са съставени с 
метода на D’Alambert- Lagrange и са: 
Система I: 

(1)
( )

( )
.

,

122

111

TMLI

LMI

−=

−=

ϕ

ϕ

&&

&&

     

Система II: 

(2)

( )

( )

( )

( )

( )

( )
,

,

,

,

488

,4777

6366

,3555

4244

233

C

z

z

z

z

T

MLI

LMI

MLI

LMI

MLI

LMI

−=

−=

−=

−=

−=

−=

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

&&

&&

&&

&&

&&

&&

                                     

където 

;

,,,

716

616515414

gzz

gzzgzzgzz

rFM

rFMrFMrFM

=

===

 

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

1 1 2 1 1 21

2 3 4 2 3 42

;

;.

L c

L c

ϕ ϕ β ϕ ϕ

ϕ ϕ β ϕ ϕ

= − + −

= − + −

& &

& &

 

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

3 5 6 3 5 63

4 7 8 4 7 84

;

.

L c

L c

ϕ ϕ β ϕ ϕ

ϕ ϕ β ϕ ϕ

= − + −

= − + −

& &

& &

 

 

4. Стойности на физическите параметри на 

системата 
 

В таблици 1, 2 и 3 са дадени стойности на 
параметрите на елементите на динамичния модел 
[3]. 

Таблица1 
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

[kgm
2
] 0,045 0,2 0,0026 0,0025 0,005 0,0025 0,005 5 

                 Таблица 2 
 c1 c2 c3 c4 

[Nm/rad] 50000 1600 60000 400 

Таблица 3 
 β1 β2 β 3 β4 β5 β6 

N.s.m/rad 0,18 0,08 3,16 1,05 0,37 1,05 

Коефициентите на еластичност в зъбното 
зацепване, съгласно [1], са: 
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а коефициентите на демпфиране:  
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Собственита честоти на системата I (фиг.1) са: 
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Собствените честоти на системата II са 
определени числено и са: 
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5. Числено решение 
 

На фиг. 3 са представени ъгловите скорости 
на задвижващия ( 2ϕ& ), задвижвания диск ( 3ϕ& ) и 

нормалния натиск N, който не е периодична 
функция. С увеличаването на N дискът 3 се 
задвижва. Когато релативната ъглова скорост  
между дисковете 2 и 3 премине през интервала, 
където характеристиката на момента на триене 
(фиг. 2) има падащ участък, възникват фрик-
ционни трептения с нарастваща амплитуда. 
Трептенията продължават до момента на 
изравняване на двете ъглови скорости ( )00 =rω  

[1]. Като се анализира фиг. 3 се отчита честотата 
на трептене на задвижвания диск, която съвпада с 
първата собствена честота на системата II.  
 

6. Начини за намаляване на фрикционните 
самовъзбуждащи се трептения 
 

 За избягване възникването на фрик-
ционните самовъзбуждащи се  трептения, могат да 
се приложат следните методи: 

 - увеличаване на демпфирането в елементите 
на трансмисията - този метод не е препоръчителен 
и не се използва поради факта, че с увеличаване на 
съпротивлението се намалява коефициента на 
полезно действие на трансмисията. Този начин е 
приемлив ако се конструира демпфер, който се 
включва, само когато има приплъзване между 
дисковете на съединителя; 
 - създаване на металокерамични елементи с 
по-малък наклон на характеристиката на 
коефициента на триене; 
 - регулиране на нормалния натиск между 
фрикционните дискове; 

 - оптимизиране параметрите на системата. 
Съгласно направените изследвания в [1] се вижда, 
че при промяна на масовия инерционен момент на 
диска, на който действа триещият момент MT, 
реалната част на корените на диференциалните 

уравнения клони към отрицателно число. От там 
може да се предположи, че с промяна на I3, 
самовъзбуждащите се трептения могат да станат 
неустойчиви. 
 В работата са извършени числени изследвания, 
с промяна на масовия инерционен момент на 
фрикционния диск 3. Резултатите са показании на 
фиг. 4, фиг. 5, фиг. 6, а приетите стойности на 
масовия инерционен момент I3 са дадени в горния 
десен ъгъл на всяка фигура. От числените 
резултати се вижда, че с увеличаване стойността на 
I3, амплитудите на трептенията намаляват. 
 

7. Заключение 
 

Възникналите трептения в изследвания 
динамичен модел са в следствие от падащата 
характеристика на момента на триене в зависимост 
от релативната скорост между триещите се 
дискове. Поради това, че характеристиката на 
коефициента на триене на металокерамичните 
фрикционни материали е по-стръмна от тази на 
традиционните фрикционни материали [1], 
възникналите трептения са с по-големи амплитуди. 
Те се проявяват с първата собствена честота на 
системата ( )1,IIω .  

Съгласно посочените методи за редуциране 
трептенията, е целесъобразно да се използват тези, 
които са технически възможни и икономически 
ефективни, а именно конструиране на регулируем 
демпфер или увеличаване на масовия инерционен 
момент на задвижвания диск на съединителя. 
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Резюме: В тази работа се моделират и изследват с помощта на метода 
на крайните елементи (МКЕ) звуковите трептения на колоос с гумени 
еластични елементи между бандажа и колелото. Получените резултати 
са сравнени с резултатите от изследване на колоос с метална 
конструкция.  
 
Ключови думи: виброакустика, метод на крайните елементи, 

 
1. Увод: 

 
 Методът е апробиран върху механичен 
камертон, при което се получава добро покритие 
на честотите, пресметнати с МКЕ [1] и с точно 
пресмятане като система с разпределени 
параметри. При тези изследвания бе установено, 
че при използване на краен елемент тип 
тетраедър с допълнителни възли (фиг.1) при 
определени размери и разстояние между възлите 
се получават резултати по отношение на 
собствените честоти с грешка 0,6 %. Това ни 
дава основание да приложим тези крайни 
елементи и този метод при изследване звуковите 
свободни трептения на колооси [2]. 

 
Фиг.1 

 

2. Пресмятане: 
 

 Колооста (фиг.2) е начертана в 3D с 
програмния продукт Solid Works [6]. След това е 
моделирана с помощта на продукта Cosmos 
Works с мрежа от крайни елементи (фиг.3) тип 
тетраедър с допълнителни възли.  
 Използваната гъстота на мрежата е 
определена чрез последователни изчисления с 

променящ се брой елементи докато се получи 
минимална разлика в резултатите (фиг.3). 
 Изследваната колоос се състои от стоманени 
детайли (табл.1) и гумени елементи (табл.2) 
между бандажите и колелата. 

Таблица 1 

Property Name Value Units 

Elastic modulus 2.1e+011 N/m^2 
Poisson's ratio 0.28 NA 
Shear modulus 7.9e+010 N/m^2 
Mass density 7700 kg/m^3 
Tensile strength 7.2383e+008 N/m^2 
Yield strength 6.2042e+008 N/m^2 
Thermal expansion 
coefficient 

1.3e-005 /Kelvin 

Thermal conductivity 50 W/(m.K) 
Specific heat 460 J/(kg.K) 

 

Таблица 2 

Property Name Value Units 

Elastic modulus 1e+009 N/m^2 
Poisson's ratio 0.3 NA 
Shear modulus 2.9e+006 N/m^2 
Mass density 1000 kg/m^3 
Tensile strength 1.3787e+007 N/m^2 
Yield strength 9.2374e+006 N/m^2 
Thermal expansion 
coefficient 

0.00067 /Kelvin 

Thermal conductivity 0.14 W/(m.K) 
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Фиг.2 

 
Фиг.3 

 
 Свободните незатихващи трептения на 
колооста се описват от матричната система 
диференциални уравнения: 
 

0.. =+ qCqM && , (1) 
където 
 

[ ]
T

21 ... nqqq=q  (2) 
 
е вектор на обобщените координати; 
M  е матрицата, която характеризира масово-
инерционните свойства на механичната система; 
C  е матрицата, която характеризира 
еластичните свойства на механичната система. 
 Системата свързани линейни диференциални 
уравнения се получава при малки трептения. 
 Решенията на системата диференциални 
уравнения (1) са от вида 

 
)...,,2,1(sin. nitvq iii == ω  (3) 

 
 Като се вземе предвид (3), от (1) се получава 
матрична система алгебрични уравнения, които 
дават връзката между собствените честоти iω  и 

собствените форми iv  и има вида 
 

0..2
=− VMC ω  (4) 

 
 За да бъде изпълнено горното условие е 
необходимо 

 

0.det 2
=− MC ω  (5) 

 
 Корените на характеристичното уравнение 
(5) дефинират собствените честоти iω  
 

[ ] nrdiag rr ...,2,1,, == ωω  (6) 

 
от където се определят собствените честоти в Hz 
 

Hzf
rr

r
π

ω

.2
,

=  (7) 

 
 От уравнение (4) се определя матрицата на 
формите (модалната матрица) на свободните 
трептения на колооста 
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където ijV  са неизвестните амплитуди на 

възловите премествания при свободни 
трептения. При дадени матрица на масово-
инерционните свойства и матрица на 
еластичните свойства се пресмятат собствените 
честоти и собствените форми. 
 Начертаната в 3D пространството колоос с 
програмния продукт SolidWorks е моделирана с 
крайни елементи тип тетраедър с допълнителни 
възли, отчетени са физико-механичните 
свойства на материалите (табл.1 и табл.2) и с 
помощта на програмния продукт Cosmos са 
извършени пресмятания на собствените честоти 
и форми. 
 
Резултати: 
 
 Определени са първите 20 собствени честоти 
и форми на конструкцията. Резултатите от 
изследването са показани в табл.3. Поради 
ограничения обем на статията не са приложени 
резултатите за по-високи собствени честоти и 
форми. 
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Таблица 3 

Колоос  

(фиг. 2)  

Стойности на 

първите 20 

собствени 

честоти, Hz  

1.   0                           

2.   0 

3.   0 

4.   0 

5.   0 

6.   0 

7.   78.96 

8.   102.57 

9.   102.68 

10.   197.18 

11.   197.76 

12.   396.9 

13.   450.95 

14.   452.03 

15.   458.27 

16.   459.28 

17.   461.29 

18.   462.48 

19.   570.44 

20.   732.06 

 
 
 Собствените форми на колооста при честоти 
396,9 Hz, и 732,06 Hz са показани на фиг.4. 
 

 
Фиг.4.а 

 

 

Фиг.4.б 

 
 В табл. 4 са показани собствените честоти на 
трептенията на колоос, изработена изцяло от 
метал. 

 
Таблица 4 

Колоос,  

изработена 

изцяло от 

метал 

Стойности на 

първите 20 

собствени 

честоти, Hz  

1.   0                           

2.   0 

3.   0 

4.   0 

5.   0 

6.   0 

7.   73.71 

8.   97.76 

9.   97.85 

10.   193.39 

11.   193.68 

12.   404.97 

13.   489.91 

14.   491.72 

15.   588.55 

16.   589.13 

17.   590.64 

18.   590.95 

19.   652.34 

20.   883.06 

 

 На фиг.5 са показани собствените форми 
при честоти 404,97 Hz и 883,06 Hz. 

 

 
Фиг.5.а 

 

 
Фиг.5.б 
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 Деформациите на колооста, показани на 
фиг.4 и фиг.5, са преувеличени с автоматично 
подбран от програмата мащабен коефициент. 
Целта е да се изобразят по-ясно формите на 
трептенията. 
 
Анализ на резултатите и заключение: 
 
 1. Първите шест собствени честоти са равни 
на нула. 
 2. Сравнявайки фигура 4 с фигура 5 е видно, 
че съществено се отличават формите на 
трептенията на гумено-металната и металната 
колооси. 
 3. Съществено се отличават собствените 
честоти на двата типа колооси. Примерно 
двадесетата собствена честота на гумено-
металната колоос е 732,06 Hz, а на металната – 
883,06 Hz, което означава, че звуковете, които 
излъчват двете колооси са различни. 
Следователно шумът ще бъде различен и 
виброизолацията – различна. 
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Резюме: В тази работа се моделират и изследват звуковите трептения 
на гумено-метална колоос и на метален бандаж с използване на 
матрични методи и крайни елементи. Получени са резултати на 
конкретно дефектирали гумено-метална колоос и метален бандаж.  
 
Ключови думи: виброакустика, метод на крайните елементи, колооси 

 

Увод: 

 
 За осигуряване на безопасност на движението 
на вагони и локомотиви се извършва два типа 
диагностика на колоосите и калодките на 
спирачките:  

1. Първият тип е ултразвукова диагностика, 
която се извършва при междинен или капитален 
ремонт на ЖП техника в съответните ремонтни 
депа или заводи. С помощта на специализиран 
ултразвуков дефектоскоп се установяват 
настъпили дефекти в процеса на експлоатация 
във вид на пукнатини и др. главно върху 
бандажите на колооста. 

2. Вторият тип диагностика се осъществява 
на ЖП гарите, при което се проверяват всички 
колооси и калодки на спирачките. Тази 
диагностика се основава на метод, при който се 
използва звукът, който се получава при чукане с 
чук от ЖП техник. Ако има пукнатина или друг 
дефект, опитното ухо на този техник го 
установява чрез промяната на звука. Това е един 
субективен, но удобен метод, при който 
инструментът е само един чук и тренираният 
слух на ЖП техникът. При този метод в 
следствие на пукнатина или друг дефект се 
променя честотния спектър на звука.  
 Целта на тази работа е да се установи по 
теоретико-изчислителен път спектърът на звука 
на здрави и дефектирали метални и гумено-
метални колооси и на здрави и дефектирали 
бандажи. Те се считат за еластични тела, които 
извършват свободни трептения със звукова 

честота. Използва се матричен метод, крайни 
елементи и съответен програмен продукт [4], с 
които се моделират трептенията на колооста. 
Пресмятане: 

 
 Колооста и бандажът са начертани в 3D с 
програмния продукт Solid Works [4]. След това с 
помощта на продукта Cosmos Works се 
моделират и се пресмятат собствените честоти и 
формите на звуковите трептения на колооста и 
бандажа като еластични конструкции.  и двете 
конструкции са моделирани с тримерни 
елементи тип тетраедър с допълнителни възли. 
Използваната гъстота на мрежата е определена 
чрез последователни изчисления с променящ се 
брой елементи. 
 На фиг.1 е показана колооста с мрежата от 
крайни елементи. 
 

 
Фиг.1 
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 На фиг. 2 е показана част от бандажа с 
мрежата от крайни елементи. При съставянето 
на мрежата на бандажа е използвана функцията 
Mesh Control. Тази функция намалява размерите 
на елементите в мястото на пукнатината с цел 
отразяване на този дефект при извършване на 
изчисленията.  
 

 
Фиг.2 

 
 Характеристиките на материалите са дадени 
в табл.1 на металните детайли и табл.2 на 
гумените елементи. 
 

Таблица 1 

Property Name Value Units 

Elastic modulus 2.1e+011 N/m^2 
Poisson's ratio 0.28 NA 
Shear modulus 7.9e+010 N/m^2 
Mass density 7700 kg/m^3 
Tensile strength 7.2383e+008 N/m^2 
Yield strength 6.2042e+008 N/m^2 
Thermal expansion 
coefficient 

1.3e-005 /Kelvin 

Thermal conductivity 50 W/(m.K) 
Specific heat 460 J/(kg.K) 

 

Таблица 2 
Property Name Value Units 

Elastic modulus 1e+009 N/m^2 
Poisson's ratio 0.3 NA 
Shear modulus 2.9e+006 N/m^2 
Mass density 1000 kg/m^3 
Tensile strength 1.3787e+007 N/m^2 
Yield strength 9.2374e+006 N/m^2 
Thermal expansion 
coefficient 

0.00067 /Kelvin 

Thermal conductivity 0.14 W/(m.K) 
 
 Свободните незатихващи трептения на 
колооста се описват от матричната система 
диференциални уравнения: 

 
0.. =+ qCqM && , (1) 

където 
 

[ ]
T

21 ... nqqq=q  (2) 
 
е вектор на обобщените координати; 
M  е матрицата, която характеризира масово-
инерционните свойства на механичната система; 
C  е матрицата, която характеризира 
еластичните свойства на механичната система. 
 Системата свързани линейни диференциални 
уравнения се получава при малки трептения. 
 Решенията на системата диференциални 
уравнения (1) са от вида 

 
)...,,2,1(sin. nitvq iii == ω  (3) 

 
 Като се вземе предвид (3), от (1) се получава 
матрична система алгебрични уравнения, които 
дават връзката между собствените честоти iω  и 

собствените форми iv  и има вида 
 

0..2
=− VMC ω  (4) 

 
 За да бъде изпълнено горното условие е 
необходимо 

 

0.det 2
=− MC ω  (5) 

 
 Корените на характеристичното уравнение 
(5) дефинират собствените честоти iω  
 

[ ] nrdiag rr ...,2,1,, == ωω  (6) 

 
от където се определят собствените честоти в Hz 
 

Hzf
rr

r
π

ω

.2
,

=  (7) 

 
 От уравнение (4) се определя матрицата на 
формите (модалната матрица) на свободните 
трептения на колооста 
 

njmi

VVV

VVV

VVV

mnmm

n

n

..1;...1

...

............

...

...

21

22221

11211

==



















=V  (8) 



 203 

където ijV  са неизвестните амплитуди на 

възловите премествания при свободни 
трептения. При дадени матрица на масово-
инерционните свойства и матрица на 
еластичните свойства се пресмятат собствените 
честоти и собствените форми. 
 Начертаната в 3D пространството колоос с 
програмния продукт SolidWorks е моделирана с 
крайни елементи тип тетраедър с допълнителни 
възли, отчетени са физико-механичните 
свойства на материалите (табл.1 и табл.2) и с 
помощта на програмния продукт Cosmos са 
извършени пресмятания на собствените честоти 
и форми. 
 

Резултати: 
 
 Определени са първите 20 собствени честоти 
и форми на конструкцията. Резултатите от 
изследването са показани в табл.2. Поради 
ограничения обем на статията не са приложени 

резултатите за по-високи собствени честоти и 
форми. 

В табл. 3 са показани собствените честоти на 
трептенията на дефектна гумено-метална 
колоос.  
 Собствените форми на гумено-метална 
колоос при собствена честота 403.74 Hz са 
показани на фиг.3. 
 

 

Фиг.3 

 
Таблица 3 

Дефектна 

колоос  

 

Стойности на първите 20 

собствени честоти, Hz  

1.   0 

2.   0 

3.   0 

4.   0 

5.   0 

6.   0 

7.   79.37 

8.   102.93 

9.   103 

10.   198.02 

11.   198.3 

12.   403.74 

13.   450.44 

14.   455.62 

15.   458.11 

16.   458.46 

17.   459.21 

18.   459.61 

19.   590.28 

20.   761.74 

 
В табл. 4 са показани собствените честоти на трептенията на дефектен бандаж.  

 

Таблица 4 

Дефектен 

бандаж  

 

Стойности на първите 20 

собствени честоти, Hz  

1.   0 

2.   0 

3.   0 

4.   0 

5.   0 

6.   0 

7.   293.95 

8.   320.42 

9.   356.48 

10.   391.01 

11.   828.01 

12.   895.14 

13.   978.89 

14.   1110.6 

15.   1482.5 

16.   1666.5 

17.   1690.7 

18.   2004.3 

19.   2042.8 

20.   2181.1 

 

 Собствените форми на дефектен бандаж 
при собствена честота 1482.5 Hz са показани на 
фиг.4. 
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Фиг.4 

 

 

Анализ на резултатите и заключение: 

 
 Резултатите показват: 
 
1.  При наличие на дефект, спектърът на 
звуковите честоти се променя в сравнение с този 
на недефектирала гумено-метална колоос.  
2.  При наличие на дефект на бандажа, 
спектърът на звуковите честоти се променя в 
сравнение с този на недефектирал метален 
бандаж. 
3.  Тези резултати са използвани и в други 
изследвания на колектива.  
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Резюме: 
Публикацията е свързана с изследването на напреженията в повдигателната уредба на конкретен модел кар 

високоповдигач посредством провеждане на числени и физически експерименти. Разгледани са характерни тежки 
режими на работа, когато товарът е повдигнат на максимална височина. Направен е анализ както на симетрични, 
така и на несиметрични  режими на натоварване със странично изнесен център на тежест на товара.  

 

Ключови думи: якостен анализ,кар. 
 

 

1. Въведение 

Повдигателната уредба на карите 
високоповдигачи е сложно съоръжение, което е 
подложено на различни по големина статични или 
динамични натоварвания. Анализирането й от 
якостно-деформационна гледна точка би 
спомогнало за нейното оптимално проектиране. 

Едни от най тежките случаи на натоварване се 
получават при динамично натоварване с 
максимално повдигнат товар [1, 2].  

За правилната оценка на напреженията е 
необходимо изграждане на адекватен динамичен 
модел [3]. 

Динамичните напрежения могат да се 
определят по експериментален начин [4] чрез 
използване на тензометричния метод [5], или чрез 
умножаване на статичните сили, действащи на 
повдигателната уредба, с експериментално 
определени динамични коефициенти [6]. 

В настоящата публикация са изследвани 
напреженията в повдигателната уредба на кар 
високоповдигач, като за целта са изградени 
равнинен и пространствен динамични модели и са 
проведени физически експерименти върху реален 
модел кар. Чрез моделиране на тримерни 
подробни сегменти от уредбата са изследвани 
напреженията в зони на концентрация. 

2. Равнинен динамичен модел 

Когато центърът на тежест на товара лежи в 
надлъжната равнина на симетрия може да се 
използва равнинен модел, който е показан на 
Фиг.1. При него товарът и шасито на кара се 
разглеждат като твърди тела, а повдигателната 
уредба - като еластично. Моделът е изследван чрез 
софтуер за МКЕ (COSMOS M), при което са 
използвани двумерни гредови крайни елементи. 

 

Фиг. 1. Равнинен динамичен модел на кар 
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3. Физически експеримент 

Извършени са експериментални изследвания 
върху реален кар високоповдигач модел RECORD 
2S ДВ 1788.30.223 S, произведен от Балканкар 
Рекорд - Пловдив АД, с максимална товаропод-
емност 3000 kg и височина на повдигане 3000 mm. 

Върху мачтата на изследвания кар са 
монтирани тензорезистори за измерване на 
деформациите в точки с очаквани високи 
напрежения - в близост до мястото на закрепване 
на накланящия цилиндър (Фиг. 2). 

       

Фиг. 2. Зони на монтиране на тензорезисторите 

Към шасито на кара е монтиран преобразовател 
за скорост (Фиг. 3а), а към товара – преобразовател за 
ускорение (Фиг. 3б). 

         

    а              б 
Фиг. 3. Зони на монтиране на преобразователите за 

скорост и ускорение 

Разглеждат се 4 тежки експлоатационни режима 
(ЕР), при всеки един от които товарът е повдигнат на 
максимална височина: 
- ЕР1 – потегляне напред и рязко спиране; 
- ЕР2 – потегляне назад и рязко спиране; 
- ЕР3 – рязко отпускане и спиране на товара; 
- ЕР4 – накланяне на повдигателната уредба назад. 
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Фиг. 4. Сравнение между напреженията от ЕР1 и ЕР2 
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           а       б 
Фиг. 5. Напрежения от ЕР3 (а) и ЕР4 (б) 

Сравнявайки експериментално получените 
напрежения от ЕР1 и ЕР2 (Фиг. 4) се установява, че 
тези два режима са еквивалентни по отношение на 
натоварването и е достатъчно да се изследва само 
единият. От друга страна напреженията за ЕР3 и ЕР4 
(Фиг. 5) са по-ниски в сравнение с първите два 
режима. Поради това по-нататък се изследват 
напреженията само при ЕР1. 

След провеждане на експерименталните 
изпитвания се получават следните записи от 
преобразувателите на скоростта и ускорението за 
ЕР1, показани на Фиг. 6. 
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Фиг. 6. Скорост на кара и ускорение на товара 

4. Числени резултати 

Записът на скоростта на кара за ЕР1 позволява 
да се определи моментът на потегляне, натискане 
на спирачката и спиране. Ускорението, действащо 
на товара в този интервал от време, може да се 
зададе по точки в числения модел.  

Съпоставката между експериментално 
определените напрежения в точка близо до 
точката на окачване на накланящия цилиндър и 
получените от численото решение на равнинния 
модел за същата зона (Фиг. 7) доказва 
адекватността на модела. 

От него могат да се определят вътрешните 
усилия в профилите на повдигателната уредба в 
произволна точка по височината.  

За сечение, намиращо се на разстояние 370 
mm над точката на окачване на накланящия 
цилиндър изменението във времето на вътрешните 
усилия е показано на Фиг. 8. 



 207

0 2 4 6 8 10 12

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Time, s

σ
x
, 
M

P
a

 Експеримент

 COSMOS M

 

Фиг. 7. Сравнение между експериментално и числено 
определените напрежения 
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Фиг. 8. Вътрешни усилия в сечение, намиращо се малко 
над точката на окачване на накланящия цилиндър 

Моделиран е тримерен сегмент от долната 
част на неподвижната мачта (Фиг. 9а), където се 
очакват по-високи стойност на напреженията. В 
съответното сечение, намиращо се на 370 mm от 
точката на окачване на накланящия цилиндър, са 
зададени вътрешните усилия от Фиг. 8  за момента 
t = 2,7 s, в който те имат максимална стойност.  

Приложени са следните гранични условия, 
обозначени с номера от 1 до 5 (Фиг. 9а): 
- 1 – еластична опора, имитираща накланящия 
цилиндър; 

- 2 и 3 – ограничаване на преместванията 
перпендикулярно на равнината на симетрия; 

- 4 – ставна опора в оста на ухото, с което 
повдигателната уредба се захваща към 
двигателния мост на кара; 

- 5 – вътрешни усилия.  
За решаването на задачата се използват 

крайни елементи от вида ТЕТРА10 – 10 възлови 
пирамидални елементи с по 3 степени на свобода 
във възел. Разпределението на напреженията е 
показано на Фиг. 9б. Напреженията в зони 
отдалечени от концентратори (зона 1,2 и 3 от Фиг. 
9б) са дадени в Табл. 1, като те са сравнени със 
напреженията от статично натоварване. 

В зони явяващи се концентратори на 
напрежения, каквато е зоната под напречната 
греда (Фиг. 10), напреженията биват изследвани с 
използване на по-фина мрежа и техните стойности 
достигат до 320 МРа. Границата на провлачане за 
използвания материал е 491 Mpa. 

   
           а       б 

Фиг. 9. Гранични условия (а) и разпределение на 
напреженията (б) в тримерен сегмент 

Табл. 1 

Стойност 
Статична 
стойност 

Динамичен 
коефициент Зона 

MPa MPa - 
1 103,2 68,1 1,52 
2 117 74,5 1,57 
3 100,5 58,6 1,71 

 

Фиг. 10. Напрежения в ръба под напречната греда 

5. Пространствен динамичен модел 

В практиката рядко се случва центърът на 
тежест на товара да лежи в надлъжната равнина на 
симетрия на кара. При проектиране на карите се 
залага максимално странично изместване, при 
което върху едната вилица е приложен 66 % от 
масата на товара, а върху другата – 34% [7].  

 

Фиг. 11. Пространствен динамичен модел 
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За изследване на динамичните напрежения се 
използва пространствен модел (Фиг. 11), при 
който се използват тримерни гредови елементи. 
Върху него се задават същите начални условия 
определени от Фиг. 6 за ЕР1. 

По аналогия от предходната точка се 
определят максималните стойности във времето           
на вътрешните усилия, които се задават като 
гранични условия на тримерен сегмент от долната 
част на неподвижната мачта (Фиг. 12а). След 
числения анализ се получава следното 
разпределение на напреженията, показано на Фиг. 
12б.  

 

а                б 
Фиг. 12 Гранични условия (а) и  разпределение на 

напреженията (б) в тримерен сегмент 

Табл. 2 

Стойност 
Статична 
стойност 

Динамичен 
коефициент Зона 

MPa MPa - 
1 99,5 78,3 1,27 
2 110,7 87,1 1,27 
3 92,1 72,3 1,27 
4 104,4 81,9 1,28 
5 117 91,8 1,28 
6 86,2 67,8 1,27 

Табл. 3 
Стойност 

Несиметрично 
натоварване 

Симетрично 
натоварване 

Отношение 
Зона 

MPa MPa % 
1 109,6 103,2 6,2 
2 122 117 4,3 
3 98,8 100,5 -1,7 
4 112,1 103,2 8,6 
5 125,5 117 7,3 
6 95 100,5 -5,5 

Напреженията в зони отдалечени от 
концентратори (зона 1 до 6) са дадени в Табл. 2, 

като те са сравнени със напреженията от статично 
натоварване.  

В зони явяващи се концентратори техните 
стойности достигат до 330 МРа.  

В Табл. 3 е направено сравнение между 
напреженията при симетрично и несиметрично 
натоварване, като разликата не надхвърля 9 %. 

6. Заключения 

Напреженията в зони, отдалечени от 
геометрични концентратори, са около 125 MPa, 
които са 25% от границата на провлачане на 
използвания материал (σs = 491 MPa). Това дава 

основание за по-нататъшни изследвания, свързани 
с оптимизирането на конструкцията. 

Изградените модели позволяват анализ на 
напреженията при произволни динамични 
смущения. 

Разликата между напреженията при 
симетрично и несиметрично натоварване не 
надхвърля 9 %.  
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВА МАРКА ЛЕГИРАНА 

СТОМАНА ПРИ ПОВИШЕНИ ТЕМПЕРАТУРИ И СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ   
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Анотация: 

В тази статия е показано как се определят някои от механичните характеристики на материалите при 
изпитване на опън. Описана е методика за провеждане на експериментални изследвания при повишени 
температури и статично натоварване. Проведени са изпитвания с нова марка стомана при температури  
800, 900 и 1000 °С. Определени са якостта на опън, границата на провлачване и модулът на еластичност. 
Направена е оценка на получените резултати. 
 
Ключови думи: повишени температури, изпитване на материалите, механични характеристики. 

 

1. Въведение 

 

Развитието на енергетиката, химическата 
промишленост, авиацията, автомобилната 
индустрия и много други области на техниката е 
свързано с използването на материали, работещи 
при високи температури. При тези условия на 
работа към съответните детайли се предявяват 
редица изисквания. Високите и разнообразни 
изисквания в много случаи трябва да бъдат 
съчетани с минимален запас на якост на детайлите. 
В противен случай разработването на много 
машини и устройства (например реактивни 
двигатели) може да се окаже технически 
неизпълнима задача. Рационално е да се използват 
топлоустойчиви материали, работещи в условия, 
близки до пределните им възможности. Ето защо 
проблемът с определянето на механичните 
характеристики на нови материали при високи 
температури е особено актуален. 

Инженерният подход за якостно-
деформационен анализ на конструкции, 
подложени на въздействието на високи 
температури, се основава на стандартни 
механични тестове. Пробно тяло  се нагрява до 
зададена температура и се натоварва най-често със 
сила на опън.  

Цел на настоящата разработка е да се определят 
някои от механичните характеристики на нова 
марка легирана стомана – Wr. №1.4837 при 
повишени температури и статично натоварване 
(изпитване на опън). Стоманата е разработена от 
“Центромет” АД – гр.Враца и е  предназначена за 
производството на тръби за реформингови 
инсталации, които работят при повишени 
температури. Химичният  състав е даден в табл.1. 

 

2. Определяне на механични характеристики 

при изпитване на опън 

 

Механичните характеристики се определят от 
кривата на деформиране на материала – връзка 
между напрежение и относително удължение  
(фиг. 1). 

 
Определят се следните характеристики: 
2.1. Якост на опън (Rm) – напрежението, 

съответстващо на максималната сила (Fm), която 
пробното тяло може да издържи по време на 
изпитването. 

2.2. Граница на провлачване – при материали, 
които имат физическа граница на провлачване, в 
определен момент на изпитването настъпва 
пластично деформиране на пробното тяло без 
увеличаване на силата. Различават се: 

2.2.1. Горна граница на провлачване (ReH) – 
стойност на напрежението в момента, в който се 

Таблица 1. Химичен състав на изследваната 
стомана (в %) 

C Si Mn S P Cr Ni 
0.3÷0.5 1÷2.5 ≤ 1.5 ≤ 0.03 ≤ 0.035 24÷26 11÷14 

Напрежение 

ReL 

ReH 

Относително удължение 

Rm 

Фиг. 1. Крива на деформиране на материала. 
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наблюдава първото забележимо намаляване на 
силата. 

2.2.2. Долна граница на провлачване (ReL) – най-
малката стойност на напрежението в пластичната 
област. 

2.3. Условна граница на провлачване за 
зададено удължение по екстензометър (Rp) – 
напрежението, при което удължението по 

екстензометъра е равно на зададен процент от 
мерната дължина по екстензометъра. Определя се 
за  материали, които нямат физическа граница на 
провлачване. Към означението се добавя индекс за 
зададения процент на това удължение, например 
Rp0,2. Определя се като се прекарва линия, 
успоредна на линейната част на кривата на 
деформиране на материала, на разстояние, равно 
на зададения процент относително удължение. 
Ординатата на точката, в която тази линия пресича 
кривата, съответства на търсената условна граница 
на провлачване – фиг.2. 
 

 
2.3. Модул на еластичност (Е) – отношение на 

напрежението към относителното удължение за 
точки от линейната част на кривата на 
деформиране на материала. 
 

3. Методика за провеждане на 

експериментални изследвания в условията на 

високи температури и статично натоварване 
 

3.1. Монтира се пробното тяло. Формата и 
размерите на пробните тела зависят от детайлите, 
на които трябва да се определят механичните 
характеристики. Препоръчителни размери са 
дадени в стандарт EN 10002-5 [1].  

3.2. Монтира се екстензометърът за измерване 
на надлъжна деформация. Мерната дължина по 
екстензометъра трябва да бъде не по-малка от 10 
mm и да е разположена симетрично в средата на 
работната дължина. Когато се определя условната 
граница на провлачване, екстензометърът трябва 
да е от клас 1 по EN 10002-4 [2]. 

3.3. Включва се нагревателният модул. 
Пробното тяло трябва да се нагрее до зададената 

температура и да се задържи не по-малко от 10 min 
преди натоварването му. Допустимите отклонения 
между зададена температура (Т) и отчетени 
температури (Тi) трябва да са не по-големи от: 

±3 °С за                  Т ≤ 600 °С; 
±4 °С за  600 о

С ≤ Т ≤ 800 °С; 
  ±5 °С за  800 о

С ≤ Т ≤ 1000 °С. 
3.4. Нулира се измервателната апаратура. 
3.5. Натоварва се статично пробното тяло до 

разрушаването му. Машината за изпитване трябва 
да е проверена съгласно EN 10002-2 [3] и трябва да 
е клас 1 или по-висок.  Натоварването трябва да е 
плавно, без удари или вибрации. Силата трябва да 
се приложи по оста на пробното тяло, така че да се 
получи минимално огъване или усукване на 
работната му дължина. Скоростта на изменение на 
относителната деформация на работната дължина 
на пробното тяло от началото на изпитването до 
достигане на границата на провлачване трябва да 
бъде от 0,001 min-1 до 0,005 min-1, а след нея се 
допуска да достигне до 0,20 min-1 [1]. 

3.6. Записват се получените резултати. По тях 
се построява кривата на деформиране на 
изследвания материал. 

 
4. Експериментално изследване и резултати 

 

По разработената методика са проведени 
изпитвания при температури 800, 900 и 1000 °С. 
Използвани са цилиндрични пробни тела с 
диаметър на работната част 6 мм. При всяка 
температура са изпитани по 3 пробни тела. 

На фиг. 3 е показан стендът, на който са 
проведени експериментите [4].  

На фиг. 4 е показан използваният 
екстензометър за измерване на надлъжна 
деформация [5].  

Изпитванията са проведени съгласно стандарт 
БДС EN10002-5.  

 

Зададено удължение 

Относително удължение 
по екстензометър 

Напрежение 

Rp 

Фиг. 2. Условна граница на провлачване Rp . 

Фиг. 3. Стенд за изпитване на материалите при 

високи температури. 
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На фиг. 5 са показани получените резултати.  

 

В таблица 2 са дадени механичните 
характеристики, определени от получените криви 
на деформиране, а в таблица 3 – осреднените 
механични характеристики. 

 
Таблица № 2. Механични характеристики 

T, °C 
Пробно тяло 

№ 
Rm,  MPa Rp0,2, MPa E, GPa 

1 141,69 92,74 0,8696 
2 138,70 83,47 0,9727 800 °С 
3 138,59 85,90 0,9472 
4 91,86 59,16 0,8353 
5 93,28 61,08 0,8757 900 °С 
6 94,60 64,02 0,7911 
7 60,24 39,21 0,7474 
8 62,54 41,30 0,7755 1000 °С 
9 61,80 40,53 0,8299 

 

Таблица № 3. Осреднени механични 

характеристики 

T, °C Rm,  MPa Rp0,2, MPa E, GPa 
800 oС 139,66 87,37 0,9283 
900 oС 93,25 61,42 0,8340 
1000 oС 61,53 40,35 0,7843 

 

От получените резултати се вижда, че 
стойностите на определените механични 
характеристики намаляват с повишаване на 
температурата. Границата на провлачване и 
якостта на опън при повишени температури 
намаляват спрямо същите при стайна температура: 
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5. Заключение 

 

Определени са някои от механичните 
характеристики на нова марка стомана (Wr. 
№1.4837) при температури 800, 900, 1000 °С. 
Якостта на опън, границата на провлачване и 
модулът на еластичност намаляват значително с 
повишаване на температурата. Получените 
резултати  ще бъдат използвани при:   
• Якостно-деформационен анализ на конструкции 
(изработени от този материал) подложени на 
кратковременно въздействието на високи 
температури.  
• Изследване поведението на стомана Wr. 
№1.4837 в условията на пълзене. 
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Резюме: 

В рамките на хармонизация на европейския пазар е взето решение, че фирмите могат да предлагат и 
продават своите продукти в рамките на Европейския съюз без ограничения и конкуренция от страна на 
националните правителства. За успешното изпълнение на тази задача е необходимо да бъдат изработени 
единни директиви и правила във вид на стандарти или норми, установяващи определени гранични условия.  

Въвеждането на свободна конкуренция в сферата на осигуряването на безопасността на влаковото 
движение изисква приемането на общи и унифицирани технически стандарти за безопасността. Резултат от 
стандартизацията трябва да бъде създаването на условия, при който устройство, допуснато в експлоатация в 
една от страните на ЕС, може да бъде без допълнителни проверки изправно в друга страна от ЕС. 

 

Ключови думи: кодови комбинации, вероятност на прехода, отношение сигнал/шум 
 

 

1. Увод 

В настоящата статия е предложена оценка на 
безопасността на функциониране на непрекъсната 
автоматична локомотивна сигнализация (АЛСН), 
за предаване на информация в кабината на 
машиниста. В тази система има наличие на един 
непрекъснат канал, организиран по релсова верига, 
честотата на който в зависимост от тягата е 25,50 
или 75 Hz. За предаването на информация се 
използва амплитудна модулация(АМ) на носещата 
и числово кодиране на съобщенията [1]. 
Приемникът на сигналите на АЛСН се състои от 
последователно свързани лентов филтър(ЛФ) с 
лента на пропускане   14=F Hz, амплитуден 
детектор, нискочестотен филтър(НЧФ), решаващо 
прагово устройство и дешифратор на кодови 
команди. 

Особеността на работа на АЛС е в това, че тя 
функционира в условия на въздействие на 
интензивни смущения създавани основно от 
контактната мрежа. Това води до възникване на 
голяма априорна неопределеност вследствие 
широкото изменение на статистическата 

структура, характеристиките и параметрите на 
смущаващите сигнали.   

2. Oписание на проблема  

В телемеханичните системи от типа на АЛС за 
оценка на безопасността е целесъобразно да се 
използват следните вероятности: подтискане   
(пропуск) на предаваните команди подp ; команда 

отговаряща на правилно приемане прp ; образуване 

на лъжлива команда лp т.е. лp = прp . 

Предаваните в АЛС команди (червена-жълта, 
зелена и жълта) управляват светлините на 
локомотивния сфетофор и контролните органи, 
проверяващи наличието на условия осигуряващи 
безопасността на движение. При това пътния 
сфетофор дава четири сигнални показания; зелена 
светлина (з) при приближаване към сфетофор с 
зелена светлина, жълта (ж), червено-жълта (чж) 
при приближаване към затворен пътен сфетофор, 
червена (ч) светлина след прекратяване 
приемането на кодови сигнали чж. 

Командите за теле управление и теле-сигнали-
зация в системата АЛС се предават чрез код, 
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съставен от отделни елементарни сигнали 
(символи). В този случай преди всичко е 
необходимо да се определят съответните 
вероятности, съответстващи на изкривяванията на 
елементарен символ: 

1подp , 1лp и 1пp = грp  

Посочените величини за кодови комбинации и 
елементарни символи в общ случай зависят от 
метода на предаване и приемане на командите и 
характеристиките на комуникационния канал. За 
да е възможно да се определят вероятностите за 
трансформация на една команда в друга, например 
команда чж в ж или з, е необходимо да се получат 
оценки за вероятностите за пропуск ( )10p , 

лъжлива тревога ( )01p при приемане на 

елементарен символ. При предаването на една от 
трите команди най-опасна е трансформацията на 
чж в команда ж и з. 

Строгото пресмятане на вероятността на 
прехода (трансформация) на една команда в друга 
при неизвестен момент на прехода и различна 
дължина на елементарните символи е трудна 
задача. Затова в настоящата работа са приети 
следните практически променливи допускания: 

- вероятностите за пропускане ( )10p и 

лъжлива тревога са известни, еднакви и 
постоянни за всички елементарни 
символи на предаваните команди; 

- разглежданите команди, представени 
във вида на 14-разреден код са с еднаква 
дължина на символите от 0.12  sec.; 

- в приемника е осигурена идеална 
синхронизация и грешките в кодовите 
комбинации са статистически 
независими. 

Разглежданите команди във вида на двоични 
последователности са следните: 
  
чж – 11000001100000 
    з – 11101101100000 
   ж – 11101110000000  

 
 

3. Определяне на вероятността за трансформация 

  

Да определим първо вероятността за 
трансформация към командата чж в команда з. 

За такава трансформация е необходимо в 
третия елементарен символ да настъпи грешка от 
тип лъжлива тревога (преход 10 →  ), а в петия и 
шестия символ грешка от тип пропускане на 
сигнала (  01 →    ). Всички останали символи 
трябва да бъдат приети вярно. 

В съответствие с теоремата за умножение на 
вероятности, може да се запише: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )11000110 472
ppppчжзp =       (1) 

      Като се вземе предвид, че : 
( ) ( )10111 pp −=  и 

( ) ( )01100 pp −=  се получава: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]
742 0111010110 ppppчжзp −−=

                                                                                     (2) 
За трансформиране на командата чж в команда 

ж е необходимо в третия, петия, шестия и седми 
символ да произтече греша от този тип лъжлива 
тревога  10 → , а  в осмия и деветия –грешка от 
тип пропуск на сигнала 01 → . Всички останали 
символи, от които две единици и шест нули трябва 
да бъдат вярно приети. Тогава вероятността за 
трансформиране на чж в команда ж ще се 
определи с израза: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]
2642 1010110110 ppppчжжp −−=

(3) 
Сега може да се определи условната вероятност 

за правилно предаване на командите. За 
правилното предаване на команда (зададена 
кодова комбинация) е необходимо правилно да 
бъдат предадени всички нейни елементи 
(символи). Тогава, например правилното приемане 
на командите чж ще се определи с израза: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]
104410 0111011100 ppppчжчжp −−==

 
(4) 

В разглеждания случай вероятността за 
правилно приемане на командата чж се определя 
главно от вероятността за лъжлива тревога при 
приемането на елементарен сигнал и става при 

отношение сигнал/шум 82
=h  (пъти по-голямо от 

допустимото). 
Други изследвания [2] показват, че при 

избраните методи за предаване и приемане, 
кодиране и дешифриране и направените 
допускания, надеждно приемане на командите с 
малка вероятност за лъжлива команда могат да 
бъдат постигнати само при отношение сигнал/шум 

на входа на приемника 102
≥h . 

За системите на железопътна автоматика и 
телемеханика с осигурителна отговорност (4 клас) 
вероятността за формиране (трансформация) на 
лъжлива команда не трябва да превишава 10-12 до 
10-14 [2]. Съгласно Европейския комитет по 
стандартизация в областта на електротехниката 
CENELEC, за най-висшия клас на безопасност (4 
клас), към която спада и системата за АЛСН, в 
качеството на основа се взема вероятността за 
възникване на опасна ситуация за елемент на 
системата, равна на 10-11z -1. При това се изхожда 



 214

от това че в Европа при оценъчен брой 1 000 000 
системни елементи е възможна една авария с 
няколко смъртни изхода за година. 

 

4. Заключение 

 
Нужното ниво на безопасност и 

съответстващия му клас за безопасност за 
различни системи за управление и контрол в 
бъдеще трябва да се определят от националните 
органи за надзор.  Предложената работа е скромен 
принос в това направление. 
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Анотация: 

В статията се прави динамичен анализ на железопътен вагон, чрез приложение на метода “multibody 
system”, отчитайки процеса на виртуалното проектиране. Описана е частично програмната среда за 
приложение на базовия бифуркационен анализ за сложни механични системи. Анализират се 
бифуркациите на пътническите вагони тип В84 с талиги Т73-AD. Приложението в пътнически вагони 
при пълни симулационни модели показва реалната приложимост на разработеното програмно 
обезпечение за сложни модели от промишлеността. Конкретен акцент е отразен в системата “колело-
релса”. 
Ключови думи: железопътен вагон, динамичен анализ, многотелни системи, бифуркационен анализ. 

 
 

1.  Увод 

В настоящо време основните научно-
изследователски теми относно конструирането и 
изследването на динамиката на движението на 
жлезопътни возила се промениха много. 
Възникнаха нови съвременни понятия в резултат 
на приложението на мехатрониката за колоосите с 
независимо въртящи колела с активно завъртане от 
управляващ механизъм. Също моделите на 
еластични колооси и релси разширяват стандартни 
модели на системата “колело-релса”. Освен по-
точния анализ на високоскоростното движение, 
възможността за по-точно симулиране на 
износването и изместването на пътя и 
полигонизацията на колелата, също анализа на 
нивото на шума в интерфейса “колело-релса” е 
една от крайните цели на тези проекти. Третата 
основна тема се явява устойчивостта на 
железопътните возила. И накрая някои неотдавна 
разработвани ефективни изчислителни методи – 
анализа на бифуркациите се разширява, особено 
което се касае за точна приложимост в 
механичните системи на промишлената 
релевантност – подобно на железопътни машини. 

В настоящо време световната научно-
изследователската дейност достига своята най-

висока точка в създаването на многотелни 
(Multibody) системни програми, които обезпечават 
специфичния модул за изследване динамиката на 
железопътни возила. Палитрата на изследванията 
започва с трамваи през товарни вагони до 
високоскоростни пътнически вагони – отделни 
вагони, а също и цели влакове при произволни 
пътни условия. Института по "Роботика и 
мехатроника”, Мюнхен, Германия (група DLR) 
има дългогодишна традиция в изчислителни 
анализи динамиката на железопътни машини. 
Основния фокус в работата на групата е в 
разработването на софтуерни програми 
предназначени за ефективен анализ на общи 
механични системи със специален акцент в 
динамиката на транспортни машини като 
автомобили, железопътни возила и авиационни 
конструкции и други устройства [7,8].  

2. Поставени цели 

Целта на настоящата публикация е изследване 
динамиката и анализа на бифуркациите на 
пътнически вагон, чрез приложение на метода 
“multibody system” (MBS) и отчитайки процеса на 
виртуалното проектиране.  
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3. Виртуално проектиране на железопътни 

возила 

Методът MBS е мощен и широко използван 
метод за изчислителен анализ и проектиране на 
динамичното поведение на железопътни возила 
при движение по произволен релсов път и при 
произволни маневри. Като система, основните 
структурни части на возилото са моделирани като 
твърди или гъвкави тела – например кош, талига и 
колооси, взаимно свързани със задвижващи 
елементи и шарнири, виж фиг.1. За относителното 
движение на телата, задвижващите елементи 
генерират принудителни сили и въртящи моменти. 
Шарнирите предизвикват сили ограничаващи 
относителното движение на телата. Моделирайки 
първичното окачване (колоос-талига) и 
вторичното (талига-кош) могат да се появят 
пълния спектър линейни и нелинейни сили. 

 

Фиг. 1. Общ симулационен модел на железопътно 
возило 

Типичният модел включва листови 
конструкции и пружини с ”flexi-coil” ефект – 
пневматични ресорни елементи, демпфери и 
еластични или твърди опори.  

При наличните на пазара програмни пакети 
основани на метода MBS за съкращаване на 
необходимото време и избягване появата на 
грешка математическото моделиране на задачата 
се извършва от програмни специалисти. 
Програмните пакети обезпечават инженера не 
само със сервизни програми за установено 
моделиране, но също позволяват прилагането на 
разнообразни други методи за разширен анализ на 
автоматически генерирани ситеми уравнения в 
някои отношения оптимизирани за специфични 
модели и за симулационни задачи. Общият 
симулационен пакет SIMPACK е подчертано 
изчерпателен с модул за изследване 
взаимодействието “колело-релса”, виж [1,2,3]. 

Относително съвременните методи за 
проектиране с възможностите за моделиране могат 
да превземат областта на типичния MBS метод. В 
този случай установените и широко използваните 
CAE (Computer Aided Engineering)  програмни 

системи позволяват възпроизвеждането на 
специфични явления или следват конкретни 
проектни принципи. Във фиг. 1 са събрани най-
важните такива интерфейси. 

За изпълнението на разтящите изисквания за 
намаляване теглото (масата) на коша по пътя на 
прилагане на олекотени конструкции или 
вътрешния интериор на железопътния състав за 
повишаване комфорта, може да се приема 
прилагането на някои определени компоненти с 
гъвкава структура. Пресмятането на тези елементи 
може да бъде осъществено със средставта на 
програмни пакети FEA (Finite Element Analysis). 
Процедурата е следната: в началото се определя 
броя и формата на телата, които ще бъдат 
изчислявани посредством FEA. След което в 
границите на последващото нелинейно „multibody” 
моделиране, тези режимни форми могат да бъдат 
използвани за натрупване на движения на твърди 
тела с малки еластични деформации. Интерфейса 
на програмното обезпечаване в CAD (Computer 
Aided Design) облекчава и ускорява MBS при 
намаляване риска от грешки при моделиране. 
Освен това има възможност за внасянето на 
графически и физически данни от CAD в модела 
MBS. Управляемите елементи за системите с 
активно наклоняване на коша са пример за 
включвания с помощта на електрониката на такива 
елементи в железопътните машини. Необходимите 
управляващи алгоритми се разработват 
обикновено посредством САСЕ (Computer Aided 
Control Engineering) и инструментални средства 
(система за автоматизирано управление на 
проектирането) като например 
MATLAB/Simulink. Ефективните интерфейси в 
тези програмни продукти допускат програмиране 
по мехатронни принципи. 

Една от характеристиките на железопътните 
машини е управлението и при движението по 
релсовия път, което досега не е описано като 
моделиращ елемент. Пълният проект на машината 
изисква моделиране на возилото при движение по 
произволен път обикновено с наложени 
стохастични нерегулярности. Тези нерегулярности 
са взети или непосредствено от измерени данни 
или са определени като стохастичен процес чрез 
своята силова спектрална плътност. И накрая 
обикновено предложение профила на релсите е 
постоянен по своето надлъжно направление и 
трябва да бъде променено при моделиране 
движението през стрелки. 

Втората характеристика на железопътните 
машини е тежкото влияние върху динамичните 
процеси от контакта между стоманените колела и 
релси при тяхното напречно относително 
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движение, което е решаващ фактор. Контакта 
“колело-релса” води до силна нелинейност на 
модела. За демонстриране на геометрическата 
нелинейност и контактиращите профили “колело-
релса” за профили тип S1002/UIC60-ORE е 
показана фиг.2. За избягване скокообразните 
форми е внедрен квазиеластичен модел от [4]. 

 

  

Фиг. 2. Контактни точки “колело-релса” за профили тип 
S1002/UIC60-ORE лява страна: профили на колелото и 
релсата - потенциални точки на контакт; дясна страна – 
положение на точките на съприкосновение )y(ss ==== ; у 

е напречното преместване между колелото и релсата. 

4. Бифуркационен анализ 

Характеристиката на нелинейните 
динамични системи ще бъде по възможност 
зависимос на тяхното дългосрочно поведение от 
началното състояние. Това означава, че една и 
съща система може да покаже много различни 
качествено и количествено образци на поведение 
на своето устойчиво състояние, в течение на 
системното време t→→→→∞∞∞∞, даже ако всички системни 
параметри остават неизменни. Автоматизирания 
метод за изследване на нелинейни динамически 
системи, което се касае за влиянието на един или 
няколко системни параметри на съществуването и 
формата на поведението на тези образци това е 
цифровия анализ- бифуркация [1,5,6]. Този анализ 
може да бъде попълнен или посредством 
изменение на параметъра интегриране на времето 
или чрез прекия метод – по пътя на 
съпротивлението – пътя на следването или 
продължението. Принципа на пътя на следването 
обединява методите за правото изчисление на 
системната устойчиво състояние (досега работни 
алгоритми съществуват само за неподвижни и 
периодически решения) е с продължение 
едномерни криви в по-високи габарити. 

Критически аспект на динамиката в 
границите на възможностите на изчислителните 
методи на железопътни возила се отнася за 
продължително движение в идеално прав участък. 
Досега се изследваше само устойчивото поведение 
на железопътните возила. Конкретни интереси 
бяха разглеждани като влиянието на определени 
параметри, като скорост на машината или 
коефициентите s (коравина, демпфериране) на 

елементите от ресорното окачване.  

 
Фиг.3. Типична диаграма на бифуркации в системата 
„колело-релса”, параметри на бифуркациите се явява 

скоростта на релсовия път и максималното относително 
напречно преместване на колоосите. 

 
На фиг.3 изменящата скорост νννν на машината 

представлява диаграма на бифуркациите. Докато 
скоростите са малки или намаляват всички 
начални смущения водят бързо до неподвижно 
равновесие щом бъде достигната така наречената 
критична скорост поведението на машината се 
изменя скокообразно и радикално и първото 
смущение може да доведе до така наречени 
бирфуркации или движение по граничен цикъл, 
периодично осцилиращо движение на возилото по 
отношение на осовата линия на движение. Такова 
движение трябва да се избягва в реалната 
експлоатация. По такъв начин за една и съща 
скорост този диапазон както показва неподвижна 
устойчивост може също да бъде очаквано 
периодически устойчиво състояние. Скоростта ννννlin 
характеризира бифуркация на Hopf, като 
определяща възлова тачка на нарастване е и νννν = 

ννννnlin. 
Изчислителният анализ на бифуркациите се 

явява идеално програмно средство за проверка на 
този тип динамическо поведение. По-подробно 
описание на програмната среда за продължение на 
основаващия анализ на бифуркации на произволни 
механични системи разработени в течение на 
последните години в DLR може да бъде намерено 
в [7,8]. Там специален акцент е установен в 
сложни симулационни модели на произволни 
транспортни машини. Алгоритмите и анализа се 
ограничават от неподвижността и периодичното 
поведение, т.е. към ред техническо-промишлени 
релевантности в границите на динамиката на 
транспортните машини. 

Три основни теми: - първоначален интерес 
интеграция на програмния път бифуркации в 
програмния пакет SIMPAC и за моделиране на 
общи механични системи; пряко изчисляване на 
периодически решения (граница на цикли), и 
обработка на диференциални уравнения (DAE).  
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5. Пряко изчисляване границата на цикъла. 

Под теоретическо, а също под алгоритмическа 
перспектива прякото изчисление на 
периодическите решения се явява значително най-
трудна и скъпа част на всеки бифуркационен 
анализ. За уравненията на движение на дадена 
автономна система обикновените диференциални 
уравнения (Ordinary Differential Equations ОДE), 

n
Ry),y(fy ∈∈∈∈====&  задачата може да бъде 

формулирана като граничен проблем (Boundary 
Value Problem BVP) с първоначално време t0 = 0, 
неизвестни начални състояния )t(y:s

0
====  и също 

неизвестни периоди TP: 
(1) )y(fy ====&    

(2) s)s,T(y
P

−−−−====0  

Описания по-долу метод Poincaré Map Method е 
специален вид метод, изпълняван в PATH 
софтуерен инструмент за решаване на такива BVP 
[9].  

Равнината на Poincare за уравнението на 
движение (1) ще бъде с дименсия на 
свръхравнината (n-1), n- дименсия на 
трансверсалното пространство в потока φ(t,s) на 
системата, виж фиг.4. Започвайки от точки s около 
периодическото решение (т.е. около затворена 
траектория в пространството) и разположени на 
равнината на Poincare Σ от (1) s ∈∈∈∈ Σ, потока φ(t,s) е 
със същото направление и ще контактува с 
равнината Σ за първи път след времето TR, φ(TR, s) 

∈∈∈∈Σ. После след време дискретната карта на 
Poincare P:s→→→→φ(TR, s), остатъчната карта 
Q(s):s→→→→q с  
(3)  Q(s): = P(s)-s= φ(TR, s)-s,  Q(s): Σ→→→→Σ  
може да бъде определена. Фиксираната точка sp от 
картата на Poincare P(s) представлява 
периодическо решение на системата (1) води до 
нула на тази остатъчна карта: 

(4)  Q(sp)=φ(Tр, sp )- sp = 0 

 
Фиг.4 Равнина на Poincare, карта на Poincare и 

остатъчната карта на динамичния поток на системата 
φ(t,s) в R3. 

Едно преимущество на този метод е това, че 
той много леко може да бъде разширен със 
системата DAE (((( )))) 0====y,yf &  чрез понятието 

съкратена (редуцирана) карта на Poincare, виж за 
по-подробно описание в [9].  

За да бъде определено периодическото 
решение, трябва да бъде решена нелинейната 
системата уравнения (4). Това е направено, както 
обикновено чрез итерации на Newton от типа 

jjj

s
Qs.Q −−−−====∆∆∆∆  с икремент (нарастване) 

jjj
sss −−−−====∆∆∆∆

++++1  и матрицата на Jacobian 
s/QQ

s
∂∂∂∂∂∂∂∂==== . По принцип този градиент може да 

апроксимира колона по колона чрез крайни 
разлики; както е показано в [7] този подход води 
леко към несходимост на итерациите в случаите 
при по-голями или по-сложни MBS – като 
симулационни модели на железопътни возила, 
отчитайки напълно нелинейността на 
взаимодействите “колело-релса”. 

По- надежден и по-ефективен способ за 
изчисление матрицата на Jacobian Qs, показано в 
[7] е обединяването на посоченият метод с 
интегрирания анализ на чувствителността на 
уравненията на системата. Основната процедура 
трябва да генерира аналитически матрицата на 
Jacobian Qs на основата на матрицата на 
чувствителност (((( )))) (((( )))) s/s,Ty:s,tS

R
∂∂∂∂∂∂∂∂==== . От друга 

страна диференцирайки началните величини от 
системата (1) и началното условие (((( )))) sty ======== 0  по 

отношение към неизвестните начални състояния s 
се получават вариантни (диференциални) 
уравнения (Variational Differential Equations VDE) 
(VDE с (((( )))) (((( )))) s/s,ty:s,tS ∂∂∂∂∂∂∂∂==== ): 

(5)  (((( ))))(((( )))) S.s,ty
y

f
S

∂∂∂∂

∂∂∂∂
====

& ,  (((( )))) ItS ======== 0
0

, 

общо n.n диференциални уравнения в непознатата 
чувствителност n,...,j,i,s/y:S

jij,i
1====∂∂∂∂∂∂∂∂====  

Следователно освен решение на системата 
уравнения (1) (номинална система) за потока 

(((( ))))s,Tt
R

====ϕϕϕϕ , този метод изисква n2
 VDE уравнения 

(5) (система на чувствителност), за да бъде решена 
матрицата на чувствителност (((( ))))s,TtS

R
====  

допълнително. 
Основния принцип е синхронна интеграция на 

номиналната система и системата на 
чувствителност чрез кода DAGSL (виж [7]) 
производен на DAE-solver -DASSL (виж [11]) 
следвайки алгоритмичното описание в [12] на 
всяка стъпка от време tm. DAGSL първо изчислява 
дискретното решение ym на номиналната система 
(1) чрез методите BDF (формула на 
диференциране BDF - Backward Differentiation 
Formula) и както обикновено модифициране на 
итерациите на Newton. Веднага след сходимост на 

итерациите q

m
y  се повтарят n-независими 

дискретни вектори на чувствителността 
n,...,,i,s/yS

imm,i
11====∂∂∂∂∂∂∂∂====  и следват от 
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аналогичните BDF – дискретизация на 
вариационните уравнения (5) основавайки текущо 
решение (((( ))))

mm
y,y &  в последващ (или паралелен) 

цикъл. От линейното диференциално уравнение 
(5) по този начин може да се получи допълнително 
решение на система от n линейни уравнения. 

Трябва да се подчертае, че VDE не трябва да 
бъдат определяни от потребителите (или на MBS-
алгоритъм за генериране на уравнения на 
движение) те се получават само за вътрешни цели 
на чисто цифровата база на DAGSL Нека TOL е 
допустимата грешка от интегрирането на 
системата линейни уравнения. След това сравнено 
с бившите крайни разлики, грешката от 

апроксимацията на Jacobian Qs е намалена от 

(((( ))))TOL
Q

ϑϑϑϑ====εεεε  на (((( ))))TOL
Q

ϑϑϑϑ====εεεε  за този 

алгоритъм.  
Софтуерът за бифуркационен анализ на 

произволни механични системи, посочени по-горе 
се прилага за симулационни модели на 
железопътните превозни средства, показващи 
различни степени на сложност. Долу са 
представени някои резултати на бифуркационен 
анализ изпълнен за модел на пътнически вагон 
втора класа тип В84, който е показан на фиг.5. 
Моделът е направен съгласно описанието в [1,13].  

 

 
 

Фиг.5 Модел на пътнически вагон тип В84 с талиги тип Т73-АD. 
 

 

Механичният мадел на пътническия вагон се 
състои от 15 твърди тела. Ресорната система 
включва “flexicoil” пружини с паралелно 
включени надлъжни и напречни демпфери и 
твърди странични плъзгалки. Всички пружини са 
моделирани с постоянна коравина, докато всеки 
демпфер показва линейна характеристика “сила-
скорост” с последователно налагане на 
неподвижност; следователно динамиката на 
демпферите трябва да бъде разгледана също. 

Пространственият модел на вагона се описва 
със 114 позиции, скорост и алгебрични 
координати. Следователно се интегрират общо 
9576 уравнения за изчисляване граничните цикли 
(т.е. номинална система (1) и вариационните 
уравнения (5)). 

6. Приложение за пътнически вагон 

Някои резултати на съответния бефуркационен 
анализ са отразени на фиг.6. Динамичното 
поведение на возилото, в зависимост от скоростта 
νννν на най-разнообразната система от параметри е 
представена в диаграмата на бифуркациите, на 
ляво от максималното напречно отклонение у на 
атакуващите колела по отношение на релсовият 

път. Устойчивостта на определянето на 
граничните цикли може да бъде оценена с 
комплексни множители (Коефициенти)(стойности 
на матрицата (((( ))))

pP
s,TSM ≡≡≡≡ ) което е отразено на 

фиг. 6 от дясно. Решението е стабилно тогава и 
само тогава когато модулите на всички тези 
множители (освен един) са по-малки от един.  

 

 
Фиг. 6. Бифуркационен анализ на пътнически вагон В84. 
В ляво: числено определена диаграма на бифуркациите; 

В дясно: Floquet – множители за определяне на 
граничните цикли. 

 
Стационарните решения са от почти нулева 

скорост до първата бифуркация на Hopt в точка A, 
характеризиращата се със скорост 

s/m
Alin

101====νννν====νννν  и после е открита втора 

бифуркация на Hopt в точка В.  
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Досега не бе наложително продължението на 
търсене на решение за неустойчив граничен цикъл 
извън бифуркацията на Hopt- точка A. 
Следователно първата стъпка за продължение на 
периодичните движения трябва да генерира 
начална оценка с помощта на стандартни, външни 
времеви интегратори. Тук това бе сторено за 
скорост νννν = 130,0 m/s. За намаляване на скоростта 
по пътя на стабилни периодични решения 
завършва в бифуркация С - s/m

Cnlin
95====νννν====νννν . 

Този тип бифуркация е определен от множителите 
Floquet, с помощта на един от тях пресичайки 
границата на устойчивост т.е. кръга единица, както 
и реалната ос. Тази ограничаваща скорост 
представлява критическата скорост за тези вагони.  

 
Заключение: 

Статията дава кратък обзор на MBS – 
моделиране на общи железопътни возила и 
бифуркационен анализ на реализиран 
симулационен модел. Описана е частично 
програмната среда за продължение на базовия 
бифуркационен анализ на сложни механични 
системи. Приложението в пътнически вагони при 
пълни симулационни модели показва реалната 
приложимост на разработеното програмно 
обезпечение за сложни модели от 
промишлеността. Конкретен акцент е отразен в 
системата “колело-релса”, потенциалния диапазон 
на програмната срада не е ограничен само за този 
специфичен случай. 
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Abstract: 

The topic of current article is Ecology and ecological aspects by using of biofuels in transport systems. The main 
focus is on the ways of production of biofules and also the agro cultures which are using in this process. The 
main goal is to analyze the economical problems of current methods and to indicate the alternative row material 
like switchgrass, reeds and seaweeds and following benefits regarding the Ecology and power development of 
the transport system. 
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1. Увод 
 

Когато говорим за бъдещата енергийна 
ефективност на транспортните системи от една 
страна и повишаващите се норми за екологичност 
от друга, неизбежно един от основните въпроси е 
перспективата за все по-разширено използване на 
биогориво. Стандартите за екологичност в Европа, 
САЩ и Япония непрекъснато се повишават.  

 Производителите на двигатели за европейски 
товарни автомобили срещнаха редица затруднения 
по пътя за развитие на продуктите си до достигане 
на нормата Евро 6 и се обединиха около тезата, че 
въвеждането на по-строги норми от тази ще бъдат 
напълно излишни. Това е така защото за да се 
постигнат тези норми, неизбежно ще се повиши 
разхода на гориво, а разходите за изследователска и 
развойна дейност биха увеличили цената на 
крайния продукт чувствително. Без да се 
пренебрегва въпросът за цената, ако се 
съсредоточим върху аспекта “екологичност” се 
забелязва едно противоречие – от една страна 
автомобилите ще са “по-чисти”, а от друга средният 
разход ще се увеличи. Изследвания свързани със 
залежите на гориво в световен аспект показват, че 
след 50 години считано от сега, количеството 
гориво, което ще може да се добива ще е като това, 
което е добивано преди 50 години, т.е. добивът ще е 
еквивалентен на този преди 100 години с тази 
разлика, че тогава тенденциите ще са към 
намаляване на количествата, а не предстоящ бум на 
такива, както е било преди 50 години [3].       

Всичко това разбира се ще окаже сериозно влияние 
върху цената на петрола за в бъдеще, което от своя 
страна ще направи изискванията за горивна 
икономичност все по-сериозни. 
Така, изправена пред този проблем науката още 

преди десетилетия предлага решения свързани с 
алтернативни източници на гориво, каквито могат 
да бъдат биогоривата, електрическата енергия, 
вятърът, вълните в моретата и океаните, слънцето. 
Разработват се двигатели, работещи на принципа на 
водородната клетка, усъвършенстват се 
конструкциите на сега съществуващите с цел 
работа със смесени горива – смес на дизелово 
гориво с биодизел или изцяло биодизел, 
разработват се и електромобили. 
На моментния етап на техническите достижения 

най-ефективният алтернативен източник на енергия 
е биогоривото и в частност етанола. В последното 
десетилетие внедряването му като ефективен 
заместител на дизеловото гориво е все по-широко 
обсъждана тема, която е свързана с много политико 
- икономически интереси, водещи до манипулации 
и целенасочено подвеждане на общественото 
внимание в дадена насока по отношение на 
абсолютизиране на мнението ‘’за’’ или ‘’против’’ 
използването на този природен източник на 
енергия. Основно делението е на две групи: 

1. Производителите на биогориво, които 
твърдят, че то е далеч по-екологично спрямо 
сега използваното конвенционално гориво и 
че са благоприятни за намаляване на 
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парниковият ефект, тъй като отделят по-
малко СО2 емисии. 

2. Природозащитници и еко организации, чието 
твърдение е, че биогоривата са сериозна 
заплаха, както по отношение на 
екологичното равновесие на планетата, така и 
по отношение на проблема с изхранването на 
населението на земята. 

Целта на тази статия е именно да анализира 
проблемите с производството на биогоривото и да 
разгледа алтернативните варианти.  
 

2. Видове биогорива. Продукти, от които се 

получават и процеси за получаването им. 

Икономически анализ. 

Биогоривото е познато на човечеството от 
дълбока древност. Още пещерните хора са 
използвали дърва за огрев, за приготвяне на храна и 
за защита от кръвожадни животни. С течение на 
времето хората са използвали и други природни 
източници като горива, например през 19-ти век 
емигранти в САЩ, а и някои европейски фермери 
са използвали тор от животните си за получаване на 
газ, който е бил пригоден за отопление и готвене. 
Този метод за получаване на енергия, макар и по 
сегашните представи примитивен се използва и 
днес в някои азиатски страни. В Китай и Индия 
метанът, произвеждан в малки количества като 
природен газ от животни се използва от години.  
Дори и произвежданите алкохолни продукти 

могат да се нарекат вид гориво. Етанолът по своята 
същност представлява също вид алкохол, който се 
получава от ферментацията на различни видове 
селскостопански култури, като най – известни са 
царевица, соя, палмово масло, захарно цвекло, 
различни видове трева и др. 
Може да се обособи класификация, която 

разделя четири основни групи биогориво [2]: 
1. Твърдо гориво – дървен материал или 
остатъци от земеделски култури. 

2. Етанол – продукт от ферментацията на 
захари и целулоза. 

3. Биодизел – продукт от преработка на 
палмово масло, рапица или използвано олио, 
предназначено за готвене. 

4. Метан – натурален отпадъчен газ. 
За автомобилната индустрия най-голям интерес 

представлява производството на етанол и биодизел. 
От гледна точка на използването им като краен 

продукт в автомобилите това са съществено по – 
екологични горива в сравнение с конвенционалното 
такова. Емисиите на СО2 са намалени до 85% (при 
използване на отработено готварско олио) или 45 – 
65% (при използване на рапица или слънчоглед). 
Това се обяснява с факта, че растенията, от които се 
произвежда горивото, по време на своето развитие 
поглъщат  СО2  в процеса на фотосинтеза, т.е. така 

се получава затворен кръг, при който загубата е 
само 15% [8].  
За да се определи с точност до колко 

съответното биогориво е по – екологично от 
конвенционалното под внимание трябва да се 
вземат следните фактори: 

1. Емисии СО2 нужни за израстването на 
съответната култура – царевица, соя и д.р. 

2. Отделени емисии СО2 за транспортиране на 
материала за горивото от насажденията до 
фабриката за производство. 

3. Отделени емисии в самия процес на 
преработка на суровината до краен продукт. 

Следните фактори също не трябва да се 
подценяват: 

1. Емисии при смяна на мястото на 
насажденията. Както е известно една и съща 
култура не може да се отглежда 
непрекъснато на едно и също място. 

2. Емисии за транспорт на готовото гориво до 
крайна точка на потребление – станция за 
зареждане с гориво. 

3. Енергийна ефективност на биогоривото 
сравнена с тази на конвенционалното гориво, 
т.е. какво количество гориво е необходимо за 
изминаване на единица линейно разстояние. 

4. Възможността за добив като ко-продукт от 
производство на друг полезен продукт като 
глицерин например.  

От друга страна благоприятен е фактът, че 
количествата СН също са минимални или липсват. 
Остава само въпросът с азотните окиси NOx. Тук 
вече резултатите нe са толкова обнадеждаващи -  
10% повече, но при използване на каталитични 
неутрализатори съдържанието им може да бъде 
намалено дори и под това отделено от двигател 
работещ с конвенционално гориво. 
Така разгледаните факти дават възможност да се 

направи заключение, че биогоривата могат 
сериозно да подобрят и развият транспортните 
системи от гледна точка на екология. Този извод е 
верен само ако те се разглеждат като краен продукт 
готов за експлоатация. Ако се направи по-
задълбочен анализ и се започне от самото начало на 
производството се вижда, че тук се крият сериозни 
проблеми, които все още са нерешени от науката и 
техническия прогрес. Това са както екологични 
последствия от производството, така и чисто 
икономически проблеми свързани дори и с цената 
на крайния продукт. 
В същото време още веднъж сe изправяме пред 

проблема с европейските и американски директиви 
по отношение на използването на биогориво в 
процентно съдържание с конвенционално гориво. В 
САЩ се предлага гориво Е-10, което представлява 
смес с 10% етанол е 90% конвенционално гориво, 
има и вариант на чист етанол Е-100 за двигатели, 
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които могат да работят само с такъв вид гориво, 
както и Е-85, където процентното съдържание на 
етанол е 85% [2]. Употребата на етанол разбира се е 
довела до по-голямото му производство, което е 
функция от процентното използване на 
насажденията на царевица в САЩ. За 2007-ма 
година са произведени 7 млрд галона етанол, което 
означава, че 20% от общото производство на 
царевица се е използвало за етанол. Тенденцията е, 
че в момента вече този дял е надминал 30% [2]. Тук 
се поставя първият от въпросите, които поражда 
съмнение относно ефективността на 
производството, а именно: Какво количество 
енергия би било нужно за производството на 
единица обем биогориво и какво количество 
енергия би отдал този обем гориво? 
Поставя се сравнение, което показва какво 

количество царевица е необходимо да се преработи 
за да се зареди един резервоар на автомобил SUV и 
за колко души същото количество би било 
достатъчно като минимална дажба, която 
организмът изисква за една година? Отговорът е 1 
към 8, т.е. един резервоар е равен на осем човека 
[2]. В същото време правителството на САЩ има 
програма, която определя, че до 2022 година 
производството на етанол трябва да бъде 36 млрд 
галона, като това покачване трябва да стане на 
базата на произведени 9 млрд галона през 2008 
година. 21 млрд галона би трябвало да бъдат 
произведени чрез научни разработки, които търпят 
развитие в настоящето (наречени „втора 
генерация”). В същото време не става ясно каква ще 
бъде цената на крайния продукт? В Европа 
моментната цел е до 2020 година да се използва 
10% биогориво и 90% конвенционално [4]. Това 
звучи по – реалистично, но тук възниква въпросът 
защо в момента зададените процентни норми от 
около 5% не са достигнати, а реалното съдържание 
е около 2,5% т.е. на половината от предвиденото? 
Красноречив е примерът с внос на етанол за 

САЩ от Бразилия – тарифата за внос на галон е 2,4 
цента и още 54 цента за определени страни. За 
2006-та година разходите са 1 млрд за индустрията, 
а се очаква те да нараснат на 3 млрд в близките 
години. Това прави цената на продукта по – висока. 
Правителството на САЩ е отпуснало субсидия за 
етанол смесен с конвенционално гориво в рамките 
на 51 цента за галон. Някои щати имат своя 
собствена субсидия, която се явява допълнителна 
на основната. Също така има и директни субсидии 
за производителите на царевица. Така тоталната 
субсидия за производство и употреба на етанол за 
2008-ма година възлиза на 9 – 11 млрд. $ или 1,1 – 
1,3$ на галон произведен етанол.Това е почти 
двойно в сравнение с директната субсидия за галон 
получена от производителите на етанол [2]. 
Така планът за разходите по отношение 

производството на етанол за пет години считано от 
2008-ма в САЩ са следните: 

1. Повишение на директната субсидията за 
производство на етанол с 6%. 

2. Запазване на таксата от 54 цента за внос на 
етанол. 

3. Директна субсидия от 1,01 $ за галон етанол 
произведен от целулоза. 

4. 320 млн. долара гарантиран заем за 
построяване на заводи за производство на 
етанол чрез технология от „второ 
поколение”. 

5. Финансова подкрепа на фермери, които са 
разположени близо да тези заводи с цел да 
отглеждат култури, които могат да са 
източник на суровина за тях. 

С тези темпове на развитие през 2008 година за 
суровина са се използвали царевични насаждения 
от 35 милиона акра земя! За 2009 година тази 
консумация е нараснала на еквивалента на 86 млн 
акра. Това довежда и ще довежда до сериозна 
промяна на цената на продукта, като в даден 
момент тя ще стане манипулативна. 
Интересни са финансовите резултати на най-

големия производител на етанол в САЩ. Това е 
един от най – големите купувачи, продавачи и 
производители на зърно и маслодобивни култури с 
44 млрд $ за година. Направена икономическа 
проверка за правителството на САЩ показва, че 
43% от печалбата на фирмата се получава от 
продукти, които са субсидирани от държавата. Така 
всеки долар печалба от продукцията коства на 
обикновения данъкоплатец 30,60 $ [2]. 
Така направеният анализ дава тема на размисъл 

относно подобряването на ефективността на 
производствените процеси, а също взаимовръзките 
и конфликта на различните интереси замесени в 
производството и търговията с биогориво. 

 
3. Екология и екологична ефективност на 

биогоривата. Перспективи за развитие. 

Под понятието „екологична ефективност” в 
случая се разбира това до колко дадени горива 
помага на околната среда като краен продукт чрез 
по-малко отделяне на токсични компоненти при 
горивния процес и до колко е необходимо да се 
наруши природното равновесие, за да бъде 
произведено? 
По отношение на по-малкото количество на 

вредни компоненти в отработилите газове, вече бе 
споменато, че биогоривото е неоспорван фаворит в 
сравнение с конвенционалното гориво. За да бъде 
анализа коректен е необходими да се посочат и 
екологичните проблеми свързани с добиването на 
конвенционално гориво, но темата на тази статия е 
свързана с проблемите поставени пред 
алтернативното гориво, за това тук ще бъдат 
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разгледани само те. 
За по-ясно изложение е използвана номерация, 

която не степенува проблемите по важност. 
1. Обезлесяване и изсичане на гори: с 

нарастването на потреблението на селскостопански 
култури с цел производството на биогориво, 
съответно нараства и необходимостта от площи за 
насажденията. Така например в Бразилия е 
започнало изсичане на гори от Амазонската 
джунгла, като основната тенденция е „колкото 
повече се повишава цената на соята, толкова по-
малко гори ще останат”[5]. Подобен проблем се 
наблюдава и в Индонезия и Малайзия, където се 
изсичат или опожаряват масово гори с цел да се 
използват за отглеждане на палмово олио, което се 
изнася за производство на биодизел в Европа. Това 
допринася засилването на парниковия ефект и 
увеличава значително парниковите газове. От друга 
страна с изсичането на горите се нарушават редица 
биологични вериги, от където потърпевши излизат 
и много животински видове. Конкретен пример е 
драстичното намаляване на популацията от 
урангутани на остров Бурнео и Суматра [9]. Пред 
подобни екологични проблеми са поставени и 
Филипините, делтата на река Нигер, както и 
Канада. Обяснението тук идва също от ниския 
жизнен стандарт в повечето от изброените страни и 
безизходицата на населението им, но Канада 
показва, че проблемът е актуален дори и за 
развитите държави. Необходимо е да се вземат 
мерки за земите, които могат да се използват за 
отглеждането на култури с цел производство на 
биогориво. 

2. Консумация и замърсяване на водата: 
сериозен е проблемът с напояването на царевицата 
в райони на САЩ характерни със сухия си климат, 
като например Тексас или Южна Дакота. 
Направените анализи показват, че понякога са 
необходими до 5 000 галона вода [2]. Отходните 
води след напояването често се стичат към други 
течения и реки, но те вече са замърсени от нитрати 
и пестициди, така автоматично замърсяват 
съответната река. Конкретно това се случва с река 
Мисисипи. Така замърсени води понякога се 
използват и за питейни – този проблем се 
наблюдава в средния запад. В допълнение на това 
за отглеждането на царевица често се използват 
хербициди и инсектициди, които се утаяват в 
почвата и замърсяват утаената вода в съответното 
насаждение.  

3. Замърсяване на въздуха е свързано основно 
с производството на горивото в съответните заводи. 
Заложено е, че един такъв завод ще изхвърли 540 
тона лесно разтворими органични съединения, 1,5 
млрд тона серен оксид, 1,2 млрд тона въглероден 
оксид, 840 тона азотни окиси и 150 тона опасни 
замърсители във въздуха [7].   

4. Биодеградация – правени са опити чрез 
които да бъдат определени опасните дози от даден 
вид гориво върху даден организъм. В опита са 
използвани опитни зайци, като резултатите 
показват, че животното остава живо до 5 000 mg/kg 
от биогориво, същото се наблюдава и при 
конвенционално гориво. 2 000 mg/l е дозата без 
странични ефекти по отношение на оцветяване на 
урината и падане на козината [5]. 
Проблемите сами по себе си показват нуждата 

от отглеждането на алтернативни селскостопански 
култури или промяна на досегашната практика при 
отглеждането на сега използваните. Сериозни 
изследвания се извършват в областта на добив на 
биогориво от някои видове треви, а също и 
тръстика [7]. В западна Азия има големи площи 
заети само от такива треви. Те не изискват 
специално отглеждане като царевицата например и 
са далеч по – непретенциозни от гледна точка на 
климат. Съответно разходите по отглеждането им 
са минимални в сравнение на сегашните. Голямо 
предимство от екологична гледна точка е нуждата 
на тревата от азот по време на растежа й. Така 
ефективно могат да се комбинират тревни с бобови 
насаждения, които от своя страна отделят азот.  
Така в момента около 350 млн акра могат да се 
използват за добив на такава суровина, като се има 
предвид, че е оставен резерв за консумация от едър 
рогат добитък в района – 60 млн акра. Тук 
единственият проблем е напояването. Също може 
да се разглежда и като проблем засягането на 
икономическите интереси на сегашните 
производители, което не може да се пренебрегне.  
Други изследвания са насочени в областта на 

развитието на ферми за водорасли с цел 
използването им като източник за биогориво.  Най 
– голямото предимство на водораслите пред 
останалите култури е количеството произведено 
гориво от единица площ земна повърхност, което 
надвишава в пъти същото произведено от царевица, 
соя и др. Така например от водорасли могат да се 
добият 935 000 л/год.ха, а от палмово масло – до 
5 600 л/год.ха [1]. Разликата е впечатляваща и 
недвусмислено показва необходимостта от 
развитие в тази насока. В настоящето се изграждат 
ферми за отглеждане на водорасли, които използват 
принудителна циркулация на CO2 , което не помага 
на отнемането на парниковият газ от околната 
среда, но от друга страна една такава затворена 
ферма не замърсява атмосферата по никакъв начин. 
При отглеждането им не се използват нитрати и 
пестициди и няма замърсяване на околната среда и 
водите. Друго предимство, е че по този начин те 
могат да се отглеждат целогодишно и добивът няма 
да зависи от определен сезон. Недостатъците при 
отглеждането им са свързани предимно с някои 
технологични затруднения, като необходимост от 
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определена температура и влажност, принудително 
подаване на CO2, и препоръчително осигуршване на 
светлина и през нощта. 
Трети вид алтернативно гориво, което не може 

да бъде пренебрегнато е водородното. Дори и в 
авиационната техника изследванията в тази насока 
са много напреднали. Доказателство за това е 
новият разузнавателен самолет на американската 
фирма Boeing, който е наречен Phantom Eye. Той е в 
състояние да се издигне на височина от 20 km и да 
лети без презареждане в продължение на 100 часа 
[4]. Това недвусмислено показва, че водородното 
гориво и по – точно двигателите работещи с него 
търпят и ще търпят сериозно развитие. През април 
тази година в Швейцария бе демонстриран и 
първият полет на самолет захранван от слънчеви 
батерии. Развитието на авиационната техника 
неминуемо ще даде отзвук и в последващото 
развитие на автомобилните двигатели. 

 
Заключение: 

Независимо от проблемите, които са поставени 
пред производството на биогоривата, несъмнено те 
са алтернативата, която е необходима за развитието 
на транспортните системи и подобряване на 
екологичното равновесие. Основният въпрос е не 
дали те да бъдат използвани за в бъдеще, а как да се 
оптимизират производствените им процеси, като се 
започне още от отглеждането на суровината? От 
направеният анализ се вижда, че варианти има и то 
достатъчно на брой. Със сигурност производството 
на етанол ще продължи, от където следва, че и 
царевицата ще бъде една от най – атрактивните 
селскостопански култури за земеделските 
производители. Цената й също ще бъде обект на 
дискусии и може би на манипулации. Целта е да се 
постигне разумен праг на производство, който да не 
вреди пряко или косвено на околната среда и 
нуждите от хранителни запаси. Тази тема винаги 
ще има две гледни точки, които ще са 
продиктувани от икономически интереси и само 
много добре обоснован анализ от трета страна може 
да даде еднозначен отговор доколко 
производството в даден момент е ефективно 

икономически и в същото време не е източник на 
замърсяване. Интересен е въпросът дали ако се 
докаже, че дадена селскостопанска култура ще е 
далеч по – ефективна от царевицата, тя би 
спечелила сегашните субсидии с цел по – бързото й 
внедряване в производството? 
Все пак биогоривото е само част от общото 

развитие на алтернативните източници на енергия в 
транспортните системи. Със сигурност значителен 
принос в процеса на еволюирането им ще има и 
водородното гориво и електричеството. Това е част 
от бъдещето. В сегашният момент пред науката 
стои оптимизацията на производствените процеси 
за биогорива и етанол, така че тези източници на 
енергия да се използват още по-ефективно. 
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Резюме: 

В статията са представени резултатите от проведени пътни изпитания на лек автомобил след изминати 
2750 km при работа с гориво Е10. Изпитанията са проведени в реални условия в периода 15.05.2010 г. до 
30.08.2010 г. 

 

Ключови думи: етанол, пътни изпитвания. 
 

 

1.  Увод 
 

Използването на алтернативни горива или 
горивни смеси както за енергетиката, така и за 
транспорта стои особено остро на съвременния етап 
поради изчерпване на традиционните [1] енергийни 
източници, прекалено високата замърсеност на 
атмосферата, както и екологичните проблеми 
свързани с техния добив и производство. Данните 
за световните запаси, добива, капацитета на 
рафинериите и употребата на нефт [2] позволяват 
да се направят следните изводи: 

• Находищата на нефт с най-голям дял (повече 
от 80%) са съсредоточени в 10 страни. Същите 
страни са и най-големите производители на 
нефт (70% от общия добив). 

• Темповете на нарастване на запасите, добивът 
и капацитета на рафинериите и употребата на 
нефт са непропорционални в световен мащаб; 

• Употребата на горива в света нараства с бързи 
темпове (над 4-ри пъти) в сравнение с 
увеличаване на запасите на нефт както и 
производствата на горива. 

В периода 1994-2005год. в катедра 
„Железопътна техника” на ТУ-София бяха 
проведени изпитания на дизелов двигател от 
изотермичен подвижен състав с цел изследване на 
ефективните и мощностни  показатели на двигателя 
при използването на биогориво вместо 
конвенционалното дизелово гориво. Настоящето 
изследване представлява следващ етап в 
определяне ефективността от използване на 
алтернативни горива и горивни смеси в транспорта. 

  

2.  Цел и методика на изследването 
 

Целта на проведеното изследване е оценка на 
техническото състояние на транспортното средство 
при работа с гориво Е10. 

На изпитание беше подложен лек автомобил 
Опел Астра 1,6. Техническите данни на автомобила 
са: 

Модел 
Двигател                       
Модификация 
Ускорение от място 
до 100 км/ч 
Обем на двигателя 
Въртящ момент 
Тип гориво 
Задвижване 
Брой предавки (мех. 
ск. кутия) 
Разход (в града) 
Разход (извън града) 
Размер гуми 

Astra G  
C16NZ 
1.6  
 
16.5 s. 
1598 cm3. 
128/2800 N/m 
А-95 
Предно 
 
5 
9.7 л./100 км. 
5.6 л./100 км. 
195/60 R 15 

 
Изпитанията се проведени в периода 01.05.2010г 

до 31.08.2010г. в реални пътни условия в няколко 
групи: 

1. Движение по затворен маршрут в гр. София, 
с дължина 32,69 km, времепътуване 52’ 36’’ и 
преминаване през 29 бр. светофарни уредби – 
общ пробег 1750 km. 

2.  Движение по маршрут София-Бургас-София 
с общ пробег 875,70 km. 

3.  Движение по четири планински маршрути с 
обща дължина 113,82 km. 
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4. Ускоряване на автомобила от 0-100 km от 
място на избрана отсечка от автомагистрала 
Тракия  

Обща дължина на изминатия път е  2739,87 km. 
Използваната горивна смес по времето на 
изпитания е Е10 (90% бензин и 10% етанол 100) – 
за 2316,87 km. и Е15(85% бензин и 15% етанол) за 
423,00 km.  

Преди започване на изпитанията  на  лекия 
автомобил Опел Astra G бяха извършени 
технически операции и пълна диагностика на 
всички системи на автомобила свързани с оценка на 
техническото му състояние. След което изпитвания 
автомобил е изминал 3000 km. с което отговаря на 
точки 4.2 и 4.3 от част 4 [3] „Наредба 
№73/15.05.2010 за одобряване на типа на нови 
моторни превозни…” 

При разглобяването на двигателя беше 
извършено оразмеряване на цилиндровите втулки 
при което беше констатирано, че  няма износване 
на същите и те са в границите 79,005–79,015 mm. 
Хлабината между буталото и стената на цилиндъра 
е 0,020 mm. Общата височина на цилиндровата 
глава е 96,000±0,100 mm. Ширината на фаските на 
седлата на клапаните за смукателните е 1,400 mm, а 
за изпускателните 1,800 mm. Шийките на 
разпределителния вал са в границите на 39,935-
39,955 mm. и радиално биене 0,03 mm. Горивната 
система е тип Multec  - моноинжексион с налягане 
на горивото 3bar. Сменен е горивния филтър както 
и маслото на двигателя тип 10W40 Rapssol. 
Скоростната кутия е тип F13/5 и се намира в добро 
техническо състояние. 

 
3. Анализ на резултатите от изпитанията. 
 

Движение по затворен маршрут в гр. София, 

с използване на горивна смес Е 10 и дължина 

32,69 km., минимално времепътуване 52
/
36

//
 и 

преминаване през 29 бр. светофарни уредби – 

общ пробег 1750 km.  
На Фиг. 1 е показана диаграмата на 

разпределение на времепътуването по минути за 
всяка предавка. 

 

 
  

В таблица 1 са показани параметрите 
времепътуване и среден разход на гориво за 
периода на изпитание. 

                                
Таблица 1 
 

Месец Май Юни Юли 

Средно 
времепътуване - min 

80 69 66 

Среден разход на 
гориво - l 

9,1 8,7 8,1 

 
Констатира се, че времепътуването от 52/36/ 

препоръчано при използване на GPS система – 
„най-кратко времепътуване” не беше постигнато 
през трите месеца на изпитания едновременно с 
това беше засечено изразходваното гориво. 
Измерването се извършваше на „обемен принцип”. 
Получения разход е в границите на допустимото за 
модела. 

Движение по маршрут София-Бургас-София 

с общ пробег 876,05 km.  

Изпитанието беше проведено с използване на 
два типа горивна смес Е10 по маршрут София–
Ст.Загора-Сливен-Ямбол-Созопол (452,70 km) и 
Е15 по маршрут Созопол-Сливен-Казанлък-София 
(423,00 km). В таблица 2 са показани резултатите от 
изпитанията. 

                
Таблица 2 
 

Маршрут 
Тип 

гориво 
Пробег- 

km 

Среден 
разход 
на 

гориво  
-l 

София–Ст.Загора–
Сливен–Ямбол–Созопол 

Е10 452,70 6,08 

Созопол–Сливен–
Казанлък–София 

Е15 423,00 6,80 

 
 
От проведеното изпитание се вижда, че средния 

разхода на гориво по двата маршрута се различава 
съществено, до един литър в повече при работа с 
гориво Е15. По време на изпитанието беше 
констатирано „трудното” ускоряване на 
автомобила, едновременно с това при 
продължителни спускания които има във втория 
маршрут през гр. Карлово беше констатирано 
много бързото охлаждане на двигателя от 90 – 93С0 
до 85 - 87 С0 Фиг.2. 
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Фиг. 2 
 
Ускоряване на автомобила от 0-100 km. от 

място на избрана отсечка от автомагистрала 

Тракия.  

За целта беше избрана отсечка с дължина 6000 
m. , околна температура 23С0. Изпитанията бяха 
проведени с конвенционално гориво Super95H и с 
двата типа  горивна смес – Е10 и Е15, като 
количеството гориво при всяко изпитание беше 10 
литра предварително подготвено. Преди започване 
на изпитанието с втория тип гориво останалото 
гориво от предишното се изсмуква от резервоара 
през контролната му пробка. Резултатите получени 
при изпитанията са дадени в Таблица 3 и Фиг3. 

 
Таблица 3 
 

Гориво Super95H Е10  Е15 

№ по ред Време за ускорение - s 

1 17,6 18,9 24,3 
2 17,3 20,2 24,5 
3 16,8 17,3 21,6 
4 16,8 17,9 20,1 
5 16,5 17,9 27,4 
6 16,7 17,9 25,3 
7 16,8 17,1 21,3 
8 16,9 17,3 19,5 
9 16,9 17,2 19,3 

10 18,1 18,9 20,2 

 
Резултатите показват, че при използване на 

гориво Е10 ускорението на автомобила не се 
различава съществено от ускорението което е 
предписано от фирмата производител на 
автомобила – 16,5 s. (Фиг.3). Темпа на покачване на 
температурата на двигателя беше нормален – като 
при изпитание 4 температурата на двигателя беше 
90 С0. При изпитания № 2 и 10 (Таблица 3) се 
получи превъртане на предните гуми което доведе 
до увеличаване на времето за ускорение. При 

използване на гориво Е15 се вижда, че времето на 
ускорение на автомобила съществено се различава 
от ускорението с Е10 и прекалено много от това с 
гориво 95H(повече от 7s) в някой от опитите. При 
провеждане на тези ускорения не се получи 
превъртане на предните гуми на автомобила. 
Ускорението става много по бавно. Температурата 
на двигателя достигна 90 С0 при провеждане на 
опит №2. 

 

 
 

Фиг. 3 
 
Движение по четири планински етапа  с обща 

дължина 113,82 km.  

С това изпитание се целеше да се проверят 
динамичните качества на автомобила при движение 
в планински район със силно изразени изкачвания – 
от 345 до 2100 m надморска височина и множество 
криви като преобладават тези със смяна посоката на 
движение на 1800. За изпитанието  се използваше 
горивна смес Е10. Преди започване на изпитанието 
за всеки от избраните участъци беше направена 
карта на маршрута с определяне надморската 
височина на старта и на финала на всеки участък. 
Изпитанието беше проведено в четири участъка – 
Сестримо - Белмекен (500-2100 m надморска 
височина), Добра вода – Батак (450 - 1300 m 
надморска височина), Христо Смирненски -
Лъкавица (1800 – 1150 m надморска височина), 
Мухово - Любница (345 – 850 m надморска 
височина). По време на проведените пробни 
пътувания беше контролирана само температурата 
на двигателя. Установено беше много бързото 
покачване на същата до 90 С0 и интензивно 
охлаждане на двигателя при спускането на 
автомобила в обратната посока на маршрута. 

 

Изводи: 

Анализа на получените от нас резултати 
позволяват да бъдат направени следните изводи: 

• Разхода на горивна смес Е10 в градски условия 
е близка по норма с това което е предписано от 
фирмата производител при използване на 
конвенционално гориво Super 95 H ; 

• Ускорението на автомобила при използване на 
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горивна смес Е10, са близки по резултати с 
тези при използване на конвенционално 
гориво Super 95 H; 

• Ускорението на автомобила при използване на 
горивна смес Е15, е значително по бавно 
отколкото при използване на конвенционално 
гориво Super 95 H; 

• Температурното състояние на двигателя при 
използване на горивна смес Е10 е близко  по 
параметри с това при използване на 
конвенционално гориво. 

• Не се наблюдава изменение на качествата на 
използваното масло 

В заключение може да се каже, че за пълна и 
точна оценка за влиянието на качеството на 
горивната смес Е10 и Е15 върху техническото 
състояние на двигателя на изпитваното 
транспортно средство и динамичните качества на 
същото са необходими изпитания с по-голяма 
продължителност. Получените от нас резултати при 
използване на горивни смеси Е10 и Е15 са добра 
основа за по-нататъшни изпитания за пълна оценка 
на качествата им. 
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Резюме: 

Настоящият доклад е посветен на разпределението на енергийните потоци при различните режими на 
работа на хибридните возила. Изведени са уравненията на енергийния баланс за тези случаи. Анализиран е 
делът на кинетичната енергия, която се съхранява в режим на регенеративно спиране. 

 

Ключови думи: хибридни возила, баланс на енергията. 
 

1. Въведение 

Хибридните возила, железопътни и шосейни са 
един от важните подходи за намаляване на 
вредното въздействие на транспортните средства 
върху екологичното състояние на планета. Те 
също оказват влияние и върху рационалното 
използване на вече силно намалели запаси от 
изкопаеми горива. Настоящия доклад е посветен 
на баланса на енергия при различните режими на 
работа на този тип возила.     

2. Изложение 

Анализът на разпределението на енергията при 
хибридно задвижвано железопътно возило се 
прави за следните режими на работа: 

• движение само чрез двигателя с 
вътрешно горене; 

• движение при хибриден режим; 
• движение само на батерия; 
• режим на регенеративно спиране. 

 
Случай 1: Движение само чрез двигателя с 

вътрешно горене. 
 

 
Фиг. 1. Енергиен поток при движение чрез 

двигателя с вътрешно горене. 

 
(1)  , W, 

 
където:  е мощността на локомотивния 

дизелов двигател;  е мощността за тягови 
нужди. Тя именно се предава към главния 
генератор;  – за захранване на 
спомагателните машини. Това е т.нар.мощност 
за спомагателни нужди.  

 
(2)  , 

 
където:  - коефициентът на ползване на 
мощността за тягови нужди,  = 0.92 – 0.94. 

 
(3) NГГ – ∆NИЗПР – NЗБ – ∆NИЗПР  –  

– ∆NИНВ  – nNТД  – ∆NКР  = 0 

 
където:  - мощността на главния генератор; 

 - загубите на мощност в изправителя;  
– мощността за зареждане на батерията;  – 
загубите на мощност в инвертора; n – броя 
тягови двигатели;  – мощността на тяговия 
двигател;  - загубата на мощност в 
колоосните редуктори – механични загуби. 

  

(4)  , 
 

където:  - напрежението в генератора;  - 
токът в генератора;  – к.п.д. на главния 
генератор. 
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Фиг. 2. КПД на главен генератор:  
1 – постоянно токов генератор;  
2 – синхронен генератор;  
3 – крива на напрежението. 

 
(5)    , 

 
където:  е пад на напрежението в 
изправителя. 

 
(6)   , 

 
където:  - напрежението при зареждане на 
акумулаторната батерия;  - токът при 
зареждане на акумулаторната батерия. 

 
(7)  , 
 
(8)  , 

 

където:  - пад на напрежението в 

инвертора;  - токът в инвертора;  - к.п.д. 

на инвертора, . 
 
(9)    - за постоянно токов 

тягов двигател; 
 

(9’)   - за асинхронни 

тягови двигатели, 
 

където:  - к.п.д. на тяговите двигатели;  – 

ток в тяговите двигатели;  - напрежение в 
тяговите двигатели. 

 
 

Фиг. 3. Зависимост на к.п.д. на тягов 
двигател от продължителната му 
мощност. 

 
(10)  , 

 
където:  - к.п.д. на колоосните 

редуктори, . 

 
Случай 2: Движение при хибриден режим. 

 

 
 

Фиг. 4. Енергиен поток при движение в 
хибриден режим. 

 
(11) NГГ – ∆NИЗПР – NАБ – nNТД  – ∆NКР  = 0 

 
където:  е мощност подавана от 

акумулаторната батерия. 
 

(12)   , 
 

където:  – напрежението в акумулаторната 
батерия;  - ток в акумулаторната батерия. 
 

Случай 3: Движение само на батерия. 
 

 
Фиг. 5. Енергиен поток при движение само 

на батерия. 
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(13)   

 
Случай 4: Режим на регенеративно 

спиране. 

 
 

Фиг. 6. Енергиен поток при режим на 
регенеративно спиране. 

 
(14)  , 

 
където:  - кинетична енергия;  - мощност 
в тяговия двигател в генераторен режим. 

 
(15)    , 
 
(16)   , 

 
където:  - напрежението на тяговия 
двигател в генераторен  режим;  - ток на 
тяговия двигател в генераторен режим;  – 

к.п.д. на тягов двигател в генераторен режим. 
 

(17)  
  

 
където:  - пад на напрежението при 
зареждане на батерия;  – загубите на 
мощност в изправителя при зареждане. 

Съществуват обобщени данни за кинетичната 
енергия, натрупана в движещия се влаков състав 
и превръщана от спирачната му система най-
често в топлинна. Те са показани на фиг. 7. 

  
Фиг. 7. Зависимост на натрупаната във 

влака кинетична енергия от 
скоростта и натоварването на ос. 

 

Кинетичната енергия се изчислява по 
формула (18), изведена при предположението, 
че влакът се движи като неизменяема 
(консервативна) механична система. Тъй като 
единственото движение, разглеждано в този 
случай е това по продължение на релсите, те са 
и външните и връзки. Те определят 
траекторията на движение. Това всъщност е 
транслационно движение. От теоретичната 
механика е известно, че транслационното 
движение на неизменяемата механична система 
се описва с движението на масовия и център. На 
базата на редица предварителни допускания 
приетия в световната практика модел на влака и 
такава система с масов център материална 
точка. Тя е разположена в средата на влака и в 
нея е съсредоточена цялата му маса.  

 

(18)  

 

където: Ek – кинетична енергия на влака; mi – 
маса на i-то возило включено в състава му; i=1÷n 
– брои на возилата в състава на влака; V – 
скорост на движение; J – инерционни моменти 
на ротиращите части; ω – ъглова скорост на 
ротиращите части.  

Но 
 

(19)  

 

където: Ri – радиуси на въртене на ротиращите 
части. 

Следователно: 
 

(20) . 

 
След заместване  във формула 

(20) и изваждане на m пред скоби, се получава 
(21): 

(21) , 

 
където: γ – коефициент на ротиращите части. 

 
Стойностите на коефициента γ са посочени в 

следващата таблица. 
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Таблица 4. Стойности на коефициента γ за 
различните типове тягов подвижен състав. 

 
Вид на возилото 1+γ 

Ел. локомотиви 1,15÷1,30 

Дизелови локомотиви 1,07÷1,13 

Ел.мотриси 1,06÷1,07 

Дизелови мотриси 1,09÷1,10 

 

3. Изводи 

На базата на казаното по-горе могат да се 
формулират следните основни изводи: 

• Чрез изведените уравнения може да се 
определят отделните „енергийни квоти” в 
общия баланс; 

• Разгледаните случаи за различните режими 
на работа на хибридното возило могат да 
послужат за основа на методика за 
предварително изчисляване на елементите 
от предавателната му система; 

• Чрез изведените уравнения се създава 
възможност за анализиране и определяне 
вида на целесъобразна система за 
акумулиране на енергията при 
регенеративно спиране; 

• В общия енергиен баланс ясно изпъква 
делът на използваната кинетична енергия и 
особено стойностите и при тежките товарни 
влакове. 
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Резюме: 

Настоящият доклад е посветен на съвременните тенденции при хибридно задвижваните железопътни 
возила. Разгледани са основните схеми на този тип задвижване, извършен е и анализ на областите на 
приложението им. Разгледани са основните режими на работа, както и основните изводи от експлоатацията на 
такъв тип локомотиви. 

 

Ключови думи:  хибридни возила, схеми за хибридно задвижване. 

 

Настоящият доклад е посветен на съвременните 
тенденции при използването на хибридните возила 
в железопътния транспорт. В него са разгледани 
целите поставени пред хибридните возила, както и 
получените резултати и прогнози за близкото 
бъдеще.  
Сухопътните превозни средства имат 

съществена роля в общата консумация на енергия 
и в частност на течни горива на планетата. По този 
начин и по-точно чрез изгорелите газове те 
активно влияят върху екологичното и състояние. 
В момента глобалното затопляне на планетата и 

промените в климата като цяло е вече установен 
факт, но за жалост с неизвестни за бъдещето 
последици, както и с неясна, почти отчайваща 
перспектива за преодоляването му. Установена е 
връзката между концентрацията на въглеродния 
диоксид температурата в продължение на 
множество години и тази зависимост е 
илюстрирана с фиг. 1.  
Транспортните возила, работещи с двигатели с 

вътрешно горене са голям генератор на въглероден 
диоксид, един от най-важните парникови газове. 
Друг важен момент е, че енергийните ресурси 

на планета са на изчерпване, т.е. те са вече 
ограничени. На фиг. 2 е показана разликата между 
запасите на нефт и добитите количества, 
публикувана в авторитетни световни издания, като 
списание Economist и др. 
 

 
Фиг.1. Зависимост между концентрацията на  

СО2  и температурата. 
 

 
Фиг. 2. Разлика между запасите на нефт и 

добитите количества. 
 
В духа на горе казаното за нашата страна 

крайното потребление на горива от транспорта, 
съгласно данните на Агенцията за енергийна 
ефективност до 2008г. е показано на фиг. 3. 
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Фиг. 3. Крайно потребление на горива от 

транспорта. 
 
Показаното на горните фигури потвърждава 

важността на транспортните средства за разхода на 
горивата и екологичното състояние на нашата 
планета. Пред вид това в световната практика в 
момента се наблюдават следните основни начини 
за намаляване на негативния ефект на 
транспортните возила: 

� биогорива – тяхната роля е най-вече като 
възобновяеми заместители на изкопаемите течни 
горива. От проведените изпитания в нашата и в 
други страни се установява, че съществена разлика 
в продуктите на горене при двигатели, работещи с 
биогорива, спрямо конвенционалните няма. 
Техният важен положителен ефект е, полученият 
въглероден диоксид е от съвременната геологична 
епоха и екосистемата на планетата е в състояние 
да го преработи. Това не е така с изкопаемите 
течни горива, тъй като получените при изгарянето 
им продукти и в частност въглеродния диоксид са 
от минали геологични епохи. По отношение на 
нашата страна биогоривата имат значение и за 
намаляването на енергийната зависимост от 
вносните течни горива. 

� хибридни возила – това е в момента силно 
развиващо се направление в областта на 
енергийната ефективност на транспортните 
средства. Смята се, че в близко бъдеще тези 
средства, съоръжени и с горивни клетки ще играят 
съществена роля по отношение решаването на 
споменатите процеси. 
Целта на хибридните возила е да се използва 

натрупаната във влака кинетична енергия. При 
обикновените возила тя невъзвратимо се превръща 
в топлинна по време на спирачните процеси. 
Единствено при локомотивите с рекуперативна 
спирачка тя се превръща в електрическа и се 

връща обратно в контактната мрежа, естествено, 
ако цялостната система на енергозахранване 
(основно подстанциите) го позволява.  
При дизеловите локомотиви не съществува 

подобна регенеративна спирачна система и поради 
това се е наложило разработването на локомотиви, 
изпълнени по хибридна схема. В исторически план 
през деветдесетте години на миналия век са 
разработени хибридни локомотив с механичен 
акумулатор на енергията – маховик, но те са 
основно опитни образци и то само за маломощни 
маневрени локомотиви. В момента дизеловите 
локомотиви и мотриси, конструирани като 
хибридни се изпълняват основно с електрическа 
система за съхранение на енергията. В този случай 
се използват главно литиево-йонни батерии. 
Съвременните технологии позволяват тези батерии 
да бъдат с късо време за зареждане и добър 
коефициент на полезно действие. 
Суперкондензаторите (ултракондензатори) се 
използват основно при автомобилите с хибридна 
система, поради значително по-късите времена за 
спиране. 
Хибридните возила могат да се изпълнят по две 

основни схеми, показани на следващите фигури: 
 
� паралелна схема 

 

 
 

Фиг. 4. Схема на хибридно задвижване от 
паралелен тип:1 – резервоар; 2 – батерия; 3 – 
инвертор; 4 – двигател с вътрешно горене; 5 – 

електродвигател / генератор. 
 
Схемата от паралелен тип е характерна преди 

всичко при автомобилите, основно поради факта, 
че те са с механична предавателна система.  
При железопътните возила се е наложила 

серийната схема, като един от основните мотиви за 
това е наличието на електрическа предавателна 
система. Т.е. в този случай преобразуването на 
кинетичната енергия на движещия се влак се 
осъществява с елементите от предавателната 
система, без да е необходимо добавянето на 
допълнителни устройства или електрически 
машини. 
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� последователна (серийна) схема 
 

 
 

Фиг. 5. Схема на хибридно задвижване от 
сериен тип:1 - двигател с вътрешно горене; 2 - 

горивен резервоар; 3 – генератор; 4 – изправителен 
блок; 5 – маховик или ултракондензатор; 6 – 
батерия; 7 – инвертор; 8 – електродвигател. 
При хибридните вози се реализират следните 

основни режими на работа: 
 
1) Режим на работа само с двигател с 

вътрешно горене (стандартен режим) 

 
Това е работа на возилото като конвенционално 

такова с електрическа предавателна система, най-
често от типа променлив/променлив ток. Т.е. 
двигателя с вътрешно горене – поз.1, фиг.5 
задвижва главен генератор – 3. Той от своя страна 
захранва през блокове 4 и 7 тяговия 
електродвигател 8. Същевременно се извършва и 
зареждане на батерията 6.  

 
2) Движение при хибриден режим – 

двигател и електроенергия. 

 
В този случай, двигателят работи в режим с 

подходящи стойности на к.п.д. като необходимата 
допълнителна енергия се получава от 
предварително заредената батерия 6. Двата 
енергийни потока се сумират на входа на 
инвертора и вече инвертираното напрежение се 

подава за захранване на тяговия електродвигател. 
Този режим позволява работата на двигателя на 
ефективни режими, които спомага за намаляване 
разхода на гориво, като и изхвърленото количество 
изгорели газове.  

 
3) Движение само на батерия 

(енергоакумулатор). 

 
В този случай, двигателят може да бъде 

изгасен или да работи на празен ход. 
Необходимата за задвижване енергия се получава 
от заредената батерия 6, която задвижва през 
инвертора тяговия електродвигател. 

 

4) Режим на регенеративно спиране. 

 
В този случай, двигателят може да бъде 

изгасен или да работи в режим на празен ход. 
Натрупаната кинетична енергия във возилото се 
превръща в електрическа чрез тяговия двигател, 
работещ в генераторен режим. През инвертора 
енергията постъпва за зареждане на батерията. 
При това непрозрачността на преданвателната 
система се запазва, тъй като в този режим на 
работа не се допуска влияние на скоростта на 
влака върху работата на двигателя с вътрешно 
горене.  
Така разгледаните хибридни возила реализират 

следните основни предимства: 
 
1) Намален разход на гориво – експлоатацията 
на този тип возила в Япония и в САЩ 
показва намаляване по-голямо от 25%. Това 
особено важи за насечен профил на пътя – 
със стръмни наклони на спускане и 
изкачване, чести регулировъчни спирания 
както и къси междугария. Освен от 
спирачната система понижаването на 
разхода на гориво се получава и от 
възможностите дизеловия двигател често да 
работи в режими в максимален к.п.д. или 
дори да бъде изгасен. 

 
2) Намаляване на изхвърлените изгорели 
газове – този ефект е пряко свърза с 
намалената консумация, както и с работата в 
благоприятни режими. Потеглянето от 
гарите само на акумулаторна батерия оказва 
силно въздействие върху този ефект. Това е 
силно забележимо при хибридните мотриси.  

 
3) Намаляване на шумовото замърсяване в 
гарите – получава се при потегляне само на 
батерия. В този случай двигателя е изгасен 
или работи на празен ход, но така или иначе 
тежките режими на работата му в този 
случай се избягват.  

 
4) Увеличаване на пропускателната способност 
на участъка – проявява се основно при 
хибридните мотриси, тъй като при 
потегляне само на батерия са в състояние да 
реализират ускорения близки до тези на 
електрическия подвижен състав.  

В потвърждение на казаното до тук може да се 
покажат основните резултати от широко мащабно 
изследване, проведено от General Motors във 
връзка с техен ново произведен хибриден дизелов 
локомотив с мощност 4400 kW: 
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� Енергията, разсеяна по време на спирането 
на този локомотив за една година 
експлоатация е достатъчна да бъдат 
захранени 160 домакинства за същия 
период. Тази енергия се съхранява от 
локомотива и се ползва, когато е 
необходима допълнителна мощност, като 
същевременно се намаляват емисиите на 
изгорелите газове и разхода на гориво. 

� Този локомотив, през целия си срок на 
експлоатация е в състояние да намали 
количеството на отделения въглероден 
диоксид все едно, 2600 автомобила са 
извадени от пътищата за една година. 

� Локомотивът емитира половината от 
азотния оксид, отделян от локомотивите, 
конструирани преди двадесет години. 

� Ако всички локомотиви в Северна Америка, 
които са произведени преди 2001г. се 
заменят с този, то намаляването на 
отделения азотен оксид ще съответства на 
спирането на една трета от всички 
автомобили в САЩ. 

� Ако всички локомотиви в Северна Америка 
притежават енергийната ефективност н този 
локомотив, ще се получи годишна икономия 
на гориво с равностойност 425 000 000 $. 
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Резюме: 

В настоящия доклад е извършен преглед на основните видове енергоакумулатори, използвани във 
возилата с хибридно задвижване. Пояснени са областите на приложение на отделните видове, както и 
основните им предимства и недостатъци. 

 

Ключови думи:  енергоакумулатори, хибридни возила. 
 

 

1. Въведение 

Хибридните возила представляват един 
възможен път за намаляване на вредното 
въздействие на транспортните средства върху 
околната среда. При тях чрез използването на 
система за регенеративно спиране кинетичната 
енергия натрупана във возилото се преобразува в 
друг вид, най-често в електрическа Така 
преобразувана, тя се използва в следващ момент на 
необходимост за получаване на допълнителна 
мощност на силовото оборудване. За да се изпълни 
това е необходим енергоакумулатор който да я  
съхрани и в съответния момент отдаде към 
тяговите механизми. 
2. Изложение    

Основните характеризиращи параметри за 
правилния избор на най – подходящия 
енергоакумулатор са: 

• капацитет; 
• специфична мощност; 
• енергозапасеност ( специфична енергия); 
• енергийна плътност; 
• срок на годност. 
Първият вид използване енергоакумулатори е 

Литий – йонна акумулаторна батерия. 
Литият е метал с висок електрохимичен 

потенциал (3.045V) и ниска атомна маса (6.941), 
което дава основание за направата на 
акумулатор с напрежение 3V при комбиниране с 

подходящ положителен електрод. Интересът 
към литиевите акумулатори се е появил още 
през 70-те години на миналия век. Трудното при 
производството им е, че лития много силно 
реагира с влагата. Това ограничава 
възможността за използването на течни 
електролити. След поредица от експерименти и 
опити се стига до извода, че литият може да се 
абсорбира в кристалната решетка на кобалт или 
никел и да се образуват кобалтов оксид (LiCO2) 
или никелов оксид (LiNiO2). Това е дало 
основание за търсене на начини за 
разработването на нов вид акумулаторни 
батерии, наречени литиево – йонни батерии. На 
отрицателните плочи литият е под формата на 
графит или кокс, а на положителните плочи – 
литий – метални оксиди. Най – често се ползват 
кобалтов или никелов окис. 

Мангановите окиси (LiMn2O2) и (LiMnO2), 
базирани на положителните плочи са също 
предмет на изследване. Причината е, че 
манганът е  по – малко токсичен и широко 
достъпен. 

Напрежението на един литиев акумулатор е 
3.6V, което е около три пъти по – голямо от това 
на никел – кадмиевите и никел – 
металхидридните акумулаторни батерии. 

Литий – йонните акумулатори имат висока 
специфична мощност – около 250 W/kg, висока 
специфична енергия – около 100 Wh/kg, добри 
високотемпературни експлоатационни свойства 
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и няма опасност от повреда при пълното им 
разреждане. 

Ако температурата на тези акумулаторни 
батерии превиши гранично допустимата може 
да се предизвика неконтролируем процес и да се 
получи взрив. Това е особено актуално за този 
тип батерии поради високото съдържание на 
много агресивни и също така активни вещества. 
За момента повечето хибридни автомобили и 
електромобили използват никел – 
металхидридните (NiMH) акумулаторни 
батерии. 

Вторият тип енергоакумулатори това са 
суперкондензаторите (ултракондензатори). 

Суперкондензаторите могат да се 
класифицират по два основни класификационни 
признака – по конструкция и по приложение. 

• по конструкция биват – двуслойни, с аерогел 
и с нанотръбички; 

• по приложение биват – мощностни и за 
енергия. 

 

 
 

Фиг. 1. Класификация на суперкондензаторите. 

Д 

вуслойните суперкондензатори се състоят от: 
два електрода от активен въглен, нанесен върху 
алуминиево фолио. Този въглен е леко порьозно 
вещество с огромна площ (на 1 g въглен тя е 
между 500 и 2000 m

2). Между електродите е 
поставена полупропусклива мембрана, наричана 
сепаратор, напоена с воден разтвор на 
електролит. Последният може да е сярна 
киселина, но по-често е смес от калиева основа 
и органичен разтворител. Йоните в електролита 
на незаредения суперкондензатор са хаотично 
разпръснати. При зареждане те се натрупват по 
стените на двата електрода и срещу всеки от тях 
има йон с противоположен заряд във въглена. 
Образуваните два слоя електрически заряди 
определят наименованието на тези 

суперкондензатори. На фиг.2 е показана схемата 
на двуслойните суперкондензатори. 

 
Фиг. 2. Конструкция на двуслоен 

суперкондензатор:1 - активен въглен; 2 - 
сепаратор; 3 - уплътнители; 4 - изводи. 

 
От структурата и действието на двуслойния 

суперкондензатор може да се предположи, че те 
не са поляризирани, както електролитните 
кондензатори. Това действително е така при 
първото им включване за зареждане след 
произвеждането им. Но външното напрежение 
предизвиква някои промени в структурата на 
суперкондензатора и след няколко зареждания 
той реално се превръща в поляризиран. Затова, 
подобно на електролитните кондензатори, 
полярността на единия от изводите е означена 
върху корпуса и трябва да се спазва. 
Прилагането на напрежение в обратна посока за 
продължително време скъсява 
експлоатационния срок на суперкондензаторите 
и може да доведе до изтичане на електролит. 

Със същата структура са 
псевдокондензаторите, но при тях по-голямата 
част от йоните се намират във въглена. 
Резултатът от това е зависимост на капацитета 
от напрежението, което определя 
наименованието.  

Вторият вид са суперкондензаторите с 
аерогел, който представлява въглеродна пяна. 
Структурата и действието на тези кондензатори 
е подобно на двуслойните суперкондензатори, 
като основната разлика е значително по-
еднородната структура на въглена. Това 
определя по-плътно подреждане на неговите 
частици и съответно по-малко вътрешно 
съпротивление (5-10 пъти). Вече съществуват 
ламинирани суперкондензатори от този вид с 
дебелина под 1 mm. 

В изследователски етап е третият вид 
суперкондензатори с въглеродни нанотръбички. 
Тръбичките са с диаметър няколко nm и 
дължина няколко mm. Връзката между 
молекулите на въглерода тук е по-силна, 
отколкото при диаманта, което обуславя 
голямата здравина на тръбичките. Основните 
предимства спрямо другите два вида 
суперкондензатори са значително по-голямата 
площ на единица тегло и равномерната 
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структура на въглена. Очаква се този вид да 
съчетае възможността за осигуряване на мощни 
токови импулси, характерна за 
суперкондензаторите, с голямото количество 
енергия на акумулаторите. 

Капацитетът  вече достигна до 5000 F, като 
все по - често стойности над 1000 F се 
отбелязват като kF. Производственият толеранс 
на капацитета е твърде различен 

Третият вид енергоакумулатор това е 
маховото колело (маховик).  

Маховикът е механично устройство със 
значителен инерционен момент, което се ползва 
за съхранение на енергия. Напоследък тя често 
се нарича ротационна енергия. Основното 
свойство на маховиците е, че те оказват 
сериозна съпротива на измененията в ъгловата 
им скорост, което помага за стабилизирането на 
въртенето на свързания с тях вал. Това е 
особено важно при наличието на променящ се 
въртящ момент. Такъв е случаят при 
двигателите с вътрешно горене или при 
задвижването на бутални помпи на пример. 
Поради тези си качества в днешно време по 
отношение на маховиците се извършват 
сериозни научни изследвания с цел 
приложението им като акумулатори на енергия. 

По своята физическа същност (от гледна 
точка на теоретичната механика) маховикът 
представлява колело свързано твърдо с оста, с 
която се върти. По този начин единственото му 
възможно движение е въртенето на оста в 
лагерите. Енергията, която се съхранява от 
маховика е всъщност кинетична, но както се 
каза по-горе тя често се нарича ротационна. Тя 
се определя съгласно формула (1): 

 

(1)  

 
където: EK – кинетична енергия; I – инерционен 
момент на маховика спрямо центъра на ротация, 
kg.m

2; ω – ъглова скорост (честота на въртене), 
s

-1. 
 

(2) ,  

 
където: m – маса на маховика, kg; r – радиус, m. 

При кух цилиндър с тънки стени: 
 (3)  

В случай на кух цилиндър с дебели стени: 
 
 (4) , 

 
където: r1, r2 – вътрешен и външен радиус. 

Маховиците са подложени на големи 
натоварвания, произтичащи от високите 
скорости на въртене и големите им маси. 
Поради това към тях се предявяват сериозни 
изисквания по отношение на якостта. При 
евентуална повреда и механично разрушаване 
на маховика, той се превръща на практика в 
бомба със сериозна способност за разрушение. 
Поради тези причини те се изработват в много 
от случаите от качествени стомани, при строги 
технологични изисквания и дефектоскопия. 
Именно тези причини в голяма степен 
задържаха до скоро масовото прилагане на 
маховиците, като енергоакумулатори.  

В днешно време, с големия напредък на 
технологиите, маховиците се „завърнаха”. В 
момента много то тях се изработват от 
карбонови влакна. Те са известни в световната 
практика със съкращението CF (carbon fiber). 
Изградени са от много тънки карбонови влакна 
с диаметър 0,005+0,010 mm. Те (влакната) са 
съставени основно от атоми на въглерода. Тези 
атоми са свързани заедно в микроскопични 
кристали, които са разположени в линии 
успоредни на надлъжната ос на влакната. Това 
подреждане на кристалите прави нишките много 
здрави спрямо размера им. Няколко хиляди 
нишки са усукани заедно в своеобразна 
„прежда”. По този начин този материал може да 
бъде комбиниран с най-различни други 
композитни материали.  

В съвременните условия, маховиците 
ползвани като акумулатори на енергия (FES) е 
необходимо да се въртят със скорост от 
порядъка на 20000 + 50000 tor/min. Ако са 
изпълнени по остарялата, класическа схема с 
плъзгащи или търкалящи лагери, тези честоти 
на въртене не е възможно да бъдат лесно 
постигнати. Поради това в съвременните 
системи се ползват т.нар. „магнитни лагери”. На 
следващата фигура е показанa схемата на работа 
на такъв лагер. 

 
Фиг. 3 Магнитен лагер: 1 – датчици за 

хлабина; 2 – електронен блок на датчиците за 
хлабина; 3 – управляващ контролер; 4 – 
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усилватели на мощност; 5 – вал; 6 – 
електромагнит. 

(6) , Pa, 

където: Pmag – магнитна сила; B – интензитет на 
магнитното поле, Te; µ0 – магнитна 
проницаемост във вакуум. N.A

-2. 

В заключение могат да се формулират 
следните им предимства и недостатъци: 

1. Маховиците на се влияят от промените в 
температурата, както това е при химическите 
батерии. 

2. Те не страдат и от т.нар. „ефект на 
паметта”. Той още е известен като „ефект на 
мързеливата батерия” или още „памет на 
батерията”.  

3. Този тип енергоакумулатори имат по-
малък отрицателен ефект върху околната среда 
от химическите. 

4. Много важно предимство е, че с 
обикновено измерване на ъгловата скорост на 
въртене, може да се определи енергията, 
съхранявана в тях. Далеч по-трудно е да се 
определи капацитета на химическа батерия. 

5. Един от най-важните им недостатъци 
обаче е възможността от механично 
разрушаване при претоварване. Това е най-
важното ограничение при тях, а именно от 
якостта на материалите, от които е изработен. 
По-здрави материали, по-високи честоти на 
въртене, по-голямо количество на съхранената 
енергия.  

6. Важно ограничение е времето за което 
маховиците могат да съхраняват акумулираната 
енергия. Тези с класически механични лагери 
губят 20 ÷ 50% от енергията си в продължение 
на два часа, докато устройствата и магнитни 
лагери съхраняват 97 % от нея за това време.  

7. За компенсиране на ефекта на жироскопа 
са необходими специални мерки. 

8. Важно тяхно предимство е късото време 
на зареждане на съвременните конструкции. 

В таблица 1 е показано сравнение между 
различните типове енергоакумулатори. 

 

Таблица 1.  
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Резюме: 

Настоящият доклад е посветен на преразпределението на вертикалното натоварване на вагонните колела 
в режим на спиране. Изведени са зависимости за определяне промяната в натоварването, спомагащи и за 
анализирането на протичащите процеси.  

 

Ключови думи: вагони, колооси, процес на спиране. 
 

1. Въведение 

Процесите на спиране са от изключителна 
важност за транспортните средства, в това число и 
за железопътните возила. Но наред с основната 
функция на спирачната система да намалява 
скоростта на движение се получава и ефект на 
преразпределение на вертикалното натоварване 
между отделните колооси. Изследването на този 
процес е важно, тъй като е пряко свързано с 
безопасността на движение. Целта на настоящия 
доклад е по теоретичен път да изясни начина на 
изчисляване на разликите в натоварването, в 
зависимост от параметрите на спирачната система 
на влака. 

Разглеждането на промяната на вертикалното 
натоварване на колоосите на вагоните в режим на 
спиране ще се извърши за двата основни типа 
товарни вагони – двуосни и четириосни.  

2. Изложение 

Първи случай – двуосни вагони  

Изчислителната схема е показана на фиг.1.  

Разглеждането се извършва чрез съставяне на 
моментово уравнение спрямо напречна ос на 
вагона, преминаваща през точка С, като се вземе 
предвид, че се разглежда само стационарния 
спирачен процес [1, 2]. В това уравнение 
неизвестна сила е инерционната – i. Тя може да се 
определи от общата инерционна сила на целия 
влак, равна на спирачната, но с противоположна 
посока [1, 2, 3]. 

 
Фиг. 1. Схема на силите при двуосен вагон:  

V –  скорост на движение;  

Р1,2  –  сили през отбивачните 
съоръжения;  

Q  –  маса на вагона. 

 

При определянето на спирачната сила на влака 
са възможни следните два варианта: 

• Изразяване на спирачната сила на влака 
чрез измерителя на спирачната 
ефективност „спирачен процент” 

В този случай специфичната спирачна сила на 
влака се изчислява съгласно (1), [3]: 

 

(1)  
 

където:  

b е специфичната спирачна сила на влака;  
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λР – спирачния му процент за режим на 
функционните вентили (РФВ) „Р”; 

µ0 – условния коефициент на триене във 
фрикционния възел. 

Формула (1) е изведена за максимална стойност 
на коефициента на интензивност на спирачния 
процес – z = 1. При по-ниска интензивност на 
процеса във формулата се въвежда коригиращ 
коефициент, равен на отразяващия процент. 

Коефициентът на триене във фрикционния 
възел се изчислява по формула (2): 

 

(2)  

 

където: V е скорост на движение. 

 

Формула (2) е изведена за стандартни калодки 
от чугун P6 и стойност на силата на натиск на 
калодката K=16,56 kN.  

За РФВ „G” изчисляването специфичната 
спирачна сила се извършва по формула (3), 
аналогична на (1):  

 

(3)   
 

където: λG е спирачният процент на влака за РФВ 
„G”.  

 

Специфичната спирачна сила b е отношение на 
сумарната спирачна сила на влака към масата му. 
Следователно за отделен вагон инерционната сила 
ще се определя по формула (4): 

 

(4)   

 

където: Qi е масата на i
-я вагон от влаковия 

състав.  

• Изразяване на спирачната сила на влака 
чрез натиска във фрикционните възли 

При известни стойности на силата на натиск 
във фрикционните възли, изчислени на базата на 
данни за налягането в спирачните цилиндри или 
известни по паспортни данни, спирачната и 
инерционната сила могат да се изчислят по 
формула (5): 

 

(5)  

 

където:   

B е спирачната сила на влака;  

j=1÷n – броят на вагоните във влака;  

K – сумарна натискова сила на j-я вагон;  

µj – коефициент на триене във фрикционните 
възли на j-я вагон. 

Изчисляването на стойностите на коефициента 
триене се извършва по известни от литературните 
източници емпирични формули, в зависимост от 
типа на фрикционните възли и на елементите 
(калодките) включени в тях.  

Формула (6) показва съставеното моментово 
уравнение: 

 

(6)   
 

където:  

∆q  – промяната във вертикалното натоварване 
на колоосите вагона;  

q0  –  номиналното вертикално натоварване на 
колоосите.  

Следователно: 

 

(7)  

 
Втори случай – четириосни вагони 

Изчислителната схема е показана на фиг.2.  

 

 

 

Фиг. 2.  Изчислителна схема при четириосен 
вагон:  

V –  скорост на движение;  

Р1,2  –  сили през отбивачните 
съоръжения. 

Аналогично на предишния случай се съставя 
моментово уравнение спрямо ос перпендикулярна 
на надлъжната ос на вагона и преминаваща през 
точка C.  
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(8)  

 

където:  

Q  –  сила на тежестта на коша на вагона, 
заедно с товара;  

∆Q  – изменение на вертикалното натоварване 
предавано от коша към талигите.  

 

От формула (8) след елементарни 
преобразувания може да се изчисли ∆Q. 

По отношение на талигата се съставя 
моментово уравнение (9) спрямо ос 
перпендикулярна на надлъжната и симетрична 
равнина и преминаваща през точка C1, намираща 
се в централния лагер на екипажа. 

 

(9)     

 

където:  

qt  – сила на тежестта на талигата;  

lt  – база на талигата;  

Bj  – спирачна сила на j- я вагон.  

Трябва да се поясни, че пълната стойност на 
промяната на вертикалното натоварване на 
задната ос на втората талига по посока на 
движението се формира като сума от 
компонентите на коша и талигата, изчислени 
съгласно пояснените по-горе формули.  

3. Изводи 

• Изведените в доклада формули са лесни за 
употреба и са подходящи за сравнителен 
анализ при различни случаи на спиране при 
разнообразни по състав влакове; 

• След проведени числови експерименти се 
установява разлики във вертикалното 
натоварване при четириосни вагони в 
границите 11÷17%, в зависимост от 
положението на товарообръщатерните 
приспособления; 

• При двуосните вагони получената разлика е 
в границите 5÷6%. И в двата случая 
изчислените резултати са сходни с 
показаните в различните литературни 
източници [1, 2, 3] и получени по 
експериментален път.  
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Резюме: 

Проведени са изпитвания на "Стенд за газо-динамични изследвания на влакови спирачни системи" и 
снети данни за наляганията в автоматичната спирачна система на влака. С цел точното определяне на 
разходите на сгъстен въздух в пневматичната система на влака е уточнена функционалната връзка 
между наляганиято в спирачните цилиндри и наляганието в запасния резервоар.  

 

Ключови думи: влакови спирачни системи, сгъстен въздух, стенд за газо-динаминчи изследвания. 
 

 

1. Увод 

Основното предназначение на локомотивните 
компресорни инсталации е да осигуряват 
необходимото количество сгъстен въздух за 
нормалното управление на влака. Подробният 
анализ на разхода на сгъстен въздух е направен в 
[1], където е прецизирана методика за 
определянето на необходимия дебит на 
компресорната инсталация, чрез която е възможно 
да се направи проверка на достатъчността на 
дебита за нормалното возене на влаковете, особено 
в случаите на тежки товарни състави с голяма 
дължина. В [1] са изведени формули за 
изчисляване на разхода на сгъстен въздух при 
максимално задържане на автоматичната 
пневматична спирачна система (АПСС), при 
предположението, че при тази степен на спиране 
наляганията в главен въздухопровод (ГВ) и 
запасния резервоар (ЗР) се изравняват. Това е 
вярно само за спирачните системи, с т. нар. „мека” 
характеристика. Те са характерни предимно за 
железниците на Русия. У нас те намират 
ограничено приложение, основно в локомотивите 
(например серия 06 и др.). Спирачните системи, 
ползвани у нас (KE) притежават „полумека” 
характеристика, коренно различаваща се от 
спомената по-горе. Освен това при тях ЗР 
многократно превишава по обем спирачния 

цилиндър (СЦ) и поради тези и други причини 
изравняването на наляганията в тях е практически 
невъзможно, при нормална работа на системата. 
Тези изводи са потвърдени и от множество 
експерименти, проведени както от 
производителите на системите, така и от авторите 
на доклада. С цел по-точно изчисляване на разхода 
на сгъстен въздух  при максимално задържане на 
АПСС, е необходимо да е известна 
функционалната връзка между налягането в 
спирачните цилиндри (PC) и това в запасния 
резервоар (PR).  

2. Обект на изследването 

Опитите 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 с 
възможност за промяна на дължината им от 0 ÷ 45 
вагона [2]. Обект на изпитанията е секция на 
СГДИ, представляваша влак с два вагона. Всяка 
секция пресъздава пневматичната част от 
спирачната система на четириосен вагон с 
дължина на главния въздухопровод l = 15,5 m,  
като са спазени изискванията за допустимия 
минимум на спирачното оборудване. В този 
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смисъл под вагон, симулиран на СГДИ се разбира 
единична секция, съдържаща минимално 
необходимата спирачна система на товарен вагон 
клас “S”, показана на фиг. 1. Функционните 
вентили (ФВ), монтирани на всяка секция, са от 
типа KE 1cSL, производство на фирмата Knor – 
Bremse AG München и типични за железниците у 
нас, както и за много други страни. Този тип 
вентили отговарят на всички изисквания на UIC и 
са допуснати за международни съобщения. 
Главният въздухопровод на всяка секция е 
изпълнен от стоманена безшевна тръба с 
диаметър 1", кранове и спирачни маркучи, 
използвани в действителност на вагоните. 
Отделните секции са свързани помежду си, чрез 
стандартни железопътни муфи. Използването на 
оригинални елементи, както и спазването на 
реалната дължина на главния въздухопровод, са 
важни изисквания, за да бъде моделирането на 
спирачните процеси максимално обективно и 
достоверно и да се спази т.нар. принцип на 
„натурността”. Към всеки функционен вентил са 
свързани запасен резервоар с обем 125 dm

3, 
автентичен с този при вагоните и друг с 
вместимост 17 dm

3
 – еквивалентен по обем на 

най-масово използвания спирачен цилиндър с 
диаметър 16". Основен елемент на управляващия 
модул е уредът за управление на автоматичната 
пневматична спирачна система – кранмашинист 
от типа „Knor D2“, масово използван у нас, както 
и в  много други европейски страни. С този тип 
кранове са оборудвани всички магистрални 
локомотиви у нас. Стендът е оборудван със 
следните видове манометри: 

 
Фиг. 1. Минимално необходими елементи от 
спирачната система на товарен вагон клас “S”. 
1 – функционен вентил KE 1cSL (ФВ); 2 – запасен 
въздушен резервоар (R), с обем 125 dm3; 3 – 
спирачен цилиндър (C), възпроизведен чрез 
резервоар с обем 17 dm3; 4 – превключвател за 
включване и изключване на вентила; 5 – спирачни 
кранове; 6 – спирачни маркучи; 7 – трансмитер за 
налягане; 8 – превключвател на режима на 
функционния вентил (G-P); L – главен 
въздухопровод. 

1. Манометри с клас на точност 1, обхвати 
0÷600 kPa и 0÷1 MPa и диаметър 160 mm - за 
контролиране на PL, PC и PR, като това са 

съответно налягания в главния въздухопровод, в 
спирачен цилиндър и в запасен резервоар. 

2. Манометри с клас на точност 1, обхват 0÷600 

kPa и диаметър 160 mm за контролиране на PА – 
налягане в “A“ камерите на функционните 
вентили. 

3. Методика на изследванието 

С цел постигането на максимална обективност 
е необходимо точно да бъдат формулирани и 
спазени началните условия за провеждане на 
изпитванията [3,4], а именно: 

• температурата на околната среда, в 
помещението, в което е поместен СГДИ е 
необходимо да бъде около 20° С ; при конкретното 
провеждане на опита измерената температура 
беше 20° С . 

• плътността на СГДИ за началото на 
измерванията трябва да бъде в следните граници, 
определени и за реално движещите се влакове:  

- при задържане на заредената вече спирачната 
система с понижаване на налягането в ГВП с 0,5 ÷ 

0,7 bar и последващо поставяне на ръкохватката на 
кран-машиниста в положение III - “изолирано”, 
допустимата стойност на намаляване на PL е 0,05 

bar/min. При регистрирането на по-високи 
стойности, пропуските се локализират по метода 
на пенното индициране, след което се отстраняват, 
чрез различните допустими начини и средства за 
уплътняване.  

• всички измервания, провеждани в процес 
“задържане“, започват при налягането, измерено в 
началото на състава PL = 5 bar, налягането в СЦ – 
PC = 0 bar, налягането в запасните резервоари –     
PR = 5 bar и налягането в „А” камерите - PA = 5 bar. 
Тези стойности гарантират, че спирачната система 
е заредена и разхлабена. След достигането им (при 
зареждане на АПСС) е необходимо да измине 
време от около 1 ÷ 2 min за преустановяване на 
движението на сгъстения въздух в ГВП; 

• при максималното задържане на АПСС (до 
достигането на PC = 3,8 ± 0,1 bar) се проверява 
дали ФВ имат индикаторна диаграма при режими 
на функционните вентили (РФВ) P и G, т.е. дали 
времената за напълване на СЦ отговарят на 
изисквания на UIC (съответно 3 ÷ 6 s и 20 ÷ 60 s за 
двата РФВ). 

При конкретното изследване на 
функционалната връзка между PC и PR  и при 
описани начални условия, чрез командния импулс 
подаван от кранмашиниста постепено се намалява  
PL  до стойност от 3,5 bar. За всяка една стъпка на 
намаляването на PL  се отчитат стойностите на PC и 

PR , като се следи дали налягането в „А” камерите - 
PA запазва първоначалната си стойност.  
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4. Резултати от изследванието 

Таблица 1. Резултати от изследванието. 

PL [bar] PC [bar] PR [bar] PА [bar] 

5,1 0 5,1 5,1 
4,85 0,75 4,95 5,1 
4,4 1,5 4,8 5,1 
4,2 2,25 4,65 5,1 

3,95 2,9 4,5 5,1 
3,85 3,5 4,4 5,1 
3,5 3,9 4,3 5,1 

 
Измерванията в конкретното изследване са 

проведени само за процес “задържане“ и за 
стационарен процес на спиране, т.е. изчаква се 
докато наляганията отчетени от манометрите се 
изравнат.  

Резултатите от проведеното изследване са 
дадени в таблица 1. Трябва да се отбележи, че 
измерените първоначалните стойности на PL , PR  
и PA  са завишени с 0,1 bar поради настройката на 
кранмашиниста.  На фиг. 2 в графичен вид е 
представена зависимостта на  PR  от PL . Получена 
е апроксимираща зависимост като полином от 
трета степен, характеризираща функционалната 
връзка между PR  и PL (1): 

(1) 07515P5638P15942P16950P
L
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Търсената зависимост на PR  от PC  е 
представена в графичен вид на фиг. 3. Тази 
зависимост има линеен характер (2): 
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Фиг. 2. Графично представяне на зависимостта  PR  

от PL . 

Зависимост PR от PC

PR = - 0.2041PC + 5.103
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Фиг. 3. Графично представяне на зависимостта  PR  

от PC  . 
5. Основни изводи 

 

Получена е търсената функционална връзка 
между наляганията в спирачни цилиндри и 
запасните резервоари на спирачната система 
оборудвана с функционите вентили от типа KE 
1cSL. За целта са ползвани данните от 
провежданите опити на стенда за газо-динамични 
изследвания на влакови спирачни системи. След 
като е известна тази функционалната връзка, е 
възможно по-точно изчисляване на разхода на 
сгъстен въздух  при максимално задържане на 
АПСС  за този тип спирачни системи.  
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Резюме: 

Представени са възможностите за изследване на влиянието на някои фактори, свързани с експлоатацията 
на две серии магистрални дизелови локомотиви, върху разхода на дизелово гориво. При изследването е 
използвана симулационната програма. Поучени са аналитични зависимости между разхода на енергоресурс и 
масата на влаковите състави, при движение по реални ж.п. участъци и използване на заложени в програмата 
енерго-ефективни алгоритми на управление.  

 

Ключови думи: енергоресурс,енерго-ефективно управление, локомотиви, маса на влаков състав. 
 

 

1. Увод 

Симулационните програми позволяват 
многократно математически да се моделира 
движението на влакови състави по участъци с 
предварително зададени параметри и при различни 
експлоатационни условия. По този начин може да 
бъде избран най-подходящият модел на движение, 
реализиращ се с минимален разход на енергия. 
Този метод е бърз, не е скъп и ако получените 
резултати се потвърдят в реалната експлоатация, 
това значително ще помогне за идентифициране на 
болшинството от проблемите, съпътстващи 
прилагането на другите методи и ще доведе до 
реализирането на значителни икономии от 
енергийни и човешки ресурси. Тук трябва да се 
отбележи, че възможностите на всяка програма са 
непосредствено свързани с конкретните задачи и с 
възприетия метод на изследване. 

Целта на настоящата разработка е с помощта на 
симулационна програма, да се изследва как 
изменението на масата на влака влияе върху 
разхода на дизелово гориво при две серии 
дизелови локомотиви от парка на БДЖ-ЕАД.   

2.  Технически средства и програмни продукти, 

използвани при провеждане на изследването 

Както е известно възможните варианти за 
извършване на анализ на енергийната ефективност 
на локомотивите, обслужващи даден влак са два. 

При първия вариант анализът на 
разпределението на работните режими и на 
свързания с него очакван разход на енергоресурс 
(дизелово гориво) се прави на основата на записи, 
направени на локомотиви от различни серии, 
обслужващи дадения влак. За целта е нужно 
подходящо устройство за регистриране на 
работните режими. След анализиране и обобщение 
на данните за разпределението на работните 
режими, се пресмята очакванията за разход на 
енергорсурс за всеки влак. 

По такъв начин е възможно на базата на 
предварително направени наблюдения върху 
разпределението на работните режими да се 
прогнозира разхода на дизелово гориво и по този 
показател да се избере по-икономичния вариант за 
обслужване на влака с локомотив. 

Този метод има един съществен недостатък: 
той изисква предварително провеждане на 
наблюдения върху разпределението на работните 
режими. 
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Този недостатък е отстранен във втория 
вариант, при който прогнозната оценка на разхода 
на гориво се прави с помощта на симулационна 
програма. Използването на симулационния метод 
в случая позволява да се проиграват множество 
варианти, като се моделират и различни стратегии 
на управление на локомотива. Освен това при 
евентуална промяна на някои експлоатационни 
параметри новите пресмятания могат да се 
направят, без да е необходимо да се организират 
нови наблюдения.  

Достижения на съвременната компютърната 
техника позволяват много бързо и същевременно 
много точно с помощта на симулационни 
програми да се моделира движението на 
различните влакови състави. Това става като за 
всеки конкретен случай се вземат предвид 
реалните експлоатационни условия на работа, а 
също така и различните алгоритми  на управление 
на локомотива. Така за всеки конкретен състав 
могат да се получат достоверни данни за 
изразходвания енергоресурс.  

Поради тази причина за настоящето изследване 
и избран втория вариант, а именно използването на 
симулационна програма. В случая това е 
програмата  “TrainSim“, разработена в катедра 
“Железопътна техника” на ТУ-София. 

Програма е с облекчен интерфейс и начин на 
работа. За да се използва, не са нужни специални 
хардуерни изисквания и никаква предварителна 
подготовка. Работи се в диалогов режим, като 
резултатите, които се получават се извеждат върху 
монитора на компютъра в обобщен вид, 
аналитичен и графичен вид.  

Чрез  програмата се симулира движението на 
влакове при различни експлоатационни условия:  

• вид на подвижния състав, тип и маса на 
вагоните};  

• различни времепътувания (различни средни 
скорости на движение); 

• профил на пътя; 
След симулацията се получават данни за: 
• минималното времепътуване между две 

спирания в предварително зададен участък и 
съответния разход на дизелово гориво; 

• минималния разход на дизелово гориво при 
зададеното времепътуване в участъка. 

3. Избор на методика за извършване на 

изследването 

За извършване на анализа на енергийната 
ефективност на локомотивите серии 06 и 07 е 
разгледано движението на влакове с различни 
маси, по реални жп участъци. Изследването е за 
три участъка, като се разглежда движението и в 

двете направления. 
На фигури 1÷8 са показани профилите на 

участъците, като стремежа е да се изберат 
разнообразни профили. По този начин се 
симулират различни стратегии на управление и се 
гарантира достоверност на изследването. 

• Направление Пловдив – Свиленград – 
Пловдив 
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Фиг. 1. Профил на пътя в участъка Пловдив – Свиленград 
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Фиг. 2. Профил на пътя в участъка Свиленград – Пловдив 

 
Профила на участъка е с голяма дължина 

143,512 km и е с малки наклони, т.е. може да се 
приеме като лек за преодоляване участък (близък 
до равнинния). 

• Направление Пловдив – Подкова – Пловдив 
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Фиг. 3. Профил на пътя в подучастъка Пловдив – 

Димитровград 
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Фиг. 4. Профил на пътя в подучастъка Димитровград – 

Подкова 
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Фиг. 5. Профил на пътя в подучастъка Подкова – 

Димитровград 
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Фиг. 6. Профил на пътя в подучастъка Димитровград – 

Пловдив 

 
Поради големите различия в профила, този 

участък е разделен на два подучастъка. Профила 
на целия участъка е с дължина 196,902 km (77,829  
km за Пловдив – Димитровград и 119,073 km за 
Димитровград – Подкова). 

Профила на първия подучастъка е с малки 
наклони, т.е. може да се приеме като лек за 
преодоляване (близък до равнинния). Втория 
подучастъка е един от възможно най-тежките (с 
големи наклони и ниска допустима скорост). 

• Направление Пловдив – Пещера – Пловдив 
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Фиг. 7. Профил на пътя в участъка Пловдив – Пещера 

 

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

 
 
Фиг. 8. Профил на пътя в участъка Пещера – Пловдив 

 
Профила на участъка е сравнително къс с 

дължина 46,034 km но е с големи наклони и много 
местни ограничения на скоростта, т.е. може да се 
приеме като тежък за преодоляване участък. 

При различните варианти на симулация, масата 
на влак се променя в границите: 100 ÷ 650 t, със 
стъпка 100 t. Разглежданите състави имат маса в 
посочените по-горе граници, за да се включат и 
масите, зададени в “книжка разписание” 

4. Получени резултати 

Получените при числените експерименти 
резултати са обобщените и на основата на тях, чрез 
апроксимация, за всеки от вариантите е намерена 
аналитичната зависимост на изменението разхода 
на дизелово гориво от масата на влака. При всички 
апроксимации се пресмята средноквадратичното 
отклонение и чрез неговите стойности е избран 
типа на функцията, която дава най-близки 
резултати. В нашия случай получените резултати 

най-добре се описват с помощта на полином от 
втора степен. 

Получените зависимости са следните: 
• Пловдив – Свиленград; ПВ № 10141 

� Серия 06 
G = 0.0006632.M

2 
+ 0.449597.M + 380.243152 

R² = 0.999591  

където: 
G – абсолютен разход на дизелово гориво, kg; 

M – масата на влаковия състав, t. 
R

2
 – средно квадратично отклонение. 
� Серия 07 

G = 0.0006989.M
2
 + 0.052549.M + 455.3781 

R² = 0.9989881   

• Свиленград – Пловдив; ПВ № 10142 
� Серия 06 

G = 0.0003543.M
2
 + 0.5950629.M + 279.18914 

R² = 0.99887562  

� Серия 07 
G = 0.0004935.M

2
 + 0.1398057.M + 365.713964 

R² = 0.99888075  

• Пловдив – Подкова; БВ № 40141 
� Серия 06 

G = 0.00059357.M
2
 + 0.7243029.M + 501.094 

R² = 0.9991292  

� Серия 07 
G = 0.00044298.M

2
 + 0.72538393.M + 411.585 

R² = 0.9995981  

• Подкова – Пловдив; БВ № 40140 
� Серия 06 

G = 0.00037730.M
2
 + 1.0023275.M + 512.061 

R² = 0.9997996  

� Серия 07 
G = 0.0001949.M

2
 + 1.0252339.M + 393.755 

R² = 0.9994561  

• Пловдив – Пещера; ПВ № 18152 
� Серия 06 

G = -0.0000354.M
2
 + 0.19714.M + 68.626 

R² = 0.9949941  

� Серия 07 
G = -0.0000478.M

2
 + 0.1652511.M + 57.999 

R² = 0.9973843  

• Пещера – Пловдив; ПВ № 18151 
� Серия 06 

G = 0.0002195.M
2
 + 0.3883968.M + 118.7230000 

R² = 0.9991322  

� Серия 07 
G = 0.0001648.M

2
 + 0.3345089.M + 107.3950000 

R² = 0.9990142  

 
Изчислена е и процентната разлика на 

изразходвания енергоресурс при обслужване на 
влаковете с двете серии локомотиви. Тази разлика 
е визуализирана в графичен вид, а чрез 
апроксимация са получени и съответните 
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аналитичните изрази. Пример за това е показан на 
фиг. 9, където са резултатите за процентната 
разлика на разхода на гориво при експлоатацията 
двете серии локомотиви в  участъка Подкова – 
Пловдив. Графиките за другите участъци не са 
показани поради ограниченията за обема на 
публикацията.  

 

 
 
Фиг. 9. Процентната разлика на изразходвания 

енергоресурс при обслужване на влаковете с двете 
серии локомотиви в участъка Подкова – Пловдив;  

5. Изводи  

На основата на извършените, с помощта на 
симулационната програма експерименти и 
извършения анализ могат да бъдат направени 
следните по-важни изводи: 

1. Съществуват резерви за намаляване на 
разхода на дизелово гориво чрез подходящ избор 
на серията на локомотивите за обслужването на 
влаковете по отделните жп линии. 

2. Метода за изследване, основан на 
симулационното моделиране, е по-съвършен, тъй 
като не изисква провеждането на предварителни 
наблюдения в експлоатационни условия и дава 
възможност за по-лесно вариране на изходните 
параметри. 

3. Профила на участъците, по които се 
обслужват влаковете оказва съществено влияние 

върху разхода на енергоресурс при различните 
серии локомотиви. За разглежданите в 
разработката локомотиви при по-леките участъци 
и при по-ниски маси може да се търси и икономия, 
чрез избор на различни серии локомотиви. 

4. Зависимостта на изменение на разхода на 
гориво от масата на състава най-добре се описва с 
помощта на полином от втора степен. При него 
точността, дефинирана чрез критерия R2 е напълно 
задоволителна и на практика максимална. 
Търсенето на полином от по-висока степен или по-
сложна функция не е необходимо, а би довело и до 
усложняване на изчисленията. 

4. Познаването на горните закономерности 
позволява те да бъдат използвани за решаване на 
различни оптимизационни задачи. 

5. Разширяването на обема на изследването, 
за други серии локомотиви и жп участъци, би 
позволило разработването на методика за 
енергоефективен избор на локомотив за 
обслужване на различните състави. 
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Анотация: 

Спътниковите навигационни системи получиха огромно приложение във всички видове транспорт - 
сухопътен, морски, въздушен и железопътен. В близките няколко години се очаква Европа да бъде 
обслужвана от три спътникови навигационни системи GPS, Galileo и ГЛОНАСС. Това определя и 
интереса към този тип навигация. В доклада се разглеждат възможностите за приложение на 
спътниковите навигационни системи в железопътния транспорт. 

 

Ключови думи: спътникови навигационни системи, EGNOS, железопътен транспорт, точност, 

интегритет, достъпност, непрекъснатост. 
 

1. Увод 
 

Спътниковите навигационни системи вече са 
ежедневие във всички форми на транспорт. 
Американската спътникова система GPS 
(NAVSTAR) е сертифицирана и е с доказани 
характеристики. Следващото поколение 
спътникови навигационни системи са допълнените 
навигационни системи. Това са диференциални 
навигационни системи, при които се използват 
базови станции с известни координати, които 
изпращат сигнали за корекция на всички 
потребители на навигационна информация. 
Последните години са белязани с мощно навлизане 
на космически базираните допълнени 
навигационни системи, при които станциите, 
изпращащи сигнали, са базирани в космоса и това 
са геостационарни спътници. Подобни системи се 
разработиха или се разработват в САЩ (WAAS), 
Европа (EGNOS),  Индия (GAGAN), Япония 
(MSAS) и др. Американската и европейската 
допълнени системи са вече и сертифицирани за 
определен клас навигационни услуги.  

Европейската космическа агенция (European 
Space Agency - ESA), като член на тристранната 
група за разработка и приложение на системата 
EGNOS работи по няколко проекта, финансирани 
от Европейския съюз, за използването на 
космически базираните допълнени спътникови 
навигационни системи. В много напреднал етап на 
работа е приложението на системата EGNOS за 
авиационни цели при различни етапи на полета. По 

подобен път се върви и при използването на 
системата EGNOS за нуждите на железопътния 
транспорт.  

 
2. Основни параметри на системата EGNOS 
 

Системата EGNOS се характеризира с четири 
основни функционални параметри: 

 

• Точност на системата. Това е разликата 
между изчислените координати и 
действителните такива в Световната 
геодезична система (World Geodetic System -
WGS-84). В практиката е прието като 
критерии изискването за 95 процентна 
точност, тъй като тя определя типичната 
грешка, която влияе върху действията на 
екипажа на локомотива. Изискването за тази 
точност трябва да бъде удовлетворено за 
случая на най-лошата геометрия и най-
малкия брой на  навигационните спътници. 

• Интегритет на системата. Представлява 
вероятностна оценка на достоверността на 
навигационната информация, давана от 
съвкупността навигационни средства, 
включваща космически блок, наземни 
станции за наблюдение и контрол, 
навигационни приемници и среда на 
разпространение на навигационната 
информация. Изключително важен параметър 
на системата, защото определя 
възможностите на целия комплекс за 
предупреждение на екипажа за случаите, 
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когато системата не удовлетворява 
изискванията за точност на навигационната 
информация. 

• Достъпност. Характеризира възможностите 
на системата да осигури необходимите данни 
за конкретна навигационна ситуация и етап 
на работа на ж.п. транспорт. Определя се от 
процента от време, през което 
навигационният сигнал е бил достъпен и с 
необходимите характеристики за конкретния 
етап от използването на системата  EGNOS. 

• Непрекъснатост. Това е възможността на 
системата (тук се включват всички нейни 
елементи, необходими да подържат 
зададената навигационна точност в зададен 
район) да изпълнява нейните функции без 
прекъсване за дадения етап от пътуването. 

 

3. Приложение на системата EGNOS в железо-

пътния транспорт. 
 

      Управлението на железопътния транспорт и в 
частност на подвижния релсов състав в 
съвременните условия постави високи изисквания 
по отношение на интегритета на цялата система, 
достъпността и точността при определяне на 
координатите на влаковите състави. В този смисъл 
още през 1994 г. Международният железопътен 
съюз (International Railways Union - UIC) декларира 
важността на спътниковите навигационни системи 
за железопътния транспорт и по-точно  
необходимостта от [2]: 

• Приложение на спътниковите навигационни 
системи за по-ефективно и безопасно 
използване на съществуващите технологии за 
управление; 

• Замяна на съществуващите стационарни 
системи и средства за управление и определяне 
на местоположението на влаковите състави, 
когато спътниковите навигационни системи 
достигнат еквивалентни характеристики на по-
ниски цени; 

• Създаване на нови железопътни системи и 
средства за управление на базата на 
спътниковите навигационни системи, които са 
технологически невъзможни за реализация със 
съществуващите наземни средства за 
управление. 

     Системата EGNOS в този смисъл откри нови 
възможности и перспективи пред железопътния 
транспорт. Така в края на 2001 г. стартира проектът 
ECORAIL (EGNOS Controlled Railway Equipment) 
[1], чиято задача е да демонстрира възможностите и 
ползите от приложението на системата EGNOS, 
интегрирана с Европейската система за управление 
на влаковия състав и Системата за управление на 

железопътното движение (European Train Control 
and Rail Traffic Management System 
(ETCS/ERTMS)). Този проект е ръководен от ESA с 
участието на институти и организации от Европа. 
Целите, които си постави проектът са: 
 

• Подобряване на характеристиките на системите 
за управление с паралелно намаляване на 
грешките при управление на влаковите състави 
и възможните откази в системите за 
управление; 

• Намаляване консумираното гориво на базата на 
по-точното определяне местоположението на 
влаковите състави и тяхното движение във 
времето; 

• Повишаване ефективността   на системите за 
сигнализация по информация за координатите и 
скоростите на влаковия състав; 

• Интегриране на централизираните и бордни 
системи за по-добро диагностициране на 
състоянието на влаковия състав, повишаване на 
достъпността и интегритета на системата за 
позициониране и управление на трафика; 

• Определяне на местоположението на влаковия 
състав за подобряване управлението на 
железопътния транспорт, оптимизация на 
капацитета на трафика, бързо възстановяване 
на трафика след принудителни прекъсвания и 
извършване на работи по железопътната 
инфраструктура; 

• Оптимизация на графика на експлоатационния 
персонал; 

• Създаването на интелигентни системи за 
подпомагане работата на експлоатационния 
персонал; 

• Оценка на възможните оптимални траектории 
за движение.  

• Синхронизиране на движението на влаковите 
състави на базата на единното системно време 
на системата EGNOS. 

 
     Едновременно с това, използването на EGNOS в 
железопътния транспорт поставя и задачи, общи с 
използването и и в другите видове транспорт [7]. 
Една от тях е използването на сертифицирани 
приемници за спътникова навигация, които да 
изключват намаляване на интегритета на цялата 
система по тяхна вина. Такива приемници вече 
съществуват и този факт трябва да се има предвид. 
     Използването на системата EGNOS в 
железопътния транспорт ще върви по пътя на 
интегрирането и в обща система за навигация със 
съществуващите навигационни системи. В момента 
доминиращи са две такива системи – скоростомер и 
транспондер. Транспондерът е стационарен и 
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свързан с релсите. Преминаването на влаковата 
композиция води до много точно определяне на 
координатите на борда. Тази информация служи за 
корекция в информацията на скоростомера, чиито 
показания могат да натрупат интегрална грешка. 
Наличието на спътниковите навигационни системи 
може да доведе до отпадането на транспондера като 
навигационно средство, имайки предвид, че 
грешката на EGNOS е с нулево математическо 
очакване. В такъв случай интегрирането на 
спътниковата навигационна система със 
скоростомера ще доведе до много висок 
интегритет, достъпност и точност на интегрираната 
навигационна система. 
 
4. Експериментални резултати и изводи 
 

     За нуждите на изследването са направени 
практически експерименти с приемник за 
спътникова навигация на швейцарската фирма u-
Blox. Последният има възможности софтуерно да 
бъде конфигуриран за работа като обикновен 
приемник за спътникова навигация и като такъв за 
работа в диференциален режим, като се използват 
корекции от геостационални спътници. По време на  
експериментите (27 юни 2010 г.) в експлоатационен 
режим бяха геостационарните спътници PRN120 и 
PRN124.  Геостационарен спътник PRN126 беше в 
тестов режим. На практика използваният приемник 
за спътникова навигация нямаше възможност да 
работи паралелно с трите геостационарни спътника, 
което сваля достъпността на системата EGNOS. 
Съгласно директивите на ESA, използването на 
системата EGNOS трябва да бъде със 
сертифицирани приемници, работещи паралелно с 
трите геостационарни спътника. 
     Основен проблем преди започване на 
експериментите беше поведението на приемника на 
борда на локомотива и по-точно влиянието на 
мощното електромагнитно поле върху работата на 
антената, поставена на покрива на локомотива и 
върху цялото навигационно оборудване. В Европа 
подобни експерименти, както беше казано в увода, 
са правени, но в България нямаше опит в това 
отношение. Практиката показа несъстоятелността 
на тези опасения и бяха направени два записа по 
линията София - Кулата и обратно, като в 
направлението София - Кулата приемникът 
работеше в режим на диференциални корекции, т.е. 
като елемент от системата EGNOS, а по линията 
Кулата - София, като "чист" GPS приемник. Това 
даде възможност да бъдат сравнени резултатите и 
се направят важни изводи, включително и такива 
отнасящи се до конкретната линия. На фигура 1 е 
показан записът по трасето София - Кулата. 
Определяне на местоположението на приемника, 
респективно локомотива, се извършва в световната 

геодезична система WGS-84 . Тези координати са 
наложени на карта от Google.map. 
    Трябва да се има предвид, че при движение на 
влаковата композиция, получаваните координати са 
с по-голяма точност, като се отчете използването на 
Калманова филтрация при оценка на вектора на 
състоянието. Това е така, защото векторът на 
състоянието при движение се актуализира и с 
информация за скоростите по направленията  север-
юг, изток-запад и по вертикала. Настоящата работа 
не представя резултатите при определяне на 
координатите, когато влакът е неподвижен и при 
движение. Това е особено характерно при 
пребиваването на влака на гара София и на гара 
Кулата. Изследванията показват, че грешките в 
статика могат да достигнат значителни стойности. 
В същото време при движение, грешката не 
надвишава 1 m.  
 

 

 
Фиг.1 
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На фигура 2 е показано движението на влака 
непосредствено в района на перона на гара София. 

При спътниковата снимка, случаят е помогнал 
на същия коловоз да се намира и влакова 
композиция. Какви изводи могат да се направят? 
Траекторията на движение на локомотива се 
различава от тази на централната линия на 
влаковата композиция на по-малко от 1 m. 
Дисперсията на измерванията е нищожна по 
сравнение с разстоянието между двете линии. Това 
показва големите възможности на този тип 
навигация за локализиране на местоположението на 
локомотива по отношение на даден коловоз. 
Всичко това е при една интересна ситуация. 
Локомотивът е в района на перона, при което от 
козирката се закриват голяма част от спътниците, 
намиращи се над хоризонта.  
 

 
 

Фиг. 2 
 

На фигура 3 е показана тази ситуация.  
Изобразени са намиращите се над хоризонта 
спътници с номера идентифициращи съответния 
псевдослучаен код. Със зелено са показани   
наблюдаваните и  използвани спътници, докато с 
червено са показани неизползваните спътници. 
Вижда се, че приемникът работи на "ръба", т.е. само 
с четири спътника, което е възможния минимум за 
решаването на навигационните уравнения. На 
същата фигура са показани  съответно кои са тези 
навигационни спътници и мощността на 
приеманите от тях сигнали в децибели. 
4. Изводи 

 
Направени са следните изводи: 

 

1. Европейската допълнена спътникова 
навигационна система EGNOS успешно може 
да се използва в железопътния транспорт. 

2. За всеки конкретен маршрут и интервал от 
време е необходимо да се  направят 
предварителни записи, при което ще се 
определят моментите на слаба видимост на 

спътниците, проблеми от преминаването през 
тунели, дефилета, градски зони и т.н. 

 

 

Фигура 3 
3. Задължително е комплексирането на 

спътниковите навигационни приемници с 
бордните скоростомери. Последните няма да 
отпаднат, а стават неотменна част от бордния 
навигационен комплекс. 

4. Направените експерименти показват 
проблеми на системата EGNOS да следи 
геостационарните спътници, които на 
практика се намират на малки височини - от 
порядъка на 25-30 градуса над хоризонта за 
България. Това навежда на мисълта за 
използването на системата SISNeT при която 
сигналите, излъчени от геостационарните 
спътници и съдържащи навигационни 
съобщения, се приемат в лаборатория в 
Холандия и след това се предават по Internet. 
Използването на този начин на 
диференциални корекции за железопътния 
транспорт не би бил проблем. 

5. Хистограмите от експериментите показват 
голям брой наблюдавани навигационни 
спътници - достигащ до 17 спътника и случаи 
когато нито един от тях не е използван. Това 
показва проблеми с йоносферното покритие 
за България, която се намира на границите на 
зоната, покрита от системата EGNOS. Но 
имайки предвид изграждането на нови 
мониторни станции (Remote Integrity and 
Monitoring Stations - RIMS) на системата. в 
Гърция (Атина), Египет (Александрия)  и на 
африканския бряг, този проблем за България 
ще отпадне. 

6. Голямата разлика в точността при системата 
EGNOS и "чист" GPS приемник (около пет 
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пъти) в полза на системата EGNOS е при 
въздушния транспорт. При железопътния 
транспорт тя е съизмерима. Това е породено 
от факта, че за България и наземния 
транспорт специално, най-често броят на 
използваните спътници е в полза на "чистия" 
GPS приемник. Основното предимство на 
системата EGNOS е в интегритета на 

цялата система, т.е. в надеждността на 

подаваната навигационна информация и най-

вече възможността екипажът да бъде 

предупреден за информация неизпълняваща 

изискванията за конкретния етап от 

движението. 

 
5. Заключение 

 

 Железопътният транспорт е широко поле за 
приложение на автономни навигационни бордни 
системи, базирани на системата EGNOS. За местни 
и регионални линии се откриват големи 
възможности, които ще доведат до ефективна, 
надеждна и евтина навигация. Комплексирането на 
автономни навигационни и комуникационни 
системи е възможност за предотвратяване на 
инциденти, породени от слаба видимост или лоши 
атмосферни условия. 
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Анотация: 

Извършено е проучване на възможностите за използване на приемници за спътникова навигация и 
позициониране при тяговия релсов подвижен състав. Проведен е експеримент в реални експлоатационни 
условия. Извършени са пътувания с електрически локомотив, на който е монтирана GPS система и са 
направени записи на сигналите от навигационните спътници. От получените резултати са направени 
изводи на възможностите за използване на тези системи в железопътния транспорт. 

 

Ключови думи: железопътен транспорт, GPS. 
 

 

1. Увод 

Удържането на завоюваните позиции на 
транспортния пазар, както и стремежът да 
предлага нови възможности и услуги, 
принуждават железопътния транспорт да не 
разчита само на традиционно по-високите 
сигурност и екологичност, но и да търси пътища за 
постигане на по-висока ефективност. Това се 
отнася най – вече до съкращаване на времето, за 
което пътници и товари достигат до крайната 
точка, до цената на предлаганите услуги и до 
разширени информационни възможности, в т.ч. 
откриване и проследяване на товари. 

 Глобалната спътникова система за определяне 
на местоположението е едно от най-важните 
научни и приложни постижения през последните 
30 години на 20-ти век. Чрез нея може да се 
определи по всяко време положението, посоката и 
скоростта на движение на обектите, разположени 
на сушата или водата, във въздуха и околоземното 
космическо пространство в геоцентрична 
координатна система.  

2.  Актуалност на проблема, свързан с използване 
на GPS системи в транспорта 

Настоящето се характеризира с непрекъснато 
съкращаване на сроковете за внедряване на новите 
технологии. При тези условия промишлеността и 
транспортните компании са задължени да следят 
за най-новите технически разработки и да 
проучват възможностите за използването им в 
своята сфера на дейност. При това най – важни 
критерии за оценка са намаляването на 
експлоатационните разходи и повишаване 
привлекателността на  транспортната система за 
пътниците без застрашаване безопасността на 
превозите. За пример, може да послужи 
използването на системата за спътникова 
навигация GPS. 
Спътниковата навигация създава предпоставки 

за решаване на различни транспортни задачи. В 
момента във всяка държава съществуват 
навигационни системи, специфични за всеки вид 
транспорт. Така например железопътният 
транспорт използва системи за контрол заетостта 
на пътя и АЛС (автоматична локомотивна 
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сигнализация). Голяма част от тези устройства ще 
загуби значението си с разпространението на GPS, 
която се явява глобална система, обхващаща 
всички видове транспорт и независеща от 
национални граници.  
Тези свойства на GPS са особено важни за 

Европа с нейните многобройни държави, имащи 
най – различни технически стандарти. GPS създава 
предпоставки за осигуряване на съвместимост от 
международен мащаб. В железопътния транспорт, 
където всяка страна има своя и при това 
несъвместима с останалите система, този проблем 
е особено актуален. С развитието на смесените 
превози възниква също така и необходимостта да 
се следи движението на товарите не само в 
международен мащаб, но и на различните видове 
транспорт, независимо от това къде се намира 
товарът в този момент – в автомобил, влак, на 
кораб или на терминала. 
Освен това, ролята на спътниковата навигация 

нараства с реформирането на железниците и 
разделяне на отговорността за инфраструктурата 
от превозите. С появяването на конкуриращи се 
компании – превозвачи, използващи една и съща 
инфраструктура, наличието на автономна и 
независеща от предишната несъвместимост среда 
създава условия за реализация на нови технически 
решения. 

3. Спътникови навигационни системи 

Глобалните спътникови навигационни системи 
са продукт на развитието на няколко технологии: 
стабилните космически платформи, атомните 
стандарти за честота, широкоспектърните сигнали 
и микроелектрониката стоят в основата на 
реализацията на една от най-старите идеи в 
навигацията,  триангулацията или определянето на 
местоположението по отдалечението от точки с 
известни координати. 
Понастоящем основните навигационни 

системи, които са действащи или се развиват са: 
Глобалната система за позициониране GPS ( 

Global Positioning System ) NAVSTAR ( 
NAVigation Satellite Timing And Ranging GPS ) е 
сателитна радионавигационна система със 
световно покритие. Тя е проектирана и 
разработена от Министерството на отбраната на 
САЩ, за да предоставя точна информация за 
местоположение, скорост и време на военни 
потребители. В последствие тя е предоставена за 
гражданска употреба без заплащане на 
потребителска такса. 
Сателитната радионавигационна система от 

второ поколение – ГЛОНАСС е система от второ 
поколение за глобалната оперативна навигация на 

подвижни приземни обекти. Системата е 
разработена по задание на и се намира под 
ръководството на Министерството на отбраната на 
Руската федерация. По разпореждане на 
президента на РФ от 1999 г. на ГЛОНАСС е 
придаден статус на система с двойно – военно и 
гражданско – предназначение без заплащане на 
такса от страна на потребителите. Към май 2007 г. 
системата не е напълно достъпна, но се поддържа 
частично работеща. Макар след разпадането на 
СССР, поддръжката и развитието на ГЛОНАСС да 
западат също, в последните години се правят 
опити за възстановяването ù и осигуряване на 
взаимодействието и с другите сателитни системи 
за глобална навигация, главно GPS. 
Европейската спътникова допълваща система 

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay 
Service) е първата стъпка от програмата на 
Европейския съюз Галилео (Galileo). 

Galileo е програма, разработена от European 
Satellite Navigation Industries за Европейския съюз 
и Европейската космическа агенция като 
алтернатива на американската GPS и руската 
ГЛОНАСС. За разлика от американската GPS, 
европейската Galileo е планирана за ползване само 
от цивилни потребители като в последствие плана 
е променен – пълноправно използване на 
обслужването и от военни, и от цивилни.  

4. Експеримент в реални експлоатационни 

условия 

За проучване на възможностите за използване 
на приемници за спътникова навигация и 
позициониране при тяговия релсов подвижен 
състав бе проведен е експеримент в реални 
експлоатационни условия. По време на 
експеримента са извършени пътувания с 
електрически локомотив, на който е монтирана 
GPS система. 
За провеждането на експеримента е използвана 

разработената в катедра „Железопътна техника” 
мобилна система за натурни тягово-спирачни 
изследвани. В мобилната система е включен и GPS 
приемник на фирмата u-Blox (фиг. 1) със 
съответния специализиран софтуер (фиг. 2). 

 

 
 

Фиг. 1. GPS приемник – EVK-5H 
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Фиг. 2. Общ вид на информационния екран 
 
Предимствата на този GPS приемник е, че в 

него се използва софтуерен кит (Software 
Customization Kit – SCKit) ANTARIS, разработен 
от фирмата и даващ възможност за използване на 
приемниковия процесор за решаването на 
различни задачи, разработени от ползвателя. 
Пътуванията за експерименти са извършени на 

локомотиви серия 44 и 45, на пътнически влакове 
по двете направления на железопътните 
участъците: 

• София – Септември – Пловдив; 
• София – Благоевград – Сандански – Кулата; 
• София – Лакатник. 
И трите маршрута са подходяща за снемане на 

информация и анализ на работата на GPS система. 
Те включват дефилета, равнинни терени с добра 
видимост на хоризонта, тунели, райони с 
постоянна промяна на профила на пътя, 
надморската височина и скорости на движение. 
Измерванията и запис на получаваните данни са 
извършвани и в двете посоки. 
Записите са осъществявани по време на 

движение (фиг. 3), а така също и в стационарен 
режим – при престой (фиг. 4). 

 

 
 
Фиг. 3. Запис по време на движение 
 

 
 
Фиг. 4. Запис при престой (стационарен режим) 
 
За определяне най-подходящото място за 

поставяне на антената са направени записи с 
антена, монтирана в кабината (фиг. 5), а така също 
и на покрива на локомотива (фиг. 6), по посока на 
движението. Установено е, че по-добър сигнал от 
спътниците се постига, когато антената е 
поставена на покрива над кабината. 

 

  

 
Фиг. 5. Антена монтирана в кабината 

 

 

 
Фиг. 6. Антена, поставена на покрива 

 

5. Резултати, получени при експеримента с 
електрически локомотив с монтирана GPS 

система 

След приключване на експеримент, записите от 
GPS системата бяха визуализирани с помощта на 
програмата Google Earth. По този начин стана 
възможно да се направи детайлен анализ за 
ефективността на работата на сателитната 
позиционираща система. 
Поради ограничения за обема на настоящата 

публикация на фигура 7, с цел да се илюстрира 
графичния вид на резултатите е показана само 
една визуализация (на маршрутите, по които е 
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извършен експеримента). При изявено желание, 
авторите могат да запознаят интересуващите се с 
всички резултати. 

 

 
 
Фиг. 7. Маршрути, по които е извършен 

експеримента 

6. Изводи 

От направения обзор и от получените от 
експерименталните пътувания резултати е 
установено следното: 

• Системите за спътникова навигация и наземно 
позициониране могат успешно да се 
използват и в железопътния транспорт. 

• Експериментално бе установено, че 
контактната мрежа и съществуващите в 
момента системи за сигурност не оказват 
влияние върху сигналите, приемани от 
антената. 

• От записите, които са прехвърлени на 
програмата Google Earth, се вижда в мащаб, че 
хоризонталната грешка, в най-
неблагоприятните случай е в рамките до 7 – 8 
m, а вертикална – до 1-2 m. 

• При пътувания и измервания с използването 
на допълващата система EGNOS 
хоризонталната грешка в позиционирането 
намалява до 3 – 4 m. 

• В райони с планински терени и дефилета се 
наблюдават отклонения от реалното 

местоположение, което се дължи на по-слаба 
активност на спътниковите сигнали, 
отражения и намален брой на видимите 
спътници. 

• При навлизане в тунели антената е извън 
обхват и не приема информация от 
спътниците за местоположението на състава. 

• В стационарен режим се наблюдава 
постоянна промяна на текущото положение в 
границите до няколко метра. Причината за 
тази грешка е промяна в местоположението 
на спътниците и смущения от вибрации. 
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Анотация: 

Извършено е проучване на състоянието на системите осигуряващи безопасността на движение на 
влаковете и перспективите за използване на високи технологии при въвеждане на европейските 
стандарти чрез системите ETCS и  ERTMS. Проучени са възможностите за използване на системите за 
спътникова навигация и позициониране - GPS, GALILEO и EGNOS. 

 

Ключови думи: железопътен транспорт, ETCS, ERTM, GSM-R, GPS, GALILEO, EGNOS. 
 

1.  Увод 

Телекомуникационните и информационни 
технологии са най-важният фактор, чрез който се 
определя безопасността на пътници и товари при 
превоза им с железопътен транспорт. А какво ще 
кажем за, в последно време, най-дискутираната 
сателитна навигация? Известно е, че тя е доказала 
своята ефективност при автомобилния, морския, 
въздушния транспорт и космическите совалки. 
Никой не се съмнява в предимствата и ползите от 
тази технология. Въпреки това, често се появяват 
доста различни и противоположни реакции и 
мнения относно внедряването на навигационна 
система в железопътния транспорт и неговите 
системи за безопасност.  

2.  Съвременно развитие на системите, които 

осигуряват безопасността на движение на 

влаковете  

Характерни особености на съвременния 
железопътен транспорт са високите скорости, 
голямата интензивност на движението, комфорта 
за пътниците и удобствата за товародателите. 
Един от безспорните факторите, които 

позволяват тези характеристики да се постигнат по 
икономически ефективен начин, са 
информационните и осигурителни системи. Чрез 
тези системи се осигурява безопасността на 
движението, автоматизира се неговото управление, 
повишава се производителността и културата на 
труда. В настоящия момент съществена част от 
тези системи заемат гаровите централизации. 
Електрическите гарови централизации са 

възлов компонент от системата за управление и 
регулиране на железопътното движение. Чрез тях 
съществено се ограничава влиянието на 
субективния фактор върху безопасността на 
движението, увеличава се пропускателната 
способност на гарите и се повишават културата на 
труда и ефективността на експлоатационните 
работници. 

• ETCS – European Train Control System 

(Европейска система за контрол и 

управление на влаковете) 

Европейските железопътни пътища използват 
различни системи за контрол на влаковете. Тази 
ситуация създава сериозни пречки за 
интероперативната висока скорост и 
конвенционалните влакове. За да се преодолее 



 262

този проблем, е създадена системата ETCS. 
ETCS е основана от Европейската комисия и 

предназначена за използване във всички 
европейски страни. Тази система представлява 
автоматична система за влакова защита, която се 
основава на сигналите, получени от локомотивната 
кабина. Тя подсигурява безопасното му 
функциониране по всяко време, като безопасното 
движение на подвижния състав се осъществява и 
чрез контролиране на действията на машиниста. 

• ERTMS – European Railway Traffic 

Management System (Европейска система за 

управление на железопътното движение) 

ERTMS е основен индустриален проект, 
създаден от шест члена на UNIFE (Асоциацията на 
Европейската железопътна индустрия), съвместно 
с Европейската общност и GSM – индустрията.  
Системата има два основни компонента: 
� ETCS – автоматичната система за защита на 
влаковете, която да замени съществуващите 
национални такива системи; 

� GSM – R – радиосистема, която осигурява 
връзката между данните от железопътната 
линия и влака, и базирана на стандартните 
GSM – системи, които използват честоти, 
резервирани за приложение само при 
железниците.  

ERTMS цели да замени различните национални 
системи за контрол и управление на влаковете в 
Европа. Внедряването и ще позволи създаването 
на единна Европейска железопътна система и ще 
повиши конкурентостта и. 
Системата ERTMS има три нива: 
� Ниво 1 (фиг. 1).  
  

 
ERTMS / ETCS Ниво на прилагане 1
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Фиг. 1. Ниво 1 на ERTMS 
 
Ниво 1 се базира до голяма степен върху 

постоянния обмен на информация между 
наземните съоръжения и бордовата система. 
Информацията се предава от стандартни семафори 
(евросемафори), разположени по протежението на 
пътя. Бордови компютър сравнява скоростта на 
влака с максималната разрешена скорост и 
задейства автоматично спирачките, когато тя е 
превишена. 

� Ниво 2 (фиг. 2). 

 ERTMS / ETCS Ниво на прилагане 2
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Фиг. 2. Ниво 2 на ERTMS 
 
Ниво 2 включва система за контрол на 

влаковете. Освен бордовия компютър и 
семафорите, в нея влиза и GSM-R – 
комуникационен способ, основан на стандарта 
GSM, но с различни, специфични за железопътния 
транспорт, честоти и разширени възможности.  

� Ниво 3 (фиг. 3). 
 

  
 

Фиг. 3. Ниво 3 на ERTMS 
 
Ниво 3 (все още в процес на изпитания) има 

отношение към самото управление на трафика. 
Влаковете сами изпращат сведения за 
положението си по линията, което позволява 
оптимизиране на капацитета на пътя и намалява 
още повече необходимостта от наземни 
съоръжения. 

3. Степен на внедряване на елементи от 
ETCS/ERTMS в Българските железници 

В НК “ЖИ” и “БДЖ” ЕАД има вече натрупан 
ценен опит при внедряването в периода 1999 –
2005 г. и експлоатацията до този момент на 
система АЛТРАКС на фирма АЛКАТЕЛ, която е 
ETCS Ниво 1, по линията София – Пловдив – 
Бургас. В съответствие с техническите условия на 
договора, бордовото  оборудване е проектирано да 
съчетава съвместимост на функциите на STM 
(специфичен трансмисионен модул) за 
взаимодействие със съществуващите гарови 
централизации и ЕTCS пътно оборудване. 
Основните етапи, през които премина 

внедряването на подсистема “локомотивно 
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оборудване” и част от трудностите, които  бяха 
преодоляни  със съвместните усилия на трите 
дружества АЛКАТЕЛ, НК “ЖИ” и “БДЖ” ЕАД са: 

• Инженеринг за пет типа инсталации на 
бордово оборудване, съобразено с 
особеностите и наличните свободни 
пространства на всеки тип локомотиви; 

• Инсталиране на пет прототипа и създаване 
на съответната техническа документация и 
инструкции. Функционални и системни 
изпитания с всеки  прототип; 

• Обучение на персонал от локомотивните 
депа за изпълнение на сериен монтаж; 

• Обучение на локомотивни машинисти; 
• Пробна експлоатация на системата с 
оборудвани локомотиви от всеки тип по 
оборудвани участъци в реални условия; 

• Приемане на системата и пускане в редовна 
експлоатация. 

Системата АЛТРАКС с двете си подсистеми 
“локомотивна” и “пътна”, в настоящия момент е 
одобрената с генерален консенсус от всички 
представители на индустрията за прилагане в 
ERTMS. Предвидено е същата система да се 
приложи при модернизацията на линията Пловдив 
– Свиленград. За да се осигури безпрепятственото 
движение на оборудваните вече локомотиви в този 
участък се налага да се извърши осъвременяване 
на бордовото оборудване. 
В тази връзка пред българските железопътни 

превозвачи, в качеството им на европейски такива, 
се очертават няколко основни насоки в 
техническото обновяване на подвижния състав:  

• доставка на нови локомотиви и мотрисни 
влакове с монтирани бордови системи, което 
включва предварително полагане на кабели 
за системите, шините за пренасяне на данни, 
монтирани механически части за антени, 
интерфейси към спирачките и други; 

• доставка на напълно оборудван със 
системите ETCS и GSM-R подвижен състав; 

     В тези случаи превозвача може да прецени 
добре оптималното решение за техническите 
условия при доставка на локомотивите и тяхната 
цена в зависимост от: 

• предназначението на локомотивите: за 
пътническо, товарно или смесено движение; 

• предназначението им за движение по линии, 
както от националната жп мрежа, така и по 
трансевропейските коридори; 

•  техническата спецификация за нивото на  
бордовото оборудване за ERTMS. 

4. Възможности за използване на GPS 

технологиите в железопътната осигурителна 

техника 

За прилагане на глобалните позициониращи 
технологии в жп транспорта се заговори скоро 
след пускането в редовна експлоатация на GPS и 
ГЛОНАСС. 
По късно BOMBARDIER TRANSPORTATION 

предложи системата ATLAS ( Advanced Train 
Location and Administration System ) за откриване и 
следене на подвижен състав и система за 
управление на движението в промишления 
транспорт. Те са изградени върху обща апаратна и 
програмна платформа OPTIVIA, като във втората е 
реализирана комбинирана позиционираща 
система.  
Почти едновременно с това ALCATEL 

предложи система, свързана с магистрално 
движение. Става дума за нови линии в третия свят 
с малък трафик на движение. Гарите реално са без 
централизации. Отговорността за безопасността се 
носи от машиниста, докато предложената система 
централизира контрола и спомага за повишаване 
на безопасността в междугарията.  
Позициониращата апаратура е изцяло на борда 

на влака и се състои от бордови компютър, 
навигационен приемник и жироскоп за определяне 
на посоката на движението. Няма пътни сигнали, 
релсови вериги, броячи на оси и пътни бализи. 
Позиционната информация достига до 
управляващия център по радиото, където базиран 
на разписанието компютър управлява цялата 
линия. По обратния тракт на радиоканала 
машинистът получава върху бордови монитор 
командите за текущата скорост и спиранията.  
Значима стъпка във внедряването на GPS 

технологиите в железопътната осигурителна 
техника представлява проектът LOCOPROL (LOw 
COst satellite based train location system for 
signalling and train PROtection for Low density traffic 
railway lines). Разработва се от консорциум от 
единадесет европейски фирми и железопътни 
администрации с водещото участие на ALSTOM. 
В проекта участва и Китай.  
Целта на проекта е създаване на цялостна 

система за управление на влаковото движение в 
линии с малък трафик, за които европейската 
система ECTS е много скъпа. Независимо че 
LOCOPROL е алтернатива на ECTS, разработката 
максимално е съобразена с нея и двете системи 
успешно може да се допълват – например за 
увеличаване на разстоянието между бализите на 
ECTS.  
От казаното по-горе се вижда, че GPS 

технологиите, които днес се развиват интензивно, 
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и намират приложение в железопътната 
осигурителна техника. Те позволяват намирането 
на ефективни и надеждни решения при достатъчна 
съвместимост с европейските тенденции, признати 
чрез проекта ERTMS/ECTS. Освен това 
съществуващите системи за глобално спътниково 
позициониране не гарантират необходимите 
точност, непрекъснатост, достъпност и интегритет. 
Условията за внедряване на GPS технологиите 
значително се подобряват с пускането на 
европейската система за широкозонна 
диференциална корекция EGNOS. Истинският бум 
обаче може да се очаква след като влезе в 
експлоатация и европейската глобална 
позиционираща система GALILEO, в която 
конструктори и потребители на жп осигурителна 
техника ще намерят неоценим съюзник. 
От направените експерименти и измервания 

става ясно, че за по-добра точност и проследяване 
на железопътните возила, са необходими цифрови 
карти на железопътната инфраструктура на 
България. Картите днес се извличат от 
географските информационни системи GIS 
(Geographical Information System).  

8. Изводи 

GPS технологиите, които днес се развиват 
интензивно все повече намират приложение и в 
железопътния транспорт. Те позволяват ефективни 
и надеждни решения при достатъчна 
съвместимост с европейските тенденции. Днес 
внедрените системи, базирани на глобално 
позициониране, са сравнително малко. Условията 
за внедряване на GPS технологиите значително се 
подобряват с пускането на европейската система 
за широкозонна диференциална корекция EGNOS.  
Една от основните задачи на железопътната 

техника е осигуряване безопасността на движение 
на влаковете и изключване на възможността 
сблъскването на влак в препятствие или 
дерайлирането му поради превишаване на 
скоростта или нарушаване целостта на пътя.  

За изпълнение на тази задача, на влака трябва 
да се предаде информация, гарантираща 
сигурността на движение. Такива данни могат да 
бъдат получени чрез внедряване на GPS 
технологиите в железопътния транспорт.  
При управление на транспортни средства, 

цифровата карта е подходящия фон, върху който 
диспечерът може да следи движението.  
По подобен начин може да се направи и 

диспечерска система за контрол на влаковото 
движение, но невъзможността на релсовите 
превозни средства да напускат железния път прави 
тази задача по-различна и по-лесна.  

Благодарности 

Авторите благодарят на НИС при ТУ-София за 
оказаната помощ, при подготовката и 
популяризирането на публикацията, чрез Договор 
НФИУ 10000.  

Литература 

 [1] Глобална система за определяне на 
местоположението – Теория и практика, Б. Хофман – 
Веленхоф, Н. Лихтенегер, Дж. Колинс – София 2002 

[2] Соловьев, Ю. А., Спутниковая навигация и ее 
приложения, Еко – Трендс, Москва, 2003 г. 

[3] Kaplan, E., Understanding GPS – Principles and 
Aplications, Artech House Inc., London, 1996 г. 

[4] Parkinson, B., Spilker, J., GPS – Theory and 
applications, Vol. 1, Vol. 2, American Institute of 
Aeronautics and Astronautics, Washington DC, 1998 г. 

[5] НАРЕДБА 10 на Министерство на Транспорта от 
21.12.2006г. 

[6] GPS World Magazine, Digital Editions 
[7] Интернет източници: 

a. www.gps.gov ;  
b. www.gpsworld.com ; 
c. www.wikipedia.org ;  
d. www.predavatel.com ; 
e. http://www.european-satellite-navigation-

industries.net . 
 

 
PROSPECTS FOR IMPLEMENTING HIGH TECHNOLOGIES IN TRAIN SAFETY 

SYSTEMS 

OLEG  KASTEV 

Department of Railway Engineering, Faculty of Transport,  
Techmical University, Sofia, Bulgaria 

okastev@tu-sofia.bg 

  

TODOR HRISTEV  

Department of Railway Engineering, Faculty of Transport,  
Techmical University, Sofia, Bulgaria 

NIKOLINA CHAMURLIJSKA  
Department of Railway Engineering, Faculty of Transport,  

Techmical University, Sofia, Bulgaria 

 



 265 

BulTrans-2010 

Proceedings 
24-26 September 2010  

Sozopol   

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАГОННИ 

ХОДОВИ ЧАСТИ И СПИРАЧНИ СИСТЕМИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Васко НИКОЛОВ 

ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура” – София, България 
e-mail: va_r_nikolov@abv.bg 

 
Резюме: Ходовата част и спирачните системи на повечето товарни железопътни вагони в 
експлоатация са построени с твърде остарял дизайн. Новите конструкции ПЖПС трябва да имат 
съществено подобрено изпълнение, за да задоволяват изискванията на всички заинтересувани 
страни, свързани с железопътния транспорт. В този смисъл подобрено изпълнение означава 
намалено време за проверки и за спирачни манипулации в разпределителните гари, по-малка маса, 
по-ниски емисии на шум и по-малко замърсяване на околната среда. Всичко това може да се 
постигне чрез нов дизайн на талиговите ходови части при ниски допълнителни първоначални 
разходи и по-ниски разходи за целия период на експлоатация. 

 
Ключови думи: железопътен транспорт, безопасност,  вагони, ходови части, спирачни системи, 
талиги, шум. 

 
1. Въведение  

През последните 40 години обемът на 
превозите в железопътния транспорт остана 
постоянен, докато европейският пазар на 
товарни превози нарасна почти експоненциално. 
Целият растеж през последните години е 
осъществен чрез автомобилния, водния или 
въздушния транспорт. Следователно, 
железопътният пазарен дял е намалял драстично 
(фиг. 1) [4, 5]. 

Това явление се дължи на икономически, 
политически, социални и технически фактори, 
като: 
� Сумата от превозите на дълги разстояния на 
насипни товари (въглища, желязна руда и др.) 
намаля значително и много клиенти на 
железницата се оттеглиха; 
� Производството в момента изисква доставка 
на малки пратки на чести интервали за различни 
места; 

� Железопътният персонал изисква същото 
отношение както другите служители и не е готов 
да работи много за ниски заплати [4]. 

Неадекватността на ходовите части за 
товарни вагони може отчасти да бъде обвинявана 
за бавното развитие, тъй като те допринасят за 
непривлекателността на товарните жп превози. 
Настоящата нископроизводителна ходова част 
намалява надеждността и причинява големи 
закъснения както по време на композирането и 
проверките на влаковете, така и при тяхното 
предаване между администрациите. В 
допълнение, качеството на возене на настоящите 
товарни вагони и тяхното влияние върху 
околната среда са на неприемливо ниско ниво. 

Друга важна причина за намалялото значение 
на товарните жп превози е ниската превозна 
скорост, понякога под 6 km/h на големи 
разстояния. Това е породено не толкова от 
ниската линейна скорост, колкото от дългото 
време, прекарано в маневра, в сложни 
оперативни процедури за контрол и скучни 
гранични формалности. Като следствие от 
намаления пазарен дял развитието и общото 
въвеждане на по-добри товарни вагони е твърде 
бавно [4]. 

Решението трябва да се търси в нови 
конструкции талиги и спирачни системи, 
базирани на технологии с ниско ниво на шум, 
вземайки предвид всички останали изисквания, 
предявявани към тях.  

2. Нови концепции при конструирането на 

талиги и спирачни системи за товарни вагони 

Фиг. 1 
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Към новите видове ходови части на 
товарните вагони се поставят високи изисквания.  

Намаляването на шума не може да се 
постигне просто чрез използване на съвременни 
спирачни системи сами по себе си. Необходими 
са усъвършенствани акустични методи за 
проектиране за разработване на по-тихи возила. 
В това отношение все още няма одобрени единни 
Европейски стандарти. 

Тъй като има много други важни проблемни 
зони в технологията на ходовите части на 
товарните вагони в момента, намаляването на 
шума не трябва да се разглежда като самоцел, а 
трябва да е насочено към комбиниране с всички 
други изисквания. 

2.1. Проблеми на спирачните системи 

Високият шум при движение, както и в 
процеса на спиране, не са единственият проблем 
на конвенционалната калодкова спирачна 
система. Този вид спиране изисква относително 
сложна лостова спирачна система (ЛСС) с голям 
брой шарнирни връзки и лостове. 

Конвенционалната ЛСС се състои от: 
� Един или два спирачни цилиндъра (СЦ); 
� Теглителни пръти, предаващи спирачната 
сила от СЦ към двете талиги; 
� Регулатор на ЛСС (РЛС); 
� Товарообръщателен механизъм; 
� Вертикални и хоризонтални балансери; 
� Триъгълни валове; 
� Калодкодържатели; 
� Калодки. 

Многобройните открити триещи 
повърхности на спирачката водят до висока 
степен на износване и следователно до високо 
ниво на усилията за поддръжка. Големият брой 
части, подложени на износване и остарелият 
дизайн на спирачното оборудване изискват чести 
и продължителни зрителни процедури на 
контрол. Като пример, процедурите за 
технически преглед и проба на спирачката, 
необходими преди заминаването от началната 
гара отнемат 5 обхода на целия влак. Времето, 
изразходвано за прегледа на влак, дълъг 700 m, 
трае най-малко час дори когато не е открит 
проблем и не е необходимо предприемане на 
каквито и да било действия. 

Последните изследвания в областта на 
спирачните системи показват, че при монтиране 
на ЛСС на самата талига се постигат редица 
предимства (фиг. 2):  
� Ниски емисии на шум, дължащи се на: 

� Малък брой шарнири с минимална 
хлабина; 

� Окачване на ЛСС, погасяващо 
вибрациите; 

� Подобрена конструкция; 
� Приспособена и стандартизирана 

конструкция с променливо предавателно 
отношение; 

� Пълно вътрешно компенсиране на 
износването на колелата и калодките; 
� Намалени експлоатационни разходи: 

� Без нужда от поддръжка дори при тежки 
условия на въздействие от околната среда; 

� Висока и постоянна ефективност на ЛСС 
(η=0,95) при нисък хистерезис; 

� По-ниска консумация на въздух – до 60%; 

� По-ниска маса – до 1000 kg [6]. 
При конвенционалната ЛСС с чугунени 

калодки всяко колело се спира от 2, респ. 4 
калодки, но само около половината от 
повърхността им е в контакт с колелото по време 
на отделно задействане на спирачката. Освен 
това активните повърхнини на спирачните 
калодки се изменят от едно задействане към 
друго. Спирачната сила трябва да е много висока 
поради ниския коефициент на триене между 
чугунената калодка и колелото. При нормални 
условия той е около µ=0,1 [4]. Поради принципа 
на работа на спирачната система (задържане – 
разхлабване), механичната якост на спирачните 
елементи също трябва да е висока.  

Съвременните фрикционни материали са от 
композитен и синтеритен тип. Те не само имат 
постоянен коефициент на триене във функция от 
скоростта, но също и осигуряват много по-
високо ниво на триене отколкото чугунените: до 
µ=0,4 [4]. По-високите нива на триене намаляват 
необходимата сила на калодките, като по този 
начин намаляват и конструктивните изисквания 
за реакциите върху рамата на талигата. Друго 
предимство на композиционните и синтеритните 
калодки е по отношение на износването, което е 
много по-малко в сравнение чугунените, а 
трайността им е до пет пъти по-голяма. Това не 
само компенсира по-високите разходи за 
калодка, но също дава висока възвръщаемост от 
намаляване на времето за поддръжка, паузите за 
оглед и по-голям обем вложена работа. 

Фиг. 2 
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Масата може също да бъде намалена чрез 
използване на т. нар. Блок Спирачен Цилиндър 
Калодка (БСЦК) (фиг. 3), който е много по-
ефективен по отношение на масата поради по-
малките спирачни сили, по-малкият брой 
спирачни елементи и по-леки калодки при 
използване на композиционни и синтеритни 
материали. Една такава калодка може да замени 
до четири чугунени калодки. Дисковите 
спирачки, независимо дали са монтирани на 
колелата или на осите, имат значително по-
големи маси заради монтираните допълнително 
спирачни дискове [4].  

Сериозен проблем обаче е високата топлина, 
снета от повърхността на колелото при висока 
скорост. За запазване на спирачната сила в 
определени граници, както е при чугунените 
калодки, налягането в спирачките при високи 
скорости трябва да се намалява чрез апаратите за 
пневматичен контрол. В този смисъл голямото 
предимство на чугунените калодки е 
определената дружелюбност към колелата. Това 
е резултат най-вече от поведението им в процеса 
на спиране. Намаленото ниво на триене при 
високи скорости намалява автоматично 
спирачната сила, като така тя се ограничава в 
сравнение с линейните характеристики при 
други спирачни системи. Затова при ниски 
скорости машинистът следва да ограничава 
спирачната сила върху чугунените калодки чрез 
частично разхлабване на спирачката. В противен 
случай спирачната сила ще стане твърде голяма 
и ще предизвика силен тласък от спирането.  

За да се подобри поведението на спирачките 
във влаково движение, както и при маневрена 
работа, трябва да се осигурят електрически или 
електронно управляеми пневматични или 
хидравлични спирачни системи.  

Диагностичната система трябва да намали 
времето за проверка след маневра и да повиши 
надеждността. Чрез централно наблюдение на 
ходовата част на товарните вагони и спирачното 
оборудване локомотивният машинист може да 
провери експлоатационното състояние на влак, 

дълъг 700 m за 1-2 min, като по този начин 
минимизира времето за проверка. Със сега 
съществуващите конструкции талиги е 
невъзможно да се поставят такива диагностични 
системи, защото има голям брой фрикционни 
възли, които не могат да бъдат наблюдавани в 
едно и също време. Такива диагностични 
системи също така намаляват времето за 
поддръжка, тъй като позволяват бързо разчитане 
на резултатите. 

2.2. Проблеми на ходовите части на 

настоящите европейски товарни вагони 

Днес има изненадващо еднообразие в 
ходовите части на товарните вагони, използвани 
в европейските железници. Съществуват три 
основни принципа на конструкциите в 
континентална Европа: 
� Ходови части със стандартна единична 
колоос с ресорно окачване с единичен листов 
ресор; 
� Талига с фиксирани колооси; 
� Талига със самонаправляващи се колооси. 

Отвън конструкцията на талигите за товарни 
вагони изглежда много проста и не изискваща 
много проверки. Това обаче не е така главно 
поради огромната разлика в масата в празно и 
натоварено състояние. Ходовите части на 
талигите за товарни вагони трябва да се справят 
с натоварване от порядъка на (2,5-5):1, а в някои 
случаи и повече. Безопасността на движението, 
включително и устойчивостта срещу 
дерайлиране, начините на свързване на вагоните 
и кинематичните натоварвания при движение по 
железния път значително влияят върху това 
изискване. Очаква се ходовите части с радиално 
вписващи се колооси да решат голяма част от 
тези проблеми, а също да се намали свистенето 
при движение в кривите. Въпреки всичко, може 
да са необходими компромиси, за да се задоволят 
изискванията за стабилност. 

Талигите с вътрешно разположени букси 
имат редица преимущества в сравнение с 
класическата талига за товарни вагони, 
използвана масово в европейските железници в 
момента – Y25. За пример може да бъде 
посочена концептуалната разработка на талига за 
товарни вагони тип LEILA (фиг. 4) [5]. Тя 
притежава очевидни и неоспорими предимства 
по отношение на: 
� Намалена собствена маса; 
� Намалени емисии на шум; 
� Подобрено поведение спрямо железния път: 

� По-малко износване на релсите; 
� По-ниска контактна умора на колелата; 

� Съвместимост: 
� Проста замяна на старите талиги; 
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� Няма нужда от нови конструкции вагонни 
рами и кошове; 
� Надеждност; 
� Автоматично извършване на спирачните 
проби; 
� Ниски експлоатационни разходи. 

Тези конструкции обаче се нуждаят от 
бордови датчици за загрети букси, защото 
съществуващите в момента са само за оси с 
външно разположени букси. 

2.3. Нива на стандартизация 

Към конструкцията на товарните вагони 
могат да бъдат приложени различни нива на 
стандартизация, но главният обект трябва да е 
постигането на безопасност и ефективно 
движение на разходите на вагоните по 
протежение на цяла Европа. Могат да се 
дефинират следните нива на стандартизация: 
� Оперативна съвместимост; 
� Оперативна съвместимост с възможност за 
замяна на износени части (например калодки, 
калодкодържатели, гасители и др.); 
� Стандартни кострукции товарни вагони 
според UIC; 

Допреди няколко години европейските 
железници имаха за цел да достигнат всички 
нива на стадартизация, включително и 
уеднаквяване на вагонния парк. Очакването бе да 
се получи лесен начин за взаимен обмен на 
вагони и изчисляване на балансовите плащания 
за различни нива на ползване между отделните 
жп администрации. Обаче системата причини 
голяма негъвкавост и предложи малко стимули 
за развитие. Като резултат от усилията за 
стандартизиране, днешното състояние по 
отношение на ходовата част на товарните вагони 

се характеризира с много общи черти и вероятно 
най-високото ниво на съгласуваност, което 
железниците някога са имали. В тази връзка са 
необходими подходящи условия, за да се 
постигне стандартизация най-ниското възможно 
ниво така, че обединените технически стандарти 
да гарантират само оперативна съвместимост [4].  

3. Заключение 

Нуждата от подобряване едновременно на 
няколко различни елементи на ходовата част на 
товарните вагони дава възможност за значително 
подобряване на техническите характеристики на 
товарния жп транспорт. Доколкото 
съображенията за стабилност позволяват, 
ходовата част трябва да е конструирана така, че 
да позволява пълно радиално вписване, с което 
се намаляват силите от взаимодействието с пътя 
и шумът в кривите. Развитието и оборудването 
на съвременните спирачни системи също така 
може да доведе до намаляване на шума, може да 
намали масата и да минимизира изискванията за 
подрръжка. Електронното диагностично 
оборудване трябва да се използва не само за 
подобряване на надеждността на информацията 
за дейности по поддръжката, но също да бъде 
конфигурирана така, че да намалява времето, 
необходимо за проби на спирачката. 
Електронните системи, поставени да наблюдават 
техническите характеристики на вагона, могат 
също така да се използват и за наблюдение на 
натоварването на вагона. 
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Резюме: Човеко-машинният интерфейс (ММI) е обобщен като структура на ергатична система, 

която се реконфигурира след отказ. Определено е поведението на човека-оператор (ръководител 

а железопътно движение, машинист, диспечер и т.н,) от гледна точка на надеждността и 

безопасността на човеко-машинния комплекс.Предложено е моделиране, основано на 

инструментариума на марковските вериги.  

Ключови думи: осигурителни системи, надеждност, безопасност, MMI, Марковско моделиране 
  

1. ПОСТАНОВКА

Структурата на една човеко-машинна 
осигурителна  система има видa, показан на фиг.1. 
Машината (гарова или диспечерска централизация, 
бордова система за управление на локомотива и 
др.) управлява железопътното движение. Чрез 
средствата за непосредствен контрол (НК) от 
реалния процес се снема информация, която се 
обработва и извежда за визуализация и индикация 
(ВИ). Операторът наблюдава състоянието на 
управляваните обекти. Когато се подаде команда, 
машината формира управляващи въздействия и се 
обработва и/или се пренася информация. Чрез 
средствата за непосредствено управление (НУ) те 
се подават към отговорния технологичен процес 
(ОТП) – железопътното движение. Когато 
командата се изпълни, в системата за управление се 
установява съответствие между това, което трябва 
да е, и това, което е. Новото състояние се 
регистрира от техническите средства за 
визуализация и индикация (табло, монитор). 
Картината се запазва до нова команда или до 
промяна на състоянието на някои от обектите.  

Чрез средствата за непосредствен контрол от 
ОТП се снема информация, която се обработва и 
извежда за визуализация и индикация. След нова 
команда кръгът отново се затваря. При изправна 
машина това представлява взаимодействие в 
човеко-машинния интерфейс MMI между два 
компонента: оператора и машината. Управляваният 

процес зависи от човека-оператор (вж. фиг. 1), от 
неговите решения, а и от неговите грешки.  

 

 
Отговорен технологичен процес ОТП 

МАШИНА - Обработка 
и/или пренасяне на 

информация към и от ОТП 

НУ НК 

РУ 

В И 

РУ 

 
 Фиг. 1. Структурна схема на MMI от други 

ергатични системи 

Последните водят най-вече до неефективност, 
напр. ненужни задръжки в железопътното 
движение. След грешка операторът може да 
предприеме компенсиращи действия по нейното 
неутрализиране, но това се отразява на 
ефективността на функционирането. Почти всички 
изследвания, научни форуми по човеко-машинния 
интерфейс MMI и съответни публикации за други 
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сфери на управлявани процеси [1, 2, 4] са свързани 
с тези последствия.  

2. СПЕЦИФИКА НА МОДЕЛА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ В ЖП ОСИГУРИТЕЛНАТА 

СИСТЕМА 
Осигурителните системи са така изградени, че 

каква да е команда остава неизпълнена, ако не 
отговаря на изискванията за безопасност. 
Машината “познава” текущата ситуация, “знае” кое 
е позволено или не, и не изпълнява команди, които 
противоречат на безопасността. Отговорността за 
безопасността на управлявания процес поема 
машината.  

Когато е свързано с условия за безопасност, 
управлението “не минава” през човека-оператор. 
От тази гледна точка по отношение на контура за 
безопасността (фиг.1 червения пунктир) 
осигурителната система ще се окаже неергатична. 
Може да се направи изводът, че при работеща 
машина човеко-машинният интерфейс е ергатичен 
по отношение на оперативната обратна връзка и 
неергартичен по отношение на безопасността.  

На второ място, осигурнителните cистеми имат 
т.нар. fail-safe поведение. След отказ 
осигурителната техника заема защитно състояние, 
предварително известно и желано. В по-сложния 
случай тя има защитно следотказово поведение, 
което се състои от поредица безопасни състояния. 
Макар че могат да водят до задръжки в ОТП, тези 
състояния са предварително дефинирани като 
“малкото зло”. Подобни откази се наричат 
защитни (фалшива информация за заетост на 
коловоз, когато всъщност е свободен; липса на 
контрол на жп стрелка, когато тя е изправна и в 
крайно положение; изгоряла лампа или 
предпазител за разрешително показание на 
светофора; влакът е преминал през прелеза, а жп 
бариерата не се вдига и др.). Защитният отказ 
ограничава функционалността и задържа 
изпълнението на регламентирани функции. 
Стрелката не може да се обърне, сигналът не може 
да се отвори, бариерата не може да се вдигне, 
влакът спира или намалява скоростта под 
допустимата, и т.н. Чрез fail-safe поведението на 
системата отказът се изявява веднага. Поражда 
принуда към неговото отстраняване, за да 
продължи осъществяването на процеса.  

Но макар и с много малка вероятност, 
машината може да не отиде в защитно състояние. 
Могат да се дадат много такива примери: един 
коловоз е зает, но поради отказа се подава 
информация за свободен; една стрелка е 
неправилно обърната, но поради фалшива 
информация през нея може да се нарежда маршрут; 
няма условие за обръщане на стрелка, но под 
влияние на отказа стрелката се обръща, бариерата 
се вдига преди влакът да е преминал през прелеза, 
и т.н. Настъпилият отказ в такива случаи е опасен. 

Опасен може да е и отказ, в резултат от който 
свойствата на машината да спира опасните 
действия на оператора, се губят вследствие на 
отказа.  

Такива откази не се изявяват, не създават 
принуда за отстраняването си. Когато се случат, те 
или се откриват случайно (ако не ги улови 
подсистемата за диагностика), или водят до 
инцидент, след който се търси и намира причината, 
довела до опасност. Но вече е късно. Опасният 
отказ, за разлика от защитния, може да предизвика 
инцидент. Такива не бива да се допускат. 
Вероятността за появата им е мярка за 
безопасността на машината.  

Отказалата машина не обработва 
информацията, а условията за безопасно движение 
не се проверяват чрез технически средства. 
Железопътното движение спира. Това е критерият 
за безопасно желано поведение и на самата система 
за управление. Неподвижният влак не може с нищо 
да се сблъска, не може да дерайлира.  

Когато машината (или отказалата нейна част) 
откаже защитно, операторът поема директно 
управлението. За да не прекъсне ОТП, сам въвежда 
командите чрез органите за резервно управление 
(РУ) (Фиг.1). Например, като вместо редовен, 
обективно осигурен маршрут, дава поканителен 
сигнал за влака, за който машината не носи 
отговорност. Обръща директно стрелка, тъй като се 
уверява (субективно), че средствата за нейния 
контрол дават фалшива заетост. Вдига жп 
бариерата с директна команда, тъй като вижда, че 
влакът е минал, а тя остава спусната, и т.н. 
Поемайки управлението, той носи и отговорността 
за безопасността на движението. Но в тази 
ситуация няма кой да спре оператора да подаде 
опасни команди. Затова командите в режим на РУ 
се  контролират. Ако се извършват с бутони, те са 
пломбирани и снабдени с броячи. Ако се подават с 
мишката или от клавиатура на компютър, те се 
въвеждат в специален режим и помнят в 
архивиращо устройство.  

Опасността  има субективен произход и това е 
най-честият случай на реално случили се 
инциденти. Поемайки управлението в резервен 
режим, операторът отново превръща 
осигурителната система в ергатична, тъй  като 
става  решаващо  звено в контура. Но тази 
ергатичност се отнася и за безопасността, тъй тя 
зависи от оператора. При това в моменти, когато 
трябва да решава необичайни задачи в необичайни 
условия, които не се повтарят рутинно, както при 
оперативното управление. Това го поставя в 
екстремни условия, в които вероятността за грешка 
нараства.  

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАДЕЖНОСТ И 

БЕЗОПАСНОСТ  
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Надеждността е свързана с всички възможни 
откази - опасни и защитни [5]. Показатели за 
надеждността на MMI cа вероятността за 
безотказна работа )(tR  или математическото 
очакване на времето за безотказна работа Mean 
Time To Failures MTTF. Към показателите за 
надеждност до първи отказ принадлежат още 
вероятността за отказ )(tQ , плътността )(tf  на 
разпределението на отработката t до отказ и 
интензивността на отказите )(tλ  . 

Безопасността е свързана само с опасните 
откази. Неин показател може да е вероятността за 
работа на обекта  без опасни откази 

notHF
R  или 

средното време до опасен отказ Mean Time To 
Hazards Failures MTTHF . При възстановими 
системи показателят е готовността за работа без 
опасни откази 

notHFA  или средното време между 

опасните откази Mean Time Веtwen Hazards 
Failures MTBHF [5].   

3. ГРЕШКИТЕ НА ОПЕРАТОРА 

Грешките на оператора във взаимодействието 
му с машината са предмет на редица публикации 
[1, 3, 5]. Има проучвания за оператори и на 
осигурителни системи [7]. Но силно преобладават 
изследвания, в които те влияят на ефективността на 
системата. Безопасността не се разглежда отделно 
като самостоятелен проблем. 

Ако машината беше с висока надеждност и/или 
готовност,  преходите към резервно управление 
биха били съвсем редки и до необходимостта от 
пряка намеса на оператора в управлението на ОТП 
нямаше да се стигне. Безопасността на MMI щеше 
да се определя само от безопасността на машината. 
Но в реалните системи показателите на 
надеждността имат определени стойности. Колкото 
по-ниска е готовността, толкава по-вероятно е да се 
наложи намеса на оператора чрез резервното 
управление.  

Работата на оператора може да се представи 
като множество от решения и операции 
(манипулации), в което има две подмножества: 
правилни и грешни (фиг. 2). При това грешките 
могат да имат задържащ ефект, но могат и да са 
опасни.  

Правилна работа на 

оператора 
 

грешки на оператора 

 

опасни защитни 

 

Фиг. 2 Множества на операторските грешки 

 
Задържащите (защитните) грешки водят до 

неефективност, но не и до опасност за движението. 
Примери за такива грешки са маршрут на 
неправилен коловоз, обръщане на стрелка 
погрешка, несвоевременно затваряне на сигнал и 
др. Машината проверява условията за безопасно 
движение и, ако не са спазени, манипулациите 
остават без последствие. Ако пък условията са 
налице, маршрутът се установява. В резултат  
сигналът може да светне разрешително, макар за 
маршрут на погрешен коловоз, който не е 
предвиден за този влак. Ако се касае до стрелка, тя 
се обръща без последствия, защото е свободна и 
отключена, което е безопасно. Но след такива 
манипулации може да се наложи возилото да се 
премести по маневрен порядък, да се извършат 
коригиращи действия, с които грешката да се 
неутрализира. Губи се време, енергия, а всяка 
задръжка има и икономически измерения. 

Опасните грешки на оператора имат различни 
последствия. когато машината работи и когато е 
отказала. В първия случай те не се реализират, 
защото машината не ги изпълнява. Напр. погрешно 
дадена команда за обръщане на стрелка остава без 
последствие, когато стрелката е заключена, или е 
заета. Когато машината е отказала, забраната за 
изпълнение на опасни грешки може да е снета. 
Например стрелката може да се обърне под влака, 
ако той се движи не по редовен маршрут, а по 
поканителен сигнал, или по стрелка, чиято заетост, 
поради отказа, не е регистрирана. Тогава опасната 
грешка се реализира и може да предизвика 
инцидент.  

Очевидно е, че безопасността на MMI се 
определя от три фактора:  

1. Надеждността на машината. Колкото тя 
е по-висока, толкова по-незначителна е ролята на 
оператора в осигуряване на безопасността на 
движението. 

2. Безопасността на машината, т.е. делът 
на опасните откази в множеството на отказите й; 

3. Грешките на оператора. Ако те са само 
защитни, той и в режим на резервно управление “не 
внася” опасност.  

От направения вербален анализ може да се 
извлекат изводи, че за да има MMI висока 
безопасност: 

1. машината трябва да е перфектна, което 
значи, че трябва да е изпълнена безгрешно и да 
забранява всякакви опасни намеси в безопасността 
на субективния фактор;  

2. машината трябва да е високо надеждна, за 
да не се налага операторът да преминава към 
резервно управление,  

3. операторът да не допуска опасни грешки, 
което значи да е добре подбран, обучен и трениран. 
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Тези по-скоро логически оценки и изводи, се 
нуждаят от количествени измерения. Едва при 
количествени оценки може да се установи, дали 
стандартите за безопасност се спазват. 

4. ИЗБОР НА МЕТОД ЗА МОДЕЛИРАНЕ 

НА ЧОВЕКО-МАШИННИЯ ИНТЕРФЕЙС  
 Изборът се предопределя от задачите, които 
решават с този метод и предпоставките, които 
трябва да се имат предвид. 

Взаимодействието между оператора и 
машината, макар че следва определени правила и 
алгоритми, е далеч от детерминираност. В кой 
точно момент какво ще се случи не е отнапред 
известно, макар и очакванията за него в различни 
моменти от  времето t да са с различна вероятност. 
Очевидно се касае за поток от псевдослучайни 
събития: решения на оператора, манипулации, 
отваряне и затваряне на сигнали, обръщане на 
стрелки, спирания и тръгване на возила, движение 
на подвижен състав и пр., които настъпват в често 
спорадична последователност и отчасти 
регламентирано, но преобладаващо в случайно 
време. Този поток би могъл да се оприличи на 
Пуасонов. Ако се приеме тази теза, показатели за 
безопасност на MMI могат да бъдат готовността 

на интерфейса да работи безопасно 
MMI

A  и 

средното време 
MMIMTBHF между безопасните 

откази на MMI. 
 Задачата на аналитичния модел е да се изведат 

формули за тези показатели, които да позволят да 
се установи, кои са факторите и как показателите 
зависят от тях, както и да се намерят средства да се 
управлява тяхната стойност, а оттам и 
безопасността на MMI. За тези задачи и при тези 
предпоставки, които се приемат за адекватни, най-
добре от разгледаните методи подхожда методът 

на марковските процеси и вериги. Очевидно, 
следва да се установи адекватността на такъв модел 
като се докаже дали и доколко преходните 
интензивности между състоянията на 
работоспособност, безопасност и защитни откази са 

постоянни, за да се моделират като хомогенни, или 
променливи, за да се третират като полумарковски.  

Моделирането по този метод е предмет на 
друга авторска публикация. 

5. ОБОБЩЕНИЕ 

1.  Поставен е въпросът за надеждността и 
безопасността на човеко-машинния интерфейс 
(ММI) в осигурителните системи.  

2. ММI е обобщен като структура на 
ергатична система, която се реконфигурира след 
отказ.  

3. Определено е поведението на човека-
оператор от гледна точка на надеждността и 
безопасността на човеко-машинния комплекс.  

4. Предложено е моделиране, основано на 
инструментариума на марковските вериги. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Hollnagel, E., Human reliability analysis: Context 
and control. London, Academic Press, 1993. 

2. Kirwan B., A Guide To Practical Human Reliability 
Assessment (Hardcover), Taylor & Francis, 1990. 

3. Savie S., Vukovic L., Andelkovic B. Human 
operator as a risk factor in technological system, 
Proceedings of III International Conference "Risk in 
Technological Systems and the Environment", Faculty 
of Occupational Safety, Niš, 1997. 

4. Apostolov, Evg., S. Minkov, Dependability of the 
man-machine system, Medicine and Sports, Sofia, 
1980 

5. Христов Хр., Основи на осигурителната техника.  
Текхника, София, 1990.  

6. John Aitken, Australia Wide Communication 
System for Rail Operators, IRSE Technical 
Convention, Adelaide, 2003. 

7. Bаranyi  E., Gábor RÁCZ, Géza SZABÓ, and 
Balázs SÁGHI Traffic and Interlocking simulation I 
Railway operation: theory and practical solutions 
Periodica polytehnika ser. Transp. Eng. Vol. 33, No. 1–
2, pp. 177–185, 2005. 

 
 

SAFETY MODELING OF THE MAN-MACHINE INTERFACE IN SAFETY RELATED 

RAILWAY SYSTEMS 

 

Gеorgi POPOV Maria HRISTOVA 
Technical university of Sofia, Faculty 
of Computer Systems and Control, 
Bulgaria 
popovg@tu-sofia.bg 

Higher School of Transport, 
Department of Mathematics and 
Informatics, Bulgaria 
maryiahbg@yahoo.com 

Hristo HRISTOV Denica MIHOVA 

European Polytechnical university 
of Pernik, Bulgaria 
chchristov@yahoo.com 

Technical university of Sofia, Faculty 
of Telecommunications, Bulgaria 
kireva@tu-sofia.bg 

 



 273 

BulTrans-2010 

Proceedings 
24-26 September 2010  

Sozopol 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕЖЕНИЯТА  ПРИ СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА 

ВАГОНИТЕ 

Светослав Славчев Валери Стоилов Цветанка Вълчева 

Faculty of Transport, 
Technical University of Sofia 

slavchev_s_s@tu-sofia.bg 

Faculty of Transport, 
Technical University of Sofia 

vms123@tu-sofia.bg 

Faculty of Transport, 
Technical University of Sofia 

cbv@tu-sofia.bg 

 

Резюме:  

Направен е анализ на нормативните документи, третиращи въпросите за критериите за оценка на якостта при 
теоретични и експериментални изследвания; формулирани са проблемите и е предложена методика за оценка 
на якостта по критерия допустими напрежения. Методиката е подходяща за прилагане при теоретични 
изследвания, използващи съвременни числени методи. Представени са резултати от прилагането й за анализ на 
носещата конструкция на конкретен вагон. Изчисленията са направени по метода на крайните елементи. 
Използван е програмният продукт SolidWorks. 
 

Ключови думи: вагон, якостен анализ, изпитване, допустими напрежения. 

 

1. Въведение 

В съответствие с европейското законодателство 
всеки нов вагон се въвежда в експлоатация след 
спазване на точно определена процедура. Според 
нея два от осемте задължителни етапа са: 
якостни изчисления и изпитване на опитен 
образец. По своята същност те са базирани на 
едни и същи принципи относно: режимите на 
натоварване и критериите за оценка на якостта. 
Различията засягат някои детайли и особености 
на експерименталните и теоретични изследвания, 
които в повечето случаи водят до определени 
отклонения при сравняване на изследваните 
величини.  
Режимите на натоварване са разгледани 
подробно в [2, 3 и 4]. 
В настоящия доклад е направен анализ на 
нормативните документи, третиращи въпросите 
за критериите за оценка на якостта; 
формулирани са проблемите и е предложена 
методика за оценка на якостта по критерия 
допустими напрежения при теоретично 
изследване на вагонни кошове. Методиката е 
подходяща за прилагане при теоретични 
изследвания, използващи съвременни числени 
методи. Обхватът й е ограничен само за 
статичните режими на натоварване 
(хоризонтални, комбинирани и специални 
повдигания) и не засяга режимите за изследване 
на умората на материала по статичен път [2, 3 и 
4]. 

Представени са резултати от прилагане на 
методиката за оценка на носещата конструкция 
на конкретен вагон серия Fals, разработен от 
фирма ТРАНСВАГОН АД, гр. Бургас. 
 
2. Същност на метода за оценка на якостта 

по критерия допустими напрежения 

По правило оценката на якостта на вагонните 
конструкции се прави по критерия допустими 
напрежения, известен от класическите 
постановки по теоретичната механика. Накратко 
той се свежда до сравняване на стойностите на 
изчислените (при теоретично изследване) или 
измерените (при изпитване) напрежения σσσσи с 
допустимите  σσσσдоп. Изследваното изделие е годно 
за експлоатация при условие, че е изпълнено 
неравенството: 
 

σσσσи  ≤ σσσσдоп .   (1) 
 
Прилагането и особеностите на метода при 
оценката на якостта на вагонни конструкции е 
описан изчерпателно в [3 и 5] и се състои в 
следното:  
2.1. По теоретичен път или чрез изпитване се 
определят напреженията σσσσи . 
2.2. Определят се допустимите напрежения 
σσσσдоп в съответствие с данните от таблица 1[3]. 
Следва да се отбележи, че техните стойности 
зависят от: 
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- мястото на разположение на изследваното 
сечение (близост или отдалеченост от 
заваръчния шев); 

- характеристиките на конкретните използвани 
материали и по-конкретно: Rp - граница на 

провлачване; Rm - якост на опън; A - 

относително удължение след разрушаване в 

проценти. 

Таблица 1 
Зона на изследв. 

сечение 
Характеристики на 

метала 
Допустими 
напрежения 

Rp < 0,8.Rm σдоп= Rp 
Rp > 0,8.Rm  и A>10% σдоп= Rp 

Основен метал извън 
заваръчен шев 

Rp > 0,8.Rm  и A<10% σдоп= Rm /1,25 
Rp < 0,8.Rm σдоп= Rp/1,1 
Rp > 0,8.Rm  и A>10% σдоп= Rp/1,1 

Основен метал в 
близост до заваръчен 
шев Rp > 0,8.Rm  и A<10% σдоп= Rm /1,375 

 
2.3. Оценката на якостта се извършва в 
съответствие с условие (1). 
За намаляване на вероятността от грешка и 
опростяване на работата при оценка на якостта в 
[3 и 5] са дадени конкретни стойности на 
допустимите напрежения за три от най-често 
използваните стомани във вагоностроенето 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Допустими напрежения 

N/mm2 Зона на изследваното сечение 
S235 S275 S355 

Основен метал извън заваръчен шев 235 275 355 
Основен метал в близост до заваръчен 
шев 214 250 323 

 
3. Проблеми при прилагането на метода за 

оценка на якостта по критерия допустими 

напрежения. Анализ и решаване на 

проблемите 

Анализът на нормативните документи и редица 
публикации показва, че при практическото 
прилагането на този класически метод възникват 
проблеми. Част от тях са резултат на неправилно 
тълкуване или липсата на конкретика в 
нормативните документи, а други са следствие 
на прилагането на съвременни числени методи за 
теоретично изследване на якостта на сложни 
машиностроителни изделия. Проблемите могат 
да се обобщят по следния начин: 
Първи проблем – никъде в нормативните 
документи не се дефинира ширината на зоната 

на понижаване на напреженията в близост до 

заваръчния шев. 
В съответствие с таблици 1 и 2 допустимите 
напрежения в тези зони се намаляват с около 9-
10% спрямо границата на провлачане на 
материала. При отсъствието на данни и указания 
относно ширината на зоните е възможно да се 
допусне субективна грешка при оценка на 
якостта, както при теоретичните, така и при 
натурните изследвания. 

Проблемът е сложен за решаване, тъй като 
зависи от конкретните параметри на заварените 
детайли, типа и параметрите на заварката, 
технологията на заваряване и др. 
Независимо от това, авторите считат, че е 
целесъобразно ширината на зоната да се 
ограничи до 20 mm от външния ръб на 
заваръчния шев. Мотивите за това са: 

- Основните носещи греди на вагоните се 
изработват от материал с дебелина по-голяма 
от 6 mm. При тези условия градиентът на 
намаляване на температурата в основния 
заваряван материал е много голям и не може 
да доведе до структурни изменения, влияещи 
на якостта. 

- Типът и параметрите на заварката и 
технологията на заваряване се подбират 
според дебелината на материала. 

- Във вагоностроенето се влагат качествени и 
сертифицирани материали (профили, листова 
стомана, електроди и т.н.). 

- Заваръчните операции във вагоните се 
извършват само от специалисти, притежаващи 
европейски сертификат. 

- При натурни изпитвания на коша на вагона са 
фиксирани точните места на разположение на 
тензометричните възприематели (ТВ) - оста 
му следва да е на разстояние 10 mm от 
външния ръб на заваръчния шев [3 и 5].  

Посоченият проблем и даденото решение са от 
значение за оценка на якостта по теоретичен и 
експериментален път. 
Втори проблем – в редица публикации 

неправилно се работи с понижените стойности 

на допустимите напрежения, характерни за 

зоните на заваръчния шев. 
Тук проблемът се състои в това, че в [8 и др.] 
допустимите напрежения в близост до 
заваръчния шев се използват за оценка на 
якостта в местата на промяна на геометричните 
характеристики на материала, зони с ясно 
изразени концентратори на напрежения и др. 
Анализът на нормативните документи сочи, че 
това тълкуване е неправилно за статичните 
режими на натоварване и следва да се 
преустанови. 
Трети проблем – в част от публикациите 

допустимите напрежения за зоната в близост 

до заваръчния шев се различават от тези 

определени по методика от т. 2. 

Така например в [6 и 7] за стомана S355 са 
използвани стойности 309 MPa, а в [8] – 320 
МРа, които не съответстват на дадените в табл. 2. 
Възможно е данните от [6 и 7] да са 
действителни с оглед на това, че е използван 
материал подобен на S355 с по-ниски якостни 
свойства (Rp), но това не е отразено. 
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Във връзка с разглеждания проблем авторите 
препоръчват: 

- В случай че вагонната конструкция е 
изработена от стандартизирани стомани от 
типа S235, S275 и S355, то допустимите 
стойности на напреженията следва да се 
приемат в пълно съответствие с данните от 
таблица 2, както за зоните на заварките, така и 
извън тях. 

- В случай че вагонната конструкция е 
изработена от стомани, аналогични на 
стандартизирани S235, S275 и S355, то 
допустимите стойности на напреженията 
следва да се изчислят в съответствие с 
данните от таблица 1 като това се отбележи 
по подходящ начин. 

Това гарантира обективна оценка на якостта при 
теоретичните и експериментални изследвания. 
Четвърти проблем – обхват на анализираната 

информация за оценка на якостта. 
Този проблем е характерен най-вече за 
теоретичните изследвания и е свързан с 
използваните числени методи за якостно-
деформационен анализ на една сложна 
машиностроителна конструкция. Накратко 
проблемът се състои в следното: 
При прилагане на съвременните числени методи 
(напр. МКЕ) точността на решението е функция 
на броя на крайните елементи и възлите. 
Естествено, стремежът е да се използват 
възможно по-голям брой крайни елементи и 
възли, до удовлетворяване на условията за 
сходимост на решението. В резултат на това при 
пресмятане на вагонни конструкции се 
разработват сложни изчислителни модели, 
изградени от няколко стотин възела и подобен 
брой крайни елементи (фиг.1). Следователно при 
получаване на резултатите за изследваните 
величини (напрежения, премествания, 
деформации и т.н.), е налице огромна по обем 
информация, която е трудна за обработване. 
Частично проблемът се решава софтуерно при 
разработване на програмните продукти. За 
улеснение са предвидени различни опции като: 
различно оцветяване в зависимост от възловите 
или елементните стойности на изследваните 
параметри; маркиране на максималните и/или 
минималните стойности; извеждане на списък с 
номерата на възлите/елементите по възходящ 
или низходящ ред; представяне на схеми на 
модела, в които се оцветяват възлите/елементите, 
имащи стойности по-големи от зададено ниво 
(метод на изолацията); извеждане на етикет с 
параметрите при дефиниране (графично или 
аналитично) на възела или елемента и т.н. 
Предлаганите опции обаче не са достатъчни за 
извършване на един всеобхватен и обективен 

анализ на цялата конструкция, особено в 
случаите, когато се работи с различни стойности 
на допустимите напрежения. 
Анализът на практиките на водещите звена и 
организации за якостни изчисления на вагони 
показва, че оценката се извършва по: максимални 

стойности; по метода на изолацията или чрез 

субективен подбор на изследваните зони. И 
трите метода притежават недостатъци. Така 
например при оценка според максималните 
стойности σσσσmax: методът е обективен, в случай 
че те са по-ниски от най-малкото допустимо 
напрежение, характерно за зоните на заваръчния 
шев σσσσдоп зав., т.е. 
 

σσσσmax  ≤ σσσσдоп зав.       (2) 
 
При условие че максималните напрежения са по-
големи от тях, но са по-малки от тези за 
основния метал извън заваръчния шев σσσσдоп осн. 
  

σσσσдоп осн. ≤ σσσσmax  ≤ σσσσдоп зав.,    (3) 
 
то са необходими допълнителен анализ и оценка. 
За целта се прилагат методите на изолацията 
и/или субективен подбор. 
При прилагане на метода на изолацията 
проблемите са аналогични. Допълнително следва 
да се добави и фактът, че в много от случаите 
информацията е огромно по обем и води до 
непълнота на изследването, като се прилага 
методът на субективния подбор. 
 

 
 

Фиг. 1 
 
 

При субективния подбор във всички случаи се 
използва избирателност, базирана на опита на 
изследователя, която намалява обективността на 
якостния анализ. 
За пълно и обективно изследване на якостта на 
вагонните конструкции и решаване на 
посочените проблеми авторите препоръчват да 
се използва предложената по-долу методика. 
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4. Методика за оценка на напреженията при 

статично натоварване на вагоните 

Обобщавайки данните от анализа на 
нормативните документи и констатираните 
проблеми при тяхното прилагане, може да се 
предложи следната Методика за оценка на 

напреженията при статично натоварване на 

вагоните: 
4.1. Анализира се конструктивната документация 
на вагона с цел да се определят носещите 
елементи. 
4.2. Конструкционните елементи се 
класифицират в n групи според вида на 
материала, от който са изработени. 
4.3. Определят се материалните характеристики 
Rp, Rm и A за всички видове използвани 
материали, според европейските или национални 
стандарти. 
4.4. Пресмятат се допустимите напрежения в 
съответствие с данните от таблица 1. Те следва 
да се диференцират по: 
- видове използвани материали; 
- зони – включващи основен метал или така 
нареченото чисто сечение и зона в близост до 
заваръчен шев. 
4.5. Разработва се изчислителния модел за 
якостно-деформационен анализ. При 

моделирането задължително се обособяват 

зоните на заваръчните шевове. Това позволява 

да се извърши пълна и обективна оценка на 

якостта в цялата конструкция по критерия 

допустими стойности. 
4.6. Извършват се проверочните изчисления. 
4.7. Получените резултати за напреженията се 
извеждат в табличен вид. Те се селектират в 
общия случай в 2n на брой бази от данни 
получени в зависимост от: 
- видовете използвани материали – получават се 
n на брой бази от данни; 
- зони – максимум по 2 бази от данни за всеки 
материал. 
4.8. За всяка от базите от данни се задава 
допустимото напрежение, определено по т. 4.4.  
4.9. Пресмятат се коефициент на сигурност S в 
съответствие с равенство (4) за всички получени 
напрежения: 

доп

и

S
σ

σ

=    (4) 

 
4.10. Критерият за оценка се дава с условието: 
 

доп

и

S 1
σ

σ

= ≥ .   (5) 

 
В случай че коефициентът на сигурност е по-
малък от единица то изследваната зона е с 

недостатъчна якост и е целесъобразно да се 
предприемат конструктивни мерки за локално 
или радикално усилване. 
 
Предложената методика се характеризира с 
всеобхватност на анализа (обхваща всички възли 
и елементи), което позволява да се извърши 
максимално обективна оценка на якостта на 
носещата конструкция. Тя е подходяща за 
прилагане при изследване на всякакъв вид 
сложни машиностроителни обекти с помощта на 
съвременни числени методи за якостно-
деформационен анализ. 
 
5.Приложение на методиката 

Методиката от т. 4 е приложена за изследване на 
якостта на специализиран вагон серия Fals, 
разработен от фирма ТРАНСВАГОН АД, гр. 
Бургас по поръчка на немските железници през 
лятото на 2010 г. 
5.1. Анализ на конструктивната документация 
В резултат на анализа е констатирано, че 
страничните капаци на коша, стъпалата за 
маневристите, ръкохватките и други не се 
отнасят към групата на основните носещи 
елементи. Това позволява те да не се отчитат при 
създаване на изчислителния модел. 
5.2. Класификация на конструкционни елементи 
според материала 
За изработване на вагона са използвани 2 групи 
стомани: 

- за пода - стомана HARDOX 450 със следните 
характеристики: Rp=1200 N/mm2, Rm=1400 
N/mm2 и A>10%; 

- за останалата част от коша - стомана S355J2 
по DIN 10025 с характеристики: Rp=355 
N/mm2, Rm=520 N/mm2 и A>10%. 

5.3. Допустими напрежения 
Допустимите напрежения са определени в 
съответствие с данните от таблица 1. Резултатите 
от изчисленията са представени в таблица 3. 

Таблица 3 
Допустими напрежения 

N/mm2 Зона на изследваното сечение 
HARDOX 450  S355 

Основен метал извън заваръчен 
шев 1200 355 

Основен метал в близост до 
заваръчен шев 1090 323 

 
5.4. Изчислителен модел 
За извършване на якостния анализ са разработени 
пространствени изчислителни модели, изграден 
от крайни елементи тип 3D (solids). Моделите са 
оптимизирани като е изследвана сходимостта на 
решението. Оптимизираният модел (фиг. 1) е 
изграден от 697 047 възела и 349 371 крайни 
елемента. Максималният размер на крайните 
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елементи е 42,6 mm. Спазени са всички 
теоретично изискващи се съотношения между 
параметрите на крайните елементи, позволяващи 
моделиране на конструкцията на коша с помощта 
на solids. 
При моделирането са обособени зоните в близост 
до заваръчните шевове. За простота в примера за 
прилагане на методиката е разгледан само един 
детайл от конструкцията (фиг.2). На практика при 
пълно изследване се анализират 
конструкционните елементи на целия вагон. 

 
Фиг.2 

 
Изследваната греда е с I-образно сечение и е 
изработена от три заварени детайла (фиг.3). 
Допълнително тя е заварена в двата си края към 
други елементи от конструкцията. 

 
Фиг.3 

 
Следователно в близост до заваръчен шев се 
явяват и двете челни страни на гредата. Всички 
подобни зони за разглежданата греда са показани 
на фигури 4 и 5.  
Останалата необособена част от гредата с 
принадлежащите й възли и крайни елементи се 
отнасят към зоната основен метал. 
5.5. Якостен анализ и създаване на бази от данни 
за напреженията 
След извършване на якостния анализ се извеждат 
2 бази от данни със стойности на напреженията: 
едната за основния материал (табл. 4) и втора – 
за зоните на заваръчните шевове (табл. 5).  
5.6. Задаване на допустимите напрежения и 
пресмятане на коефициентите на сигурност 
За всяка база от данни се задава допустимото 
напрежение от таблица 3 и се пресмята 

коефициента на сигурност от равенство (4). 
Резултатите са представени в таблици 4 и 5. В тях 
за краткост е дадена извадка от резултатите, 
включваща 10-те най-ниски стойности на S. Там с 
x, y и z са означени координатите на възлите. 

 
 

Фиг.4 
 

 
 

Фиг.5 
 

5.7. Оценка на якостта 
Оценката на якостта е направена в съответствие 
с условие (5). За конкретните данни от таблици 4 
и 5 условието е изпълнено, което позволява да се 
направи изводът, че гредата е с достатъчна якост 
и не се налагат конструктивни изменения. 
По подобен начин е направена пълна оценка на 
напреженията във всички възли на модела. Това 
позволява цялостен анализ на напреженията и 
максимална обективност на оценката. 

Таблица 4 

Възел X Y Z 
и

σ  
доп

σ  
доп

и

S
σ

σ

=  

№ (mm) (mm) (mm) (MPa) (MPa) - 

478160 -2788.5 1795.1 331.7 275.5 323 1.17 
478349 -2788.5 1795.1 328.1 270.1 323 1.20 
478163 -2830.5 1795.1 331.7 268.8 323 1.20 
478351 -2830.5 1795.1 328.1 267.8 323 1.21 
478348 -2798.0 1795.1 331.7 267.4 323 1.21 
478352 -2821.0 1795.1 331.7 260.0 323 1.24 
478162 -2830.5 1795.1 324.6 257.8 323 1.25 
478161 -2788.5 1795.1 324.6 255.6 323 1.26 
478350 -2809.5 1795.1 324.6 255.6 323 1.26 
478373 -2819.0 1795.1 328.1 253.9 323 1.27 
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 Таблица 5 

Възел X Y Z 
и

σ  
доп

σ  
доп

и

S
σ

σ

=  

№ (mm) (mm) (mm) (MPa) (MPa) - 
478157 -2807.6 1795.1 374.6 236.1 355 1.50 
478164 -2811.5 1795.1 331.7 235.2 355 1.51 
478197 -2830.5 1845.2 297.9 234.5 355 1.51 
478369 -2809.5 1795.1 331.7 233.5 355 1.52 
478264 -2809.5 1795.1 374.6 233.2 355 1.52 
478370 -2809.5 1795.1 353.1 232.0 355 1.53 
478566 -2799.4 1805.5 319.6 231.2 355 1.54 
478315 -2788.5 1823.7 401.7 230.0 355 1.54 
478430 -2830.5 1845.2 296.1 228.4 355 1.55 
478564 -2808.9 1805.5 323.1 228.0 355 1.56 

 

 

6.Заключение 

 Обобщавайки резултатите от настоящото 
изследване може да се направят следните изводи: 
6.1. Направен е анализ на нормативните 
документи и редица публикации, разглеждащи 
въпроса за оценка на якостта на вагонни 
конструкции. 
6.2. Формулирани са някои проблеми и спорните 
моменти, като са направени конкретни 
предложения за решаването им. 
6.2. Разработена е методика за оценка на 
напреженията при статично натоварване на 
вагонни конструкции. Тя е подходяща за 
прилагане при теоретични изследвания с 
помощта на съвременни числени методи за 
якостно-деформационен анализ, като гарантира 
всеобхватност и максимална обективност на 
резултатите. 
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Резюме: Предложена е методика за прилагане на сравнителния подход за доказване на якостта на вагонни 
кошове без изпитване на конструкцията. Анализирани са проблемите за прилагане на подхода и са предложени 
конкретни решения. Методиката е приложена при сравнителния анализ на две разновидности на рамата на 
платформен вагон серия Rns – едната стандартизирана по ERRI и втора, разработена от ТРАНСВАГОН АД. 
Напреженията и преместванията са получени по теоретичен път по метода на крайните елементи. Използван е 
програмният продукт COSMOS/M.  
 

Ключови думи: вагон, якостен анализ, метод на крайните елементи 

 

1.Въведение 

Допускането на един вагон до производство е 
сложен и продължителен процес, който 
задължително преминава през следните етапи: 
разработване на техническо задание, работна 
документация, якостни изчисления, изработване 
на опитен образец, изпитване, корекция след 
изпитанията и преминаване към редовно 
производство. Един от най-скъпите и време-
поглъщащ етап е този на изпитването на вагона. 
С цел да се намалят значително разходите и да се 
ускори въвеждането в експлоатация ЕС [4] и 
Международният железопътен съюз (UIC) [5] 
допускат да се пропусне етапът изпитване при 
следните условия: 

- новопроектираният вагон да е разработен на 
базата на конструкция, преминала през 
всички етапи по въвеждане в експлоатация и 
да се различава незначително от него; 

- да се направят якостни изчисления чрез 
сходни модели, при което напреженията и 
преместванията в новия вагон да са не по-
големи от тези при експлоатирания; 

- възложителят на поръчката да приеме 
резултатите като достоверни. 

В настоящия доклад e предложена методика за 
извършване на сравнителен анализ и са 
представени конкретни резултати от прилагането 
й при изследване на две разновидности на 
платформен вагон серия Rns. 

2.Същност и проблеми на сравнителния 

подход. Анализ и решаване на проблемите  

Чисто теоретично сравнителният подход за 
доказване на якостта от [4 и 5] изисква 
сравняване на резултатите за напреженията и 
преместванията в конструкцията, намираща се в 
експлоатация (E) с новопроектираната (N). При 
условие, че стойностите на N са по-ниски или 
равни на тези E (в експлоатация), то следва, че 
новата ще има достатъчна якост и може да бъде 
допусната до експлоатация. 
При практическото приложение на метода 
възникват редица проблеми, които могат да се 
обобщят по следния начин: 
Първи проблем - в нормативните документи не 

се обсъжда въпросът за „еднаквост” на 

изчислителните модели за изследване на 

сравняваните конструкции. 

Известно е, че резултатите от численото решение 
при якостно-деформационен анализ на една 
конструкция чрез МКЕ се влияят изключително 
много от използвания изчислителен модел, 
включващ геометрично моделиране, материални 
свойства, вид на крайните елементи, брой на 
възлите и елементите, граничните условия и др. 
Несъответствието на всяка една от горните 
компоненти при сравнителен анализ може да 
доведе до получаване на грешни резултати, 
изводи и заключения. Въз основа на това 
авторите категорично считат, че изследването 
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трябва да се извърши с помощта на много близки 
изчислителни модели и с едни и същи програмни 
продукти. Понятието много близки би могло да 
се дефинира по следния начин: 

- крайните елементи в двата модела да са от 
един и същи вид; 

- броят на възлите и крайните елементи в двата 
модела да се различава с не повече от 5%; 

- средният размер на крайните елементи в двата 
модела да се различава с не повече от 5%; 

- моделите да удовлетворяват изискванията за 
сходимост на решението; 

- граничните условия да са моделирани по 
еднакъв начин. 

 
Втори проблем - никъде в нормативните 

документи не се обсъжда въпросът за 

сравняване на получените по теоретичен път 

стойности на напреженията и преместванията 

с допустимите. 

Възможно е в двете конструкции E и N 
изследваните величини да са по-високи от 
допустимите и в новата N стойностите им да са 
по-малки или равни на тези от експлоатираната 
E. От тук произтичат две хипотези за взимане на 
решение относно годността на новото изделие: 
А) новото изделие следва да се допусне до 
експлоатация. 
Б) новото изделие се допуска до експлоатация  
след предприемане на конструктивни промени, 
водещи до намаляване на стойностите на 
напреженията и деформациите под допустимите. 
Авторите отдават предпочитания на хипотеза А) 
по следните причини: конструкциите в 

експлоатация са преминали всички етапи за 

допускане в движение; доказали са своята 

работоспособност в продължение на дълъг 

период от време. Допълнително следва да се 
отчете, че при теоретичното изследване е 
възможно да се допуснат неточности при 
моделирането или други субективни грешки. 
Когато тези възможни грешки са допуснати и в 
двата модела, то значение при сравнителния 
анализ има качествената (т.е. отношението), а не 
количествената страна (конкретната допустима 
стойност). 
 
Трети проблем - в нормативните документи 

липсват указания, принципи и идеи за това кои 

напрежения следва да се сравняват.  

Повече от логично е, че максимална обективност 
би се получила при условие, че сравнението се 
направи за всички възли на анализираните 
конструкции. Следва да се отбележи, че подобен 
подход на практика е невъзможен при 
използване на съвременните методи за якостен 
анализ. Причините за това са: 

- всеки от изчислителните модели съдържа 
няколко стотин хиляди крайни елемента и 
възли; 

- номерата на възлите и крайните елементи от 
сравняваните модели се различават и 
установяване на съответствие между тях е 
невъзможно; 

- поради разликите в работната документация 
на вагоните, част от конструктивните 
елементи, възли и детайли липсват или са 
променени в една от двете модификации. 

 
За решаване на този проблем се препоръчва да се 
работи с максималните стойности на 
напреженията, които се отнасят към един от 
трите характерни случая: 
- Случай 1 - Максималните напрежения на 
вагона в експлоатация E и новопроектирания 
N са получен в една и съща зона; 

- Случай 2 - Максималните напрежения на 
варианта E или N са получен в зони без 
аналог (т.е. отсъства подобен конструктивен 
елемент) при другия вариант на вагона; 

- Случай 3 - Максималните напрежения на 
варианта E или N са получен в зони, които 
имат аналог като конструктивен елемент при 
другия вариант на вагона, но тези зони са на 
различни места в коша. 

Критериите за оценка на новопроектирания 
вагон са различни за всеки от случаите. 
За Случай 1 като критерий следва да се използва 
коефициентът 

E

E / N

N

s
σ

σ

= ,   (1) 

където: σЕ е максималното напрежение, 
получено във вагона в експлоатация; 

 σN - максималното напрежение, 
получено в новопроектирания вагон. 

За Случай 2 като критерий следва да се използва  
коефициентът K, равен на отношението на 
коефициента на сигурност SE при вариант E и 
коефициента на сигурност SN при варианта N, 

т.е.: 
 

K= SE/ SN   (2) 
 
В този случай се налага да се работи с 
коефициентите на сигурност (отношение на 
допустимото напрежение към изчисленото), тъй 
като в различните зони на носещата конструкция 
допустимите напрежения са различни. 
За Случай 3 се прилагат два критерия за оценка, 
които съчетават предните два случая: 

- коефициента 
E / B

s  от равенство (1) – за оценка 

на зоните с максимални напрежения при 
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варианта E съпоставени с напреженията в 
същия възел при варианта N; 

- коефициента K от равенство (2) – за оценка на 
зоните с максимални напрежения в двата 
варианта, когато те са на различни места. 

 
3.Методика за прилагане на сравнителния 

подход 

Обобщавайки изложеното в т. 2, може да се 
предложи следната Методика за прилагане на 

сравнителния подход за доказване на якостта 

на вагонни кошове: 
1. Разработват се изчислителни модели на 
коша на вагона в експлоатация и на 
новопроектирания. Моделите следва да са 
много близки, според дефиницията, 
предложена в т. 2, първи проблем. 

2. Изчисляват се преместванията и 
напреженията в двете конструкции. 

3. Оценката на преместванията се извършва 
чрез коефициента ∆, равен на отношението 
на максималното преместване на коша на 
вагона в експлоатация δE и максималното 
преместване на коша на новопроектирания 
вагон δN, т.е. 

        
E

N

δ
∆

δ

=
   (3) 

За допускане на новия вагон до експлоатация е 
необходимо за всички изследвани режими да 
бъде изпълнено условието: 
        

E

N

1
δ

∆

δ

= ≥
   (4) 

4. Оценката на напреженията се извършва в 
следната последователност: 

4.1. Напреженията се класифицират към един 
от трите случая, според дефинициите от т. 2, 
трети проблем. 

4.2. За напреженията отнесени към Случай 1 

оценката се извършва по критерия 
E / B

s  от 

равенство (1). За допускане на 
новопроектирания вагон до експлоатация е 
необходимо за всички изследвани режими 
да бъде изпълнено условието: 

E

E / N

N

s 1
σ

σ

= ≥  .  (5) 

4.3. За напреженията отнесени към Случай 2 
оценката се извършва по критерия K от 
равенство (2). За допускане на 
новопроектирания вагон до експлоатация е 
необходимо за всички изследвани режими 
да бъде изпълнено условието: 

 

K= SE/ SN≥1.   (6) 
 

4.4. За напреженията отнесени към Случай 3 
оценката се извършва по: 

- критерия 
E / B

s  от равенство (1) – за оценка 

на зоните с максимални напрежения при 
варианта E, съпоставени с напреженията в 
същия възел при вариант N;  

- критерия K от равенство (2) – за оценка на 
зоните с максимални напрежения в двата 
варианта, когато те са на различни места.  
За допускане на новопроектирания вагон до 
експлоатация е необходимо за всички 
изследвани режими да бъде изпълнено 
условие (5) или условие (6). 

5. При неизпълнение на условия (4), (5) и (6) е 
необходимо да се предприемат 
конструктивни мерки за тяхното 
удовлетворяване. 

 
4.Приложение на Методиката 

Методиката от т. 3 е приложена за извършване 
на сравнителен анализ на две разновидности на 
платформен вагон серия Rns. Първата е 
стандартизирана от института ERRI на UIC, 
преминала е всички етапи за въвеждане в 
експлоатация и се произвежда в редица страни, 
членки на UIC. В доклада условно е означена с 
Rns(E). Втората разновидност е новопроектиран 
вагон в завода в Бургас ТРАНСВАГОН АД, 
който е със сходни параметри и минимални 
конструктивни различия. Условното му 
означение е Rns(N). 
Подобен сравнителен анализ, с цел пропускане 
на етапа на реално изпитване на опитен образец, 
се прави за първи път у нас. Мотивите за това са, 
че вагонът отговаря на изискванията от [4 и 5]. 
Конструктивните различия на варианта Rns(N) 

спрямо Rns(E) са показани на фиг. 1 и фиг. 2 и се 
отнасят най-вече до челната греда, конзолната 
част и долния лист на гръбначната греда. 
Причините за тях са: наличното технологично 
оборудване, традициите в завода и много 
добрите данни от експлоатацията. Промените са 
отразени с червен цвят на фиг.1. 

 

Фиг.1. Rns(N) 
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Фиг.2. Rns(E) 
 

Изчислителни модели 

За извършване на якостния анализ са разработе-
ни сложни изчислителни модели, описващи мно-
го точно геометрията на вагона. Те са изградени 
от крайни елементи тип SHELL. Гъстотата на 
мрежата е оптимизирана след последователно 
изследване на сходимостта на решението. Опти-
мизираните модели съдържат 297 105 възела и 
292 590 крайни елемента за Rns(E) и 294 029 
възела и 289 344 крайни елемента за Rns(N).  
Режими на натоварване  

Двата вагона са изследвани при режими на 
натоварване, съответстващи на международните 
изисквания [4 и 5]. Те са разпределени в две 
групи: статични (LF) и вертикални за изследване 
умората на материала (R). Общо възлизат на 24 
за всеки от изчисляваните вагони. Подробна 
информация за режимите е дадена в [8]. 
Оценка на преместванията 

Оценката на преместванията е направена в 
съответствие с условие (4). Данните от 
изчисленията са представени в таблица 1. 

Таблица 1. 
Премествания,  

mm Режим 

δE  δN 

E

N

δ
∆

δ

=
 Предим-

ство за 

Ra-a/op 46 45 1.02 B-s 

Ra-a/pl 46 45 1.02 B-s 

Rb-b/op 52 51 1.02 B-s 

Rb-b/pl 48 47 1.02 B-s 

Rc-c/op 45 44 1.02 B-s 

Rc-c/pl 44 44 1.00 B-s 

Rd-d/op 7 8 0.88 ERRI 
Rd-d/pl 37 36 1.03 B-s 

Re-e/op 12 12 1.00 B-s 

Re-e/pl 34 37 0.92 ERRI 
 
От таблица 1 следва, че при два от режимите 
(Rd-d/op и Re-e/pl) провисванията при вагона 
вариант Rns(N) са по-големи от тези при Rns(E), 
но са значително по-малки от допустимите. 
Оценка на напреженията 

Оценката на напреженията е направена в 
съответствие с т. 4 от Методиката за прилагане 
на сравнителния подход. За по-голяма прециз-

ност анализът на резултатите е направен дифе-
ренцирано съобразено със случаи 1, 2 и 3 от т. 2. 
Анализ на напреженията отнесени към Сл. 1 

Този случай обхваща всички режими на 
натоварване, при които максималните 
напрежения и при двата варианта Rns(E) и 
Rns(N) са получени в една и съща зона. Съгласно 
т. 4.2 от Методиката критерий за оценка е 
коефициентът SE/N от равенство (1). Резултатите 
от сравнението и оценката са дадени в таблица 2. 

Таблица 2. 

σMises 
Режим 

σE σN 

SE/B Предимство за 

LF 4 842 820 1.027 B-s 

LF 8 625 612 1.021 B-s 

LF 10 707 628 1.126 B-s 

LF 11 708 629 1.126 B-s 

Rc-c/op 364 363 1.003 B-s 

Rd-d/op 312 269 1.160 B-s 
 

От таблицата следва, че за всички посочени 
режими на натоварване вариантът на 
ТРАНСВАГОН превъзхожда този на ERRI. 
Анализ на напреженията отнесени към Сл. 2 

Този случай обхваща всички режими на нато-
варване, при които максималните напрежения на 
варианта Rns(E) или Rns(N) са получен в зони 
без аналог (т.е. отсъства подобен конструктивен 
елемент) при другия вариант на вагона. Съгласно 
т. 4.3 от Методиката критерий за оценка е 
коефициентът K от равенство (2). Резултатите от 
сравнението и оценката са дадени в табл. 3. 

Таблица 3. 

σMises 

Р
еж

и
м

 

σE σN 

SE SN К 

П
р
ед
и
м

-

ст
в
о

 з
а

 

770 - 0.46   
LF 1 

- 454   0.78 
1.69 B-s 

635 - 0.56   
LF 2 

- 453   0.78 
1.40 B-s 

816 - 0.43   
LF 5 

- 448   0.79 
1.82 B-s 

684 - 0.52   
LF 6 

- 428   0.83 
1.60 B-s 

155 - 0.76   
Re-e/op 

- 331   0.56 
0.74 ERRI 

 
От таблица 3 следва че: 

- за режимите на натоварване LF1, LF2, LF5 и 

LF6 вариантът на ТРАНСВАГОН Rns(N) 

превъзхожда този на ERRI - Rns(E); 

- за режима на натоварване Re-e/op вариантът 
на ERRI Rns(E) превъзхожда този на ТРАНС-
ВАГОН Rns(N). Следователно е целесъобраз-
но да се предприеме усилване на планката над 
тегличното съоръжение на вагона Rns(N). 
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Анализ на напреженията отнесени към Сл. 3 

Този случай обхваща всички режими на нато-
варване, при които максималните напрежения на 
вариант Rns(E) или Rns(N) са получен в зони, 
които имат аналог като конструктивен елемент 
при другия вариант на вагона, но тези зони са на 
различни места в рамата. Съгласно т. 4.4 от 
Методиката за целите на сравнителния анализ са 
използвани 2 критерия за оценка: 

- коефициентът K от равенство (2) – за оценка 
на зоните с максимални напрежения (max) в 
двата варианта, когато те са на различни 
места; 

- коефициентът SE/N от равенство (1) – за 
оценка на зоните с максимални напрежения 
при вариант Rns(E), съпоставени с напреже-
нията в аналогичния (an) възел при Rns(N). 

Резултатите от сравнението и оценката са дадени 
в таблица 4.  

Таблица 4. 

σMises 

Р
еж

и
м

 

Н
а
п
р
е-

ж
ен

и
я

 

σE σN 

S
E

/N
 

S
E
 

S
N
 

К
 

П
р
ед
и
м

-

ст
в
о

 з
а

 

max 396 - - 0.89  
max - 562 -  0.63 

0.704 ERRI 

L
F

 3
 

an 396 212 1.87 0.89 1.67 - B-s 

max 453 - - 0.78  
max - 755 -  0.47 

0.6 ERRI 

L
F

 7
 

an 453 274 1.65 0.78 1.29 - B-s 

max 315 - - 1.12  
max - 547 -  0.64 

0.575 ERRI 

L
F

 9
 

an 315 346 0.91 1.12 1.02 - ERRI 

max 228 - - 0.82  

max - 257 -  0.64 
0.792 ERRI 

R
a

-a
/o

p
 

an 228 229 1.00 0.82 0.81 - ERRI 

max 213 - - 0.55  
max - 253 -  0.66 

1.191 B-s 

R
a

-a
/p

l 

an 213 213 1.00 0.55 0.55 - 
B-s≡ 

ERRI 

max 279 - - 0.67  

max - 304 -  0.54 
0.819 ERRI 

R
b

-b
/o

p
 

an 279 277 1.01 0.67 0.67 - B-s 

max 220 - - 0.53  
max - 269 -  0.62 

1.157 B-s 

R
b

-b
/p

l 

an 220 221 1.00 0.53 0.53 - ERRI 

max 197 - - 0.84  
max - 254 -  0.65 

0.775 ERRI 

R
c
-c

/p
l 

an 197 15 13.1 0.84 11.1 - B-s 

max 173 - - 1.54  

max - 238 -  0.70 
0.454 ERRI 

R
d

-d
/p

l 

an 173 88 1.96 1.54 3.03 - B-s 

max 147 - - 1.81  
max - 250 -  0.66 

0.367 ERRI 

R
e
-e

/p
l 

an 147 87 1.69 1.81 3.06 - B-s 
 

От данните в таблица 4 произтичат следните 
изводи: 
1. При сравняване на напреженията по критерия 
SE/N (максимални напрежения при Rns(E) съпо-
ставени с тези от аналогичен възел при Rns(N)): 

- за повечето от режимите (LF3, LF7, Rc-c/pl, 
Rd-d/pl и Re-e/pl) резултатите са в полза на 
вагона, разработен от ТРАНСВАГОН; 

- за режимите Ra-a/op, Ra-a/pl, Rb-b/op, Rb-b/pl 
– напреженията практически са равни за двата 
варианта на вагона; 

- за режима LF9 – напреженията са в полза на 
Rns(E), но и при варианта Rns(N) 
коефициентът на сигурност е S > 1.  

2. При сравняване на напреженията по критерия 
K (максимални напрежения в двата варианта, 
когато те са в различни зони): 

- за режимите Ra-a/pl и Rb-b/pl – резултатите са 
в полза на вагона, разработен от 
ТРАНСВАГОН; 

- за повечето от режимите резултатите са в 
полза на вагона, разработен от ERRI. 
Следователно е целесъобразно да се пред-
приеме локално усилване в зоната на прехода 
между централно-болтовата греда и средната 
надлъжна греда на рамата на вагона Rns(N). 

 
5.Заключение 
Обобщавайки резултатите от настоящото 
изследване може да се направят следните изводи: 
Формулирани са проблемите при използване на 

сравнителния подход за доказване на якостта 

на кошовете на вагони. След анализ, са 

предложени целесъобразни решения. Въз основа 

на това е разработена Методика за прилагане 

на сравнителния подход. 

Методиката е приложена за изследване на 
конкретна нова конструкция. Установено е, че тя 
не може да бъде допусната до експлоатация без 
провеждане на изпитвания на опитен образец. 
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Резюме: 

В изследването е разработена методика за усъвършенстване на организацията на директните товарни 
влакове в железопътен полигон чрез оптимизиране на брутната маса на влака и избор на подходящ тип 
локомотив. Оптимизационен критерий е минимумът на експлоатационните разходи за реализиране на 
движението. Методиката е експериментирана за железопътен полигон Подуене Разпределителна – Мездра – 
Видин (Лом). 

Ключови думи: закон за разпределение, товарни влакове, експлоатационни разходи 
 

 

1. Въведение 

Важно значение за подобряване на 
организацията на железопътния транспорт има  
внедряването на нова техника и технология за 
извършване на превозите и управление на 
транспортния процес. Експлоатацията на тягов 
подвижен състав с по-добри характеристики дава 
възможност за извършване на превози с 
минимален разход на гориво при по-високи 
скорости. В системата на БДЖ се експлоатират 
различни по серии и типове локомотиви. За 
отделните профили на пътя те имат съответни 
теглителни норми, които зависят от мощността на 
даденият локомотив. За това в някои участъци  по-
голяма част от товарните влакове се движат с 
различна брутна маса, което налага наличие на 
помощен локомотив. Това води до увеличаване на 
изолираното движение на локомотивите, което 
повишава експлоатационните разходи. Проблемът 
е от голямо значение за директните товарни влако-
ве, които се движат между влакообразуващите 
гари и имат по-дълъг пробег. За рационализиране 
на организацията на превозите е необходимо 
унифициране на брутната маса по железопътни 
участъци или полигони, което е свързано с анализ 
на наличния товаропоток. Целта на изследването е 
да се проучи и усъвършенства движението на 
товарните влакове в железопътен полигон чрез 
оптимизиране на брутната маса на влаковете и 
избор на подходящ тип локомотив.  

 2. Решаване на проблема 

Изборът на оптимална брутна маса на 

директните товарни влакове за даден жп полигон 
се извършва в следната последователност, фиг.1: 

 

  Фиг.1 Схема на методиката 

• Определяне на закона за разпределение на 
брутната маса за разглеждания жп полигон. За тази 
цел трябва да се обработи статистическа инфор-
мация за наличната брутна маса на директните 
товарни влакове от изпълненото движение за 
наблюдаван период. Такава информация се 
съхранява в системата СУВАГ на БДЖ ЕАД, [1].  

• Разработване на варианти на организация  
на директните товарни влакове с различни серии 
локомотиви и варианти на брутна маса до 
максималната й стойност при обслужване с един 
локомотив.  

• Определяне на разходите за движение на 
товарните влакове. 
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• Избор на оптимален вариант на орга-
низация на превозите при критерий минимум на 
разходите за реализиране на превозите. 
За правилното определяне на закона за 

разпределение е необходимо анализиране на 
достатъчно голям брой данни. За това от системата 
СУВАГ брутната маса на всеки директен товарен 
влак от изпълненото движение по графика за 
движение на влаковете (ГДВ) се анализира за 
период от една година. След събиране на 
достатъчен брой данни (поне 100), намирането на 
закона на разпределение протича в следната 
последователност: 

• Определяне на числовите характеристики. 
Тук се определят математическото очакване, 

което е статистическото средното значение на 
дадената величина; дисперсията, която характери-
зира разсейването на случайната величина около 
нейното статистическо средно значение; средното 
квадратично отклонение, което характеризира 
отклонението на стойностите на даден параметър 
от неговото математическо очакване; коефи-
циентът на вариация. 

• Издигане на хипотеза за закона на 
разпределение.  

За вида на разпределението се съди по неговите 
числови характеристики, най-вече по коефициента 
на вариации. Необходимо е да се отчете и видът на 
статистическата крива, тъй като някой закони 
могат да имат еднакви коефициенти на вариации, 
например ерланговия и нормалния. 

• Оценка за съгласуваността на определения 
закон за разпределение с опитните данни. 

За тази цел се използуват така наречените 
критерии на съгласие, които служат за вземане на 
решение за съответствието между две разпре-
деления, [5]. Формулират се две хипотези – нулева, 
според която между двете разпределения не 
съществува статистически значима разлика и 
алтернативна, според която между тях няма 
съответствие. Най-често се използува критерия на 

Пирсон 2
опχχχχ . Нулевата хипотеза се отхвърля ако 

)(
22
топ χχχχχχχχ >>>> , където 2

тχχχχ  се определя по 

таблиците за χχχχ - разпределението при определено 
ниво на значимост, обикновенно 0,05 (95% веро-
ятност) и степени на свобода k . Това означава, че 
проверяваният закон за разпределение е адекватен. 
В някои програмни продукти, като STATGRAFICS 
се прави сравнение на вероятностите 

)(
22
оптP χχχχχχχχ >>>>  с предварително прието ниво на 

значимост αααα . Ако ααααχχχχχχχχ >>>>>>>> )(
22
оптP , опитните 

данни не противоречат на приетата нулева 
хипотеза. Степените на свобода се определят по:  

1−−−−−−−−==== smk , където m  е броят на групите на 

данните, s  е броят на параметрите на теоретичния 
закон за разпределение. 
След определяне на закона за разпределение се 

разработват варианти на организация с един 
локомотив, като се използват различни серии. За 
реализиране на движение на по-тежки влакове без 
помощен локомотив е подходящо да се използват 
мощни локомотиви. От съществуващия 
локомотивен парк на БДЖ ЕАД за товарно 
движение са подходящи локомотивите 45 и 46 
серия. Локомотивите от серия 46 са най-мощните 
локомотиви на БДЖ. Te са шестосни с 
трайна/часова мощност 5100/5400 kW и 
конструктивна скорост 130 km/h. Локомотивите 
серия 45 имат конструктивна скорост 110 km/h, а 
мощността им е 3140 kW. За всяка серия 
локомотив се разработват подварианти с различна 
брутна маса. Диапазонът на изменението й е между 
средната брутна маса, определена от закона за 
разпределение и максималната за дадения полигон, 
съобразно разчетният наклон на пътя за 
съответната серия локомотив. 
За всеки вариант се изчисляват общите 

експлоатационни разходи в  зависимост от брут-
ната маса, [4]. 

ИНБРEН
Л
Ч

Л
КМ

Л
ЧБР EEEEEEE ++++++++++++++++++++==== . , 

лв./ден. ,    (1) 

където: Л
ЧБРE .  са разходите за работна заплата 

и социално осигуряване, лв./ден., Л
КМ

E са 

разходите за пробег на локомотивите, лв./ден., 
Л
ЧE са разходите за локомотивочасове в 

експлоатация, лв./ден., 
EНE са разходите за 

електрическа енергия и гориво, лв./ден., БРE са 

разходите за произведени бруто тон километри, 

лв./ден., ИНE са разходите за инфраструктурни 

такси, лв./ден., 
В настоящото изследване няма да бъдат 

отчитани разходите за външни услуги, 
финансовите, извънредните и другите разходи. 
Разходите за експлоатационния персонал в гарите 
ще се разглеждат като постоянни и се 
пренебрегват.  
Разходите за работна заплата и социално 

осигуряване са: 

Л
ЧБР

n

i

i
Л
ЧБР CTE .

1

. .∑∑∑∑
====

==== , лв./ден., (2)  

където: Л
ЧБРC .  е часовата ставка за един 

бригадо час; ∑∑∑∑
====

n

i

iT

1

 е общото време в часове за 

локомотивните бригади в експлоатация, в което се 
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включват общото времепътуване, продължи-
телността на приемане и на предаване на 
локомотивите от локомотивните бригади, 
продължителността на очакване за превоз, h. Ако 
има влакови превозни бригади, то разходите и за 
тях се определят по формула  (2) 
Разходите за пробега на локомотивите са: 

Л
KM

n

i

i
Л
КМ

CLE .

1

∑∑∑∑
====

==== , лв./ден.,  (3)       

където: Л
KMC е разходната ставка за един 

локомотивокилометър ,лв iL  е общото пропъту-
вано разстояние от локомотива в километри, което 
включва пробег на локомотива начело на влака,  
помощно и изолирано движение, km. 
Разходите за локомотивочасове в експлоатация 

са: 

Л
ЧБР

n

i

Е
i

Л
Ч CTE .

1

.∑∑∑∑
====

==== ,лв./ден.,  (4)  

където: ∑∑∑∑
====

n

i

Е
iT

1

е общото време за експлоатация 

на локомотивите, което включва общото 
времепътуване и продължителността на очакване 
на подаване, h. 
Разходи за електрическа енергия и гориво са: 

  ЕНЕН
Р
БРEН CKQE ..==== ,лв./ден., (5) 

където: ЕНC  е  разходната ставка за един Wh 

енергия, лв.; Р
БРQ са реализираните бруто тонкило-

метри от даденият вариант на графика за движение 
на влаковете (ГДВ), tkm; ЕНK  е  коефициентът, 
който превръща реализираните бруто тонкило-
метри в електрическа енергия ( Wh),  коеф. 
Разходите за произведени бруто тон километри 

са: 

БР
Р
БРБР CQE .==== , лв./ден.,  (6) 

където: БРC  е  разходната ставка за един 
реализиран бруто тон километър, лв. 
Разходите за инфраструктурни такси се 

определят съгласно Тарифа за инфраструктурите 
такси, събирани от НК "ЖИ", [2]. Те включват 
такса за резервация на капацитет и за преминаване 
по железопътната инфраструктура.  
     За избор на оптимални товарни превози се 
разработват варианти на организация на 
директните товарни влакове с различна брута маса. 
Целта е при минимални експлоатационни разходи, 
да се постигне максимален обем на работа, т.е.: 

min).( ⇒⇒⇒⇒==== ГДВБРПР KQЕE ,лв./ден.,(7)

 където: ПРE са приведените експлоатационни 

разходи, лв./ден; )( БРQЕ са  експлоатационните 

разходи по формула (1), изразени във функция от 
брутната маса на товарните влакове, лв./год; 

ГДВK  е коефициентът, отчитащ изпълнението на 

ГДВ. Определя се от реализираното движение.  
3. Резултати 

Изложената методика е експериментирана за 
железопътен полигон Подуене Разпределителна – 
Мездра – Видин (Лом). Анализирани са около 400 
наблюдения. Законът за разпределение на брутната 
маса е определен с програмната система 
STATGRAFICS. Вида на емпиричната крива на 
наблюденията (фиг.2) позволява да се направи  
сравнение на два вида разпределение – нормално и 
ерлангово. На фиг.3 е показан процента на 
вероятност за двата вида разпределение, определен 
по критерия на Пирсон, при което се доказва 
нормалния закон за разглеждания жп полигон.  

 
Фиг. 2. Честотно разпределение 
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Фиг. 3. Определяне на разпределението по 

критерия на Пирсон 

 
Според това средната брутна маса за участъка 

Подуене Разпр. – Мездра е 1242t,  а за Мездра – 
Видин (Лом) е 600t. 
Директните товарни влакове в разглеждания жп 

полигон се обслужват от локомотиви серии 43, 44 
и 45. Характерно използване на двойна тяга в част 
от участъците. Разчетният наклон на пътя за 
участъка Подуене Разпр. – Мездра е 120/00, а за 
Мездра – Видин (Лом) е 290/00, [3]. Те определят 
максималната стойност на брутната маса за 
съответната серия локомотив. С цел намаляване на 
броя на локомотивите, използвани в полигона, 
брутната маса на влаковете се изменя съобразно 
методиката изложена по-горе в два варианта: 
първи –  всички влакове се композират с един 
локомотив серия 45 от началната до крайната гара; 
втори – всички влакове се обслужват с един 
локомотив серия 46. На фиг. 4 е показана схема на 
вариантите. 
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Фиг. 4. Схема на вариантите  

На фиг.5 и фиг.6 е показано сравнение на 
експлоатационните разходи за двата участъка на 
разглеждания полигон. Оптималният вариант е 
обслужване с един локомотив серия 46 от начална-
та до крайната гара. За участъка Подуене Разпр. – 
Мездра максимална брутна   маса  е 1830t , а за 
Мездра – Видин (Лом) е 800t, с което се постига 
намаляване на експлоатационните разходи с 25%. 
С въвеждането на по-мощни локомотиви в жп 

полигона се постигат следните предимства: 
• Повишаване на средните брутни маси на 
влаковете с 27%. 
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Фиг. 5. Подуене Разпр. – Мездра 

• Увеличаване на влаковия капацитет на 
учатъците с 16%. Предвид композирането на 
товарни влакове с унифицирана маса и по-мощни 
локомотиви се намалява броя на влаковете при 
един и същ обем превози, което освобождава 
допълнителни трасета в ГДВ. 
• Увеличаване на превозния капацитет на 
участъците с 20%. Това се постига при положение 
че освободените влакови трасета се използват при 
увеличен обем превози за пропускане на 

допълнителни товарни влакове.  
• Намаляване на продължителността на 
обвързване на локомотивите с около 50%. Това се  
постига от намаления брой локомотиви, поради 
премахването на помощните локомотиви. 
• Отпадане на помощното и изолираното 
движение – за участъка Подуене Разпр. – Мездра с 
33%, а за Мездра – Видин (Лом) с 69%. 
• Намаляване на разходите за фонд работна 
заплата, социални осигуровки и други. 
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Фиг. 6. Мездра – Видин (Лом) 

 

4. Заключение 

Новото в направеното изследване е разра-
ботването на методика за усъвършенстване на 
организацията на директните товарни влакове. 
Експериментът показва, че предложената методика 
дава възможност да се получат конкретни 
целесъобразни решения  за отделните участъци и 
за жп полигон. Предлаганата организация  не 
изисква нови технически или друг вид средства. 
При наличната съоръженост се постига икономия 
на тягов  подвижен железопътен състав  и намаля-
ване на себестойността на превозите. 
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Резюме: 

Изследвани  и оптимизирани са параметрите на хоризонталните буксови връзки на двуосна пътническа талига. 
Направени са якостни изчисления на отделни елементи на буксата с отчитане на еластичните характеристики. 
Създадени са нови конструкции за радиално установяване (вписване) на колоосите в крив участък от пътя.  

 

Ключови думи: изследване, износване, реборди, колооси, букси, модели. 
 

 

1. Въведение  

При експлоатацията на вагони от пътническия 
парк на БДЖ, се наблюдава интензивно износване 
на колоосите при талиги тип GP200. В 
конструкцията на тази талига са реализирани нови 
принципни решения, но изпитанията за 
определяне интензивността на износване на 
ребордите вероятно са били провеждани в 
участъци, несъдържащи криви с малък радиус, 
каквито са характерни у нас.  
Интензивното износване на ребордите се 

проявява едновременно с възникване на високи 
стойности на хоризонталните напречни ускорения 
на талиговата рама в областта на буксите и бързо 
износване на елементите на шарнирните връзки от 
спирачната система. Преценката на геометричната 
форма на реборда показва увеличаване на неговата 
стръмност, „подрязване” и „изостряне”, и 
едновременно намаляване на дебелината му.  
Kонтактната точка между атакуващото колело и 
релсата се измества по радиуса към върха на 
реборда, допринасяйки за увеличаване на 
скоростта на плъзгане.  
Високата интензивност на износване на 

ребордите при движение на вагоните по 
направления с висок относителен дял на кривите с 
малък радиус може да се обясни с ъгъла на атака 
на колелото. С намаляване на радиуса на кривата, 
ъгълът на атака нараства, докато направляващата 

ребордна сила остава постоянна за кривите с 
различни радиуси, тъй като експлоатационните 
скорости на движение са заложени при еднаква 
стойност на допустимото некомпенсирано 
напречно ускорение. 
Хоризонталните автоколебания и ъгъла на 

атака са зависими от деформационно силовата 
характеристика на връзката на буксата с 
талиговата рама в хоризонталната равнина. Тя 
определя собствените честоти на трептенията и 
способността на колооста да се самонаправлява в 
криви, стремейки се към радиално разположение. 
Налага се хипотезата за зависимост на 

интензивното износване на ребордите от 
деформационно силовата характеристика на 
буксата [1]. Съществено е нейното въздействие и 
върху други показатели за вагона - ускорения и 
плавност на хода, критерий на безопасност срещу 
дерайлиране, направляваща сила на реборда, 
сумарно натоварване на колоостта и др. [2].  
Буксовата връзка на талига GP-200 се състои от 

буксови пружини комплект, стъклопластова шина 
(фербина) и осигурителен шпинтон. Основният 
носещ елемент, фербината е прикрепена към 
буксата и рамата с твърда връзка. При промяна в 
конструкцията – с твърда връзка към рамата и 
еластична връзка (гумен елемент) към буксата. 
Деформационните условия в хоризонтално 
направление се определят основно от еластичната 
връзка и пружинния комплект (деформацията на 



 289

фербината е пренебрежимо малка) [3]. 
Предварително извършени изследвания определят 
хоринзонтална коравината на пружинния 
комплект за една букса  Cxn=Cyn=0,95 kN/mm, а на 
гумения елемент е: 

  г г

xг yг

г

S .G
C C= == == == =

δδδδ

,  (1) 

Sг и δг – площ и дебелина на гумения елемент; 
(Gг=1MN/m - при 65Sh, G=0,7 MN/m - при 50 Sh). 

2. Якостни изчисления на фербината 

При опростена постановка фербината се 
разглежда като греда, идеално запъната в двата 
края – при съществуващия вариант; идеален 
шарнир в левия край А и идеално запъната в 
десния край В – при измененения вариант; и в 
двата случая - не се отчитат допълнителните 
усукващи и огъващи моменти от силите в края А. 
В предлаганият модел на фиг.1 идеалното 

запъване е изместено с 10 mm и изчислителната 
дължина на гредата се увеличава с 20 mm. 

 
фиг.1  

При вертикално огъване: 

а) съществуващо положение 
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При зададено δ определяме:  
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 При разчетна стойност на m03,0=δδδδ , 

напрежението от вертикално огъване е: 

ог
max 112,41MPaσ =σ =σ =σ = . 

б) преустроено положение 

 
фиг.2 

Предварителна зависимост – ако е спазено 
условието δи = δ, то Ри = ¼.Р, т.е. при едно и също 
зададено преместване (провисване) силата Ри се 
намалява 4 пъти. Провисването при еластична 
хоризонтална връзка е:    
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Провисването при твърда връзка е:
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δ =δ =δ =δ =       (8) 

Поради условието δи = δ приравняваме (7) към (8) 
и тъй като: Ри = ¼.Р,   
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 което показва, че действително при  Ри = ¼.Р, 
се получава δи = δ 
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Имайки предвид (3) и (4), получаваме: 
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т.е с еластичната връзка напрежението от 
вертикалното огъване се намалява два пъти.  

 
При хоризонтално огъване (със зададена 

напречна сила Н/2): 
а) съществуващо положение 
Съгласно критерия на UIC за хоризонтално 

натоварване на ходовата част и пътя: 

(((( ))))
на 2m

0

k k
max

2Q
H m y 0,85 10

3

    
    + − ≤ ++ − ≤ ++ − ≤ ++ − ≤ +        

    
&&&&&&&& ,    (15) 

където: Н – напречна сила на колооста; mk – 
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маса на колооста заедно с буксите, част от 
пружините и др.; 

k
y&&  – напречното ускорение на 

колооста; 2Q0 – вертикално статично натоварване 
на колооста върху релсите . 
Тъй като: 

(((( )))) (((( ))))
2m

k k k k
max max

H m y H m y            + − < + −+ − < + −+ − < + −+ − < + −            && &&&& &&&& &&&& &&     (16) 

а от друга страна  

(((( ))))k k max
H m y H    + − >+ − >+ − >+ − >    &&&&&&&&  (17) 

приема се, че:  

(((( ))))
на2m

max k k
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H H m y    ≈ + −≈ + −≈ + −≈ + −    &&&&&&&&  (18) 

следователно:  

0

max

2Q
H 0,85 10

3

    
≤ +≤ +≤ +≤ +    

    
 (19) 

При дадената талига : 2Q0max =  120 kN, за една 
колоос - Нmax = 42,5 kN,   или средно за една букса 
H1max = 21,25 kN. При неравномерно 
разпределение (120% / 80%)  на хоризонталната 
сила между двете букси, разчетната сила за по-
натоварената букса е H1max = 25,5 kN и приемаме, 
че се поема от фербината поради нищожната 
деформация, спрямо буксовите пружини. 
При идеално запъване в двата края и 

максимален огъващ момент Мmax = 5355 N.m , 
получаваме MPa

ог
02,73max =σσσσ  

б) при наличие на еластична връзка: 
Приемаме същата максималната хоризонтална 

сила Hmax = 42,5 kN и равномерно разпределение 
на силата между двете букси: H1max = 21,25 kN. От 
тзи стойност изваждаме силата, предаваща се от 
буксата на рамата чрез пружините и получаваме за 

kNH
p

5,16max1 =  и MPa
ог

5,94max =σσσσ  

За сумарните напрежения в ръбовите точки на 
сечението “В” при наличието на твърда или 
еластична връзка се получава съответно: 

MPa
сум

ог
43,185max =σσσσ и MPa

сум

ог
9,150max =σσσσ . 

Следователно след преустройството сумарните 
напрежения се намаляват приблизително с 19%. 

 

Якостни изчисления на фербината с 

отчитане на характеристиките на връзките 

Моделът и получените резултати при твърда 
връзка са същите, защото запъването в двата края 
може да се приеме за идеално. 
При наличие на еластична връзка се взимат се 

под внимание допълнителните напрежения от 
усукващите и огъващите моменти при някои от 
вариантите. 

 

а) вертикално огъване при зададенo провисване 

δ в еластичната опора А 

Характерно за изчислителната схема е, че краят 
„А” се намира под действието на вертикалната 
сила Р и реактивния огъващ момент MR, формиран 
при линейно разпределение от еластичната 
деформация на опората на ъгъл αА : 

  
R

2
M 2R. a

3
====                (20) 

Резултантната реакция R е равна на площта на 
триъгълника с основа „а” и височина qa

max (qa

max е 
максималната стойност на гъстотата на 
разпределената сила qа, върху напречна ивица с 
размер 1 cm (фиг. 3в):  

  R = a.qa

max
/2               (21) 

Гъстотата на разпределената сила qa е функция 
на ъгъл αА и коравината Caz, която показва 
изменението на qa при вертикална деформация. 
Следователно гъстотата на надлъжно-

разпределената сила qa(x) за произволна точка 
(ивица) на разстояние х от средната ос е: 

∆qa(x) = αА . х . Caz ,                (22) 
а при х = а: 

∆qa

max
  = αА . а . Caz                (23) 

Така за реактивния момент MR се получава: 

AazR
CaM αααα..

3

2 3
=                (24) 

Формулата е в сила при линейно разпределение 
на ∆qa по х  (фиг. 3) и линейно разпределение на 
силата по z, т.е. при Caz = const. 

 

 
фиг.3 
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От изложеното по-горе и основните 
зависимости между  провисването и ъгловата 
деформация при конзолна греда получаваме: 

 

23

R

3

R az A

2

R

A

M .LP.L

3E.I 2E.I

2
M a C .

3

M .LP.L

2E.I E.I

δ = −δ = −δ = −δ = −

= α= α= α= α

α = −α = −α = −α = −

               (25) 

Неизвестните са Р, MR. и αА. 
Системата уравнения е решавана при различни 

стойности на Саz (фиг.4.). 

 
фиг.4 

 

б) вертикално огъване от ексцентрицитет на 

надлъжната сила Т 

Надлъжната сила във фербината Т формира 
огъващ момент Т.∆ , който се стреми да огъне 
гредата. Реактивния огъващ момент MRе от 
деформацията на гумения слой винаги се стреми 
да неутрализира действието на момента Т.∆. 
Пренебрегвайки допълнителния огъващ момент от 
деформацията на гредата получаваме: 

сум Re

3

Re az Ae

сум

Ae

M T. M

2
M a C .

3

M .L

E.I

= ∆ −= ∆ −= ∆ −= ∆ −

= α= α= α= α

α =α =α =α =

               (26) 

в) хоризонтално огъване без отчитане 

ексцентрицитета на напречната сила Н 

Поради това, че характеристиката „сила-
деформация” е прогресивна (фиг.5) резултатите от 
изчисленията би трябвало да се разглеждат в 
различни участъци от тази характеристика. Най-
голямо внимание заслужава участъка малко преди 
достигането на максимална стойност на силата 
(около 90% от Hmax). 

ay

H / 2a
C

y

∆∆∆∆

====

∆∆∆∆

                                   (27) 

 
фиг.5 

От тук нататък задачата за хоризонталното 
огъване е същата като тази за вертикално огъване. 
Максималната разчетна хоризонтална сила на една 
букса има същата стойност, заложена по-горе в 
изчисленията при опростена постановка. 
За произволно сечение на фербината, на 

разстояние х от края “А”, огъващият момент е: 

(((( ))))ог Rн
M x H.x M= −= −= −= −                (28) 

Така за максималната му стойност при x = L, за 
хапрежението получаваме: 

(((( ))))ог 6

3927,5
max B 53,5MPa

73,33.10
−−−−

σ = =σ = =σ = =σ = =  

Еластичната опора „А” влияе незначително 
върху стойността на максималния огъващ момент. 
г) хоризонтално огъване с усукване – при 

отчитане ексцентрицитета на напречната сила 

Н 

Използвайки принципа на суперпозицията, 
усукването на фербината се разглежда отделно от 
огъването, разгледано в предната точка. При 
същата характеристика на гумения слой допускаме 
постоянна коравина С=12,6 kN/mm. Oт значение e 
и линейното разпределение на силата и коравината 
по направление на ширината на фербината. 
Коравината за вертикалната деформация, 

отнесена към разпределеното линейно натоварване 
по ширината (2.b) е: 

2bz

12,6kN / 0,18 70
MNC 70

m0,001 0,1
= = == = == = == = =    (29) 

При усукване на фербината и завъртане на края 
„А” на ъгъл ϕϕϕϕА  възниква реактивен момент: 

A

3

Ryc bz

2
M b .C .

3
= ϕ= ϕ= ϕ= ϕ            (30) 

Ако вземем под внимание и приложения 
външно усукващ момент H.d получаваме:  

rez
yc Ryc

M H.d M= −= −= −= −            (31) 

От друга страна, ъгълът на усукване ϕϕϕϕА е 
свързан с резултиращия усукващ момент 

rez
yc

M :  

rez

A

Ryc

yc

M .L

G.J
ϕ =ϕ =ϕ =ϕ =              (32) 
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За напреженията от чисто усукване получаваме: 

rez
ycmax

yc

yc

M

W
τ =τ =τ =τ = ,              (33) 

max 2

yc

85,14
0, 2296MN / m

7,787
τ = =τ = =τ = =τ = = . 

Напреженията от чисто усукване са съвсем 
ниски и разпределението им в сечението е такова 
(фиг.6), че максималните стойности се получават в 
места, различни от тези за другите напрежения – 
от огъване и опън (натиск). 

 
фиг.6 

 
Сумарни напрежения  

Опасното сечение е до опората „В”. Тъй като 
съществува вероятност от едновременни 
максимални напрежения от всичките разглеждани 
случаи получаваме: 

cум "а" "б" "в" "г"
ог ог ог ог ог

σ = σ + σ + σ + σσ = σ + σ + σ + σσ = σ + σ + σ + σσ = σ + σ + σ + σ  

 
cумог

140,82MPaσ =σ =σ =σ =  

Проектиране на модели на хоризонтални 

връзки в талига тип GP200 

Проектирането на моделите е съобразено с 
изискването за реализирането им с минимални 
разходи и съобразяване с поставената цел за 
намаляване износването на ребордите. При 

изработване на моделите са включени различни 
варианти, показани тук в две основни групи: 

 – със запазване на съществуващата фербина 
(фиг.7); 

 – без запазване на съществуваща фербина 
(фиг 8). 
Осигурена е възможност в различни 

модификации да се постигнат качествени 
показатели на връзката между буксата и рамата: 

- коефициент на еластичност 1,5÷3 kN/mm; 
- максимално изместване в хоризонтално 
направление 3÷6 mm; 
- линейна, билинейна или нелинейна 
деформационно-силова характеристика. 
В зависимост от тези качествени показатели 

предаването на силата между буксата и рамата 
(раменната сила) може да се осъществи: 

- 100 процентово предаване на раменната сила 
през фербината; 
- разделно предаване на раменната сила: при 
малко изместване само през фербината, а при 
по-голямо изместване – през фербината и 
осигурителния шпинтон. 
Предаването на раменната сила е свързано с 

проблема за якостта и дълготрайността на 
фербината, която вече се очертава като „слабо 
място” при експлоатацията на талигите тип GP-

200. От тези именно съображения е предвиден 
варианта с двустранно захващане, при който 
липсват натоварванията с нецентрично приложени 
сили. 

 

 

фиг.7 Фербинна модификация 

1.Вложка фланцова 
2.Накладка гумена 
3.Болт люлеещ 
4.Диск опорен 
5.Пета сферична 
6.Фербина 
7.Букса – фербинно крило 
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фиг.8 Шпинтонна модификация 
 
Заключение 

1. Разработени са модел и метод за 
изчисляване на хоризонталните връзки в 
ходовата част на пътническа талига тип GP200. 
Направени са якостни пресмятания на фербината 
при опростена постановка и при прецизно 
отчитане на характеристиките на връзките. В 
резултат на преустройството, стойностите на 
максималните напрежения във фербината се 
намаляват с около 30%. 

2. Разработени и проектирани са варианти на 
модели на хоризонтални връзки между буксите и 
рамата на талигата, основани на принципите за 
реализиране на преустройството и 
модернизацията с минимални разходи и от 
гледна точка на поставената цел за намаляване 
износването на ребордите. 
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Резюме: Докладът разглежда проблемите засягащи трудовият процес на диспечерското работно място в 
транспорта от страна на Ергономията. Във въвеждащата част на разработката са поставени въпросите за 
натоварването на диспечерите в транспорта, като е и въведена и изяснена необходимата ни 
тереминология за решаване на проблема. Направен е плавен преход към определянето на основните 
източници на натоварване при диспечерите, като след тяхното определяне и изясняване на 
проблематиката им е представен обобщен ергономичен модел на диспечерското работно място. 
Съответният обобщен ергономичен модел не е крайната точка на проблема с ергономичното моделиране, 
той представлява отправна посока за бъдещи изследвания за моделирането на диспечерските работни 
места. 

 
Ключови думи: ергономия, ергономично моделиране, модел, диспечер, транспорт 

 
 
 

1. Въведение 
 

Ергономията е научна дисциплина 
занимаваща се с изучаването на 
взаимодействието между хората и останалите 
елементи в системата (човек-машина-работна 
среда), и е знанието прилагащо на практика 
теорията, принципите, информацията и 
методите за проектиране и оптимизиране 
работата на човека. Като основна единица, към 
която се прилагат ергономичните принципи се 
явява работното място. Работното място е част 
от пространството, съоръжено с  всички 
необходими средства, на което работник или 
група работници извършват определени 
трудови задачи, то е система от типа “човек-
машина-среда” с три основни компонента – 
човек,  машина (съвкупност от технически 
средства, използвани от човека, в процеса на 
работа) и работна среда (съвкупност от 
факторите на външната среда на работното 
място). Като моделирането на работни места е 
част от техния “жизнен“  цикъл и има за цел 
оптимизиране на взаимоотношенията между 
човека, техническите средства и работната 
среда. Редица автори определят “жизненият” 
цикъл на работното място като период, 
обхващащ периода от възникване на 

необходимостта от определено работно място 
и формулиране на идеята за неговото 
създаване, до момента на премахването 
(рециклирането) му [1, 2, 4]. 
Характерно за съществуването на значителна 
част от работните места е това, че функциите 
им в реализирането на технологичния  и 
управленски процеси са в пряка зависимост от 
степента на автоматизация. Така например 
работните места на операторите преминават 
през различни модификации –  от ръчно до 
напълно автоматизирано управление. На 
фигурите 1,2,3 и 4 са представени 
концептуални модели на ръчно, полу 
автоматизирано, диспечерско и 
автоматизирано управление според Томас 
Шеридън [3]. 
Терминът “диспечерско управление” се 
интерпретира широко и се приема в такива 
области като управление на транспортни 
средства (самолети и космически кораби, 
морски съдове и подводна апаратура), също 
така в управлението на непрекъснати процеси 
(в химията и преработката на нефт, в 
производството на електроенергия и други), 
при планиране действията на роботи и 
изпълнение на дискретни задачи. В най-  
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Фиг.1.  Ръчно управление 

 
 
Фиг.2. Полу автоматизирано 
 
строгият си смисъл терминът “диспечерско 
управление” означава, че един или повече 
оператори, при установени начални условия за 
изпълнение на една или друга задача, при 
отделни времеви процеси и приемащи 
информация от машини, които осъществяват 
сами по себе си обратната връзка с външната 
среда посредством датчици, работните органи 
и средата за изпълнение на задачата, го 
приемаме за диспечерско управление. В по 

 
Фиг.3. Диспечерско управление 

 
 
Фиг. 4. Автоматично управление 
 
ЕИМ- електронно изчислителна машина 
 
широк смисъл под диспечерско управление се 
разбира използване и на компютър, който 
обезпечава сложното преобразуване на данни 
и последващото им възпроизвеждане в 
интегриран вид или транслирането на команди 
от оператора в детайлни управляващи 
въздействия. 
  

Човек-оператор 

Дисплей    

Датчик      Изпълнителен                       
механизъм    

Задача 

ЕИМ 

Човек-оператор 

Дисплей    Контролер 

Датчик      Изпълнителен                       
механизъм                 

Задача 

ЕИМ 

Човек-оператор 

Дисплей    Контролер 

Датчик      Изпълнителен                       
механизъм

Задача 

ЕИМ 

Човек-оператор 

Дисплей    Контролер 

Датчик      Изпълнителен                       
механизъм                 

Задача 
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2. Изложение 
 

Особено интересни за ергономията и 
ергономичното моделиране представляват 
работните места, които са с висока степен на 
натоварване и с изискуемост към тях да се 
работи без грешки по всяко време на 
денонощието. Именно такива се явяват 
работните места на диспечерите в транспорта- 
диспечерите в кулата и залата за ръководене на 
въздушното движение, диспечерите в 
железопътният транспорт, както и други техни 
колеги подложение на високо психосензорно 
натоварване. От упражняващите професията 
на диспечер се изисква 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. 

 
Като основни дейности, които трябва да 
извършва един диспечер в транспорта 
(въздушен, сухопътен) са наблюдение на 
мониторите, които отразяват функционирането 
на отделни системи за управление, въвеждане 
на информация посредством мишка, 
клавиатура или друго помощно средство, 
вербална комуникация с хора, и в някой 
случей осъществяване на визуален контакт с 
обекта (например следенето на пистата при 
излитане/кацане и маневриране на самолети от 
кулата при Ръководене на въздушното 
движение). Изхождайки от дейностите 
извършвани от диспечерите и начина им на 
получаване на информация можем да 
обособим пет “роли” на човека диспечер: 
планиране в автономен режим, кое, как и защо 
да бъде направено- определяне на задачите за 
изпълнение и на ресурсите и решение какви 
задачи можем да изпълним и кои ресурси са 
свободни, взимане на решение относно 
крайните цели или цел, включително 
определяне на обективните функции и 
компромисните съотношения относно целите, 
а така също и критерич за оценка на 
неопределеностите, избор на стратегия или 
обща процедура за действие в различни 
ситуации, анализиране на известните начални 
условия и различни комбинации на входните 
въздействия и възможни действия, определяне 

на най- благоприятната последователност на 
действия за постигане на поставената ни цел, 
анализ на отклонението от нормалното 
поведение на системата 
обучение (или програмиране) на компютъра за 
решаване на планови задачи- изясняване на 
каква степен е известна ситуацията на 
компютъра, решение как да се направи 
обучението на компютъра за реакция в 
аварийни ситуации, да се реши кога и как 
трябва  компютъра да действа в аварийни 
ситуации, да се проиграе част или цялата 
ситуация на действие, поместване на 
инструкциите и командата за стартиране 
 
оперативен контрол на автоматичното 
изпълнение на задачите, с цел да се провери, 
че всичко е по план или да се видят възможни 
неизправности- решение кои аспекти от 
дейността да се контролират, наблюдение на 
показатели и индикатори за отклонение, 
диагностика на появилите се промени или 
неизправности 
намеса, тоест изход от режима на авто-
регулация, когато диспечера поема изцяло на 
ръчно управление, с цел достигане на 
определено целево състояние или 
препрограмиране на системата за изпълнение 
на нови процедури- определяне на момента, 
когато да бъде прекъснато автоматичното 
управление 
самообучение, предназначено е за решаване на 
евентуални бъдещи задачи- избор на средства 
и събиране на най- важната информация и 
направа на заключение и цикли на работа със 
системата, изработване на разбиране на 
системата и доверие към нейното изпълнение 
При изпълнение на тези роли те обичайно се 
реализират последователно във времето. 
Тези роли (или стъпки) на диспечерското 
управление може да се представят във вид на 
три вложени цикъла, както е показано на 
Фигура 5. 
В самият център се разполага цикълът за 
контрол, който предоставя резултатът сам на 
себе си, тоест ако произхожда събитие от него, 
то представлява интерес или завършена част 
на цикъла на контролът. Често цикъла на 
контрол може да бъде не голяма оперативна 
подстроика на параметъра на процеса. 
Следващият цикъл “намеса” дава резултат към 
“обучение”, тоест намесата на човека 
обичайно води до препрограмиране на процеса 
към ново целево състояние. Третият най- 
външен цикъл предава резултат от 
самообучение към планиране, като 
интелектуалното планиране на последващите 
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подзадачи се оказва немислимо без решения на 
предходните подзадачи. 
 

 
Фиг.5. Описание на диспечерското 
управление посредством “роли” и 
функционално времеви цикли 
 
Тези три цикъла на диспечерското управление 
се реализират по отношение един към друг в 
различни мащаби от време. Като новите 
програми се генерират през по дълги 
интервали от време. 
На всеки един от етапите (ролите) на процеса 
на диспечерско управление съответстват три 
типа функции (във физиологически смисъл): 

- сензорни функции, тоест достъп към 
индикаторно табло, наблюдение и 
възприятие 

- когнитивни (познавателни) функции, 
отнасящи се към диспечера са оценка 

на ситуацията, достъп към собствената 
си памет и избор на решение 

- ответни функции- причинно- 
следствените връзки 

Можем за описание на диспечерското 
управление да прибегнем към описанието на 
нивото на поведение на диспечера. Това 
поведение се основава на уменията (то е 
непрекъснато, характеризиращо се в голяма 
степен със самообучение), поведение основано 
на правила, поведение основано на знания. 
Виждаме показаното диспечерско управление 
като три независими компонента- роли, 
функции и нива. Като ние можем да 
представим всеки един поведенчески елемент 
във вид на тримерен масив, със съответната 
оценка и да извършваме последващи 
оптимизация в трудовата дейност на 
диспечера. 
 

3. Заключение 
 
С представеният ергономичен модел на 
диспечерско работно място имаме възможност 
за подобряване на трудовият процес на 
диспечерите, като спазването на формалните 
стъпки на описание ще ни спомогнат за 
правилното му въвеждане в реални условия. 
Въпреки въвеждането на диспечерите в един 
обобщен ергономичен модел, трябва да се 
имат впревид отделните им специфики в 
извършваните от тях дейности, при 
адаптацията на модела към конкретното 
работно място. Като отправана точка за 
бъдещи разработки може да бъде и 
въвеждането и до усъвършенстването на 
модела, в една по широка рамка включваща 
поставянето му в работната среда, като една 
подсистема. 
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Резюме: 

В доклада се представят изследвания за състава на транспортните потоци в различни зони, дни и часове 
по основни пътни артерии на град София. 

 
Ключови думи: транспортни потоци, интензивност, състав на транспортните потоци 

 
 

1. Увод 

Транспортните потоци са най-важният 
показател на пътното движение. Всяка разработка, 
свързана с организацията и безопасността на 
движението, трябва да се основава на задълбочени 
предварителни проучвания и изследвания въз 
основа на широка информация за състоянието на 
транспортните потоци.[1]  
Съставът на транспортния поток се 

характеризира със съотношението на различните 
видове автотранспортни средства, леки 
автомобили, товарни автомобили, автобуси, 
мотоциклети и други. Той играе голяма роля върху 
режима и безопасността на движението, в частност 
върху натоварването, скоростта на движението, 
върху различните видове маневри, върху 
видимостта и други.  
Интензивността на транспортния поток 

представлява броят на транспортните средства, 
които преминават през дадено сечение на пътя за 
единица време. Обикновено интензивността се 
определя за час, за денонощие, за седмица или за 
месец. При необходимост тя може да се определи 
за отделен пътен или уличен участък. 

2. Предпоставки и начини за разрешаване  на 

проблема 

Съществуват различни методи за изследване на 
пътното движение. Като се започне от такива, в 

които участва само един човек, без да бъде 
снабден с апаратура, и се достигне до такива, при 
които вземат участие повече хора, снабдени със 
специална апаратура. 

Методите за изследване на пътнотранспортното 
движение могат да се разделят на три основни 
групи: документални, натурни и моделни. 

Документалните изследвания, най често 
анкетни, са трудоемки за провеждане, а моделните 
не описват реални, а опростени системи и всеки 
модел представлява идеализирано изображение на 
действителността.[1]  

Натурните изследвания се извършват при 
конкретни условия в течение на определен период 
от време. Те са единствените изследвания, с 
помощта на които може да се получи обективна 
информация за фактическите условия, при които 
се осъществява движението. Те могат да се 
провеждат в две направления: първото се изразява 
в изследване на пътните условия, а второто в 
изследване на характеристиката на самото 
движение. Провежданите изследвания могат да се 
извършват автоматизирано с помощта на 
транспортни детектори или от преброители.  

За изследване на състава на транспортните 
потоци по основните транспортни артерии в град 
София е използван Натурния метод с помощта на 
преброители.  

Изследването е извършено в периода от месец 
май до месец юни включително на 2010 година в 
часовия интервал между 600 и 1800 часа. Дните от 
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седмицата в които се осъществяваше преброяване 
са: вторник, сряда и четвъртък. Общо отчетените 
превозни средства са около 39689 броя. 

За изследване на вида на транспортните потоци 
бяха извършени наблюдения на следните места от 
градската улична мрежа на град София: 
• бул. Симеоновско шосе 
• Околовръстен път 
• бул. Ботевградско шосе 
 

3. Резултати и дискусия 

Интензивността на превозните средства по 
часове на деня на бул. Симеоновско шосе е 
показано на фиг.1. 

Интензивността е най-ниска сутрин до 700 часа 
като за един час преминават не повече от 300 
автомобила. След този час обаче се забелязва 
рязко повишаване на интензивността, като в 
интервала между 800 и 900 часа сутринта се достига 
максимална си стойност – над 1500 превозни 
средства за един час. След 1000 часа сутринта 
започва плавно намаляване на интензивността, 
варираща между 1000 и 1200 превозни средства за 
един час. 

 
Изменение на интензивността на превозните 

средства по часове на Симеоновско шосе
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Интензивността на превозни средства на 

Околовръстен път е най-ниска сутрин от 600 до 700 
часа, с измерени около 440 автомобила за час 
(фиг.2). След този час интензивността започва да 
нараства с големи темпове и достига максимални 
стойности от около 1256 превозни средства в 
интервала между 800 и 900 часа сутринта. През 
останалата част от периоада за изследване от 900 до 
1800 часа, интензивността на Околовръстния път се 
изменя в много малки граници и варира между 
1030 и 1200 превозни средства за час. 

Интензивност на бул. Ботевградско шосе е най-
ниска в периода между 600 и 700 часа сутринта, като 
по това време са преминали около 411 превозни 
средства за един час (фиг.3). След 700 часа се 
наблюдава рязко повишаване на броя на 
преминалите превозни средства за един час, като в 

интервала между 800 и 900 часа сутринта се отчита 
максимална интензивност от около 1630 превозни 
средства за един час. 

 

Изменение на интензивността на превозните 

средства по часове

на Околовръстен път
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През останалото време от периода на 

изследване до 1700 часа интензивността намалява, 
но се запазва в сравнително високи граници между 
1170 и 1200 превозни средства за час. Тенденция 
към повишаване на интензивността се наблюдава 
отново след 1700 часа, когато са преминали около 
1340 превозни средства за един час. 
 

Изменение на интензивността на превозните 

средства по часове

на Ботевградско шосе
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Броя на преминалите  превозни средства в 

интервала от 600 до 1800 часа е най-голям на бул. 
Ботевградско шосе със стойности около 14258 
броя или около 16200 приведени единици (табл. 1). 
От които най-голям е дяла на леките автомобили 
около 12397 броя, които са с около 1000 повече от 
тези преминали на бул. Симеоновско шосе и с 
около 2000 броя по-вече от преминалите за същия 
период от време на Околовръстен път. 

Товарните автомобили до 5t, които са 
преминали по бул. Ботевградско шосе са около 
1189 броя, приблизително толкова са и 
преминалите по Околовръстен път около 1115 
броя, за разлика от бул. Симеоновско шосе, където 
преминалите превозни средства от този вид са 
значително по-малко като бройка около 723. 

При товарните автомобили над 5t най-голям е 
броя на преминалите превозни средства от този 
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вид на Околовръстен път около 593, на бул. 
Ботевградско шосе около 323 броя, а най-малък е 
броят им на бул. Симеоновско шосе около 135.  

 
Табл.1 

Направление 
Симеоновско 

шосе 
Околовръстен 

път 
Ботевградско 

шосе 

Лек 
автомобил 

11693 10330 12397 

Велосипед, 

Мотопед 
53 46 94 

Мотоциклет 33 102 83 

Мотоциклет с 
кош 

0 1 4 

Товарен а-л 

до 5t 
723 1115 1189 

Товарен а-л 

над 5t 
135 593 323 

Автобус соло 51 121 88 

Автобус 
съчленен 

62 1 43 

Влекач с 
полуремарке 
и автовлак 

27 345 37 

Общо, брой 12777 12654 14258 

Общо 

приведени 

единици 

13973 15682 16200 

 
Влекачите с полуремарке и автовлакове, които 

са преминали по бул. Ботевградско шосе и бул. 
Симеоновско шосе са сравнително равни около 32 
броя за разлика от тези, които са преминали по 
Околовръстен път 

4. Заключение 

Изследвани са интензивността и състава на 
транспортните потоци, в интервала от 600 до 1800 
часа. 

Най-голяма интензивност около 14258 
превозни средства, има на бул. Ботевградско шосе, 
където основния поток е от леки автомобили 
представляващи над 80% или около 12397 броя от 
общия поток. 

На Околовръстния път е отчетена най-голяма 
интензивност на товарни автомобили около 2053 
броя, които заемат над 15% от общия поток. 

Най-слабо натоварен е бул. Симеоновско шосе, 
където за 12 часовия период на изследване са 
преминали около 12777 превозни средства. 

За всички изследвани направления се 
наблюдава максимална обща интензивност сутрин 
в интервала между 800 и 900 часа и вечер след 1700 
часа. За бул. Симеоновско шосе сутрин е около 
1530 авт./час, вечер около 1200 авт./час, на 

Околовръстен път сутрин е около 1256 авт./час, 
вечер около 1203 авт./час и на бул. Ботевградско 
шосе сутрин е около 1630 авт./час, вечер около 
1337 авт./час. 

Получените резултати могат да се използват за 
подобряване на организацията на движение на 
изследваните участъци. 
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МЕТОДИКА ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕСТОЯ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА В ГАРОВ 

КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ С ОТЧИТАНЕ НА СЛУЧАЙНИЯ ХАРАКТЕР НА 

ПРОЦЕСИТЕ 
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Резюме: 
Методиката позволява да се определи престоя на транспортните средства в гаров контейнерен терминал, който 

се представя като система за масово обслужване. Технологичните процеси в терминала се разглеждат при групово 
обслужване на контейнерните блок влакове и индивидуално обслужване на автомобилите-контейнеровози от 
надеждни обслужващи устройства с еднаква производителност. 

 

Ключови думи: Контейнерен терминал, Система за масово обслужване, Контейнерен блок влак.  
 

1. Въведение 

Процесите, протичащи в гаровите контейнерни 
терминали (ГКТ), позволяват те да се представят 
като системи за масово обслужване (СМО) и да се 
изследват различни параметри, свързани с 
функционирането им. 
Престоят на транспортните средства (ТС), 

обслужващи ГКТ е параметър, позволяващ да се 
оцени ефективността на работа на системата 
„Гаров контейнерен терминал”, да се проектират 
технологични и технически параметри на 
терминалите, както и да се изследват 
икономически показатели, свързани с престоя на 
автомобилите контейнеровози (АК) и 
контейнерните блок влакове (КБВ).   

2. Основни положения 

ГКТ се разглежда като недетерминирана СМО, 
без отказ, без приоритет и с неограничена опашка 
от страна на постъпващите заявки. Входящите 
потоци от КБВ и АК са поасонови и времето за 
обслужване на една заявка е разпределено по 
експоненциален закон. При определяне на 
параметрите на терминала, разглеждан като СМО 
се отчита, че линейните КБВ, обслужващи 
междинни ГКТ, превозват и голямотонажни 
контейнери (ГТК), които не са предназначени за 

манипулиране в тях. Изчисленията за конкретен 
ГКТ се извършват за контейнерооборота 
обработван в него. Приема се, че всички КБВ 
пристигат равномерно през денонощието в ГКТ и 
са с еднакъв брой вагони в състава. 
Работата на ГКТ през денонощието се 

представя чрез два периода: първи период с 
продължителност 

a
T  през който в ГКТ се подават 

и обслужват АК и КБВ и втори период с 
продължителност 

t
T  през който се подават и 

обслужват само КБВ при: 24, .
a t

T T h+ ≤  

Обработването на ГТК в ГКТ през 
денонощието се извършва по различни 
технологични схеми според периода на работа 
(фиг.1). 

 
Фиг. 1. Технологични схеми на работа на ГКТ 
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Тъй като транзитните ГТК представляват 
сравнително малка част от общия 
контейнерооборот на контейнерните терминали, за 
опростяване на модела се приема, че транзитните 
ГТК, подлежащи на индиректна обработка в ГКТ, 
пристигнали през съответен период на работа на 
терминала през денонощието, заминават през 
същия период. 

3. Определяне на продължителността на 

обслужване на транспортните средства през 
първи период на денонощието 

( )1,1 1 1,3 3. . / , / .,
АК АК

t N T N T N h авт= +       (1) 

където: АКt  е средната продължителност на 

обслужване на един АК, h/авт.; 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5, , , ,N N N N N  - количеството ГТК, 

обработени по съответна технологична схема през 
първи период на денонощието, конт./денон.; АКN  

- средният брой на АК, необходими за превозване 
на ГТК, авт.; АКn  - среден брой ГТК, разположени 

върху един АК, конт./авт. 

1,1 1 1,2 2 1,4 4 1,5 5
,1

,1 ,1

. . . 2. .
, ,

.КБВ

КБВ ТРМ

N T N T N T N T h
t

N N влак

+ + +

= (2) 

където: ,1КБВt  е средната продължителност на 

обслужване на един КБВ в ГКТ през първи 
период, h/влак; ,1КБВN  - брой на КБВ, обслужващи 

ГКТ през първи период, бр. влака; ,1ТРМN  - брой 

на ТРМ, работещи на ГКТ през първи период, бр. 
Ограниченията за броя на КБВ, обслужващи 

ГКТ през първи период ( ),1 1, .КБВN бр влака≥  са:                           

1,1 1,2 1,4 1,5
,1 , . ;

. .КБВ

ВАГ КБВ КБВ

N N N N
N бр влака

N n K

+ + +

≥    (3) 

( ),1 ,1/ , . ,КБВ a КБВ манN T t t бр влака≤ +        (4) 

където: ВАГN  е средният брой на вагоните в 

един КБВ, вагони/влак; КБВn  - брой на местата за 

разполагане на 20 футови ГТК в един вагон, 
конт./вагон; КБВK  - коефициент, отчитащ степента 

на запълване на местата за ГТК, коеф.; манt  - 

средна продължителност на времето за подаване и 
изваждане на един КБВ на и от товарно-
разтоварните коловози в ГКТ, h. 

4. Определяне на продължителността на 

обслужване на транспортните средства през 
втори период на денонощието 

Средната продължителност на обслужване на 
един КБВ през втори период е: 

2,2 2 2,4 4 2,5 5
,2

,2 ,2

. . 2. .
, ,

.КБВ

КБВ ТРМ

N T N T N T h
t

N N влак

+ +

=       (5) 

където: 2,2 2,4 2,5, ,N N N  са количеството ГТК, 

обработени по съответна технологична схема през 
втори период, конт./денон.; ,2КБВN  - брой на КБВ, 

обслужвани в ГКТ през втори период, бр.влака; 

,2ТРМN  - брой на ТРМ, работещи на ГКТ през 

втори период, бр. 
Ограниченията за броя на КБВ, обслужващи 

ГКТ през втори период ( ),2 1, .КБВN бр влака≥ са: 

2,2 2,4 2,5
,2 , . ;

. .КБВ

ВАГ КБВ КБВ

N N N
N бр влака

N n K

+ +

≥      (6) 

( ),2 ,2. , . .КБВ t КБВ манN T t t бр влака≤ +        (7) 

5. Определяне на периода на престой в опашка 

на ТС при очакване за обслужването им в ГКТ 

ГКТ се разглежда, като съставен от два условно 
разделени товарно-разтоварни фронта (ТРФ) [4]. 
Единият е едноканална СМО в който заявките са 
КБВ, които се обслужват групово от обслужващо 
устройство, състоящо се от група еднотипни 
товарно-разтоварни машини (ТРМ) с еднаква 
производителност. Другият ТРФ е многоканална 
СМО с ТРМN  броя ТРМ в която се обслужват 

постъпващите АК, разглеждани като единични 
заявки. Параметрите на ГКТ, разглеждан като 
СМО се определят за двата периода на работа на 
терминала през денонощието.  

ПЪРВИ ПЕРИОД: 

Относителното натоварване на ГКТ от потока 
ГТК по железопътен транспорт (ЖПТ) през първи 

период ( )1ρ  се определя по: 

( )

( )

1,1 1 1,2 2 1,4 4 1,5 5

1

,1 ,1

. . . 2. .
, .

. .ТРМ a КБВ ман

N T N T N T N T
коеф

N Т N t
ρ

+ + +

=

−

(8) 

 За осигуряване на стационарен режим на 
функциониране на ГКТ от потока ГТК по 
железопътен транспорт през първи период, е 
необходимо 1 1ρ <  при ,1. 0.

a КБВ манТ N t− >  

Средната продължителност на периода в 
очакване на един КБВ до началото на обслужване 
[1,3] през първи период при едноканална система: 

( )

( ),1 1 ,1 1. / 1 , .ОЧ

КБВ КБВt t hρ ρ= −                (9) 

Средната продължителност на периода в 
очакване на един АК до началото на обслужване 
[1,3] през първи период при едноканална система: 

( )

( ). / 1 , .ОЧ

АК АКt t hρ ρ= −                   (10) 

Стойността на параметъра ρ  се определя от: 
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( )1,1 1 1,3 3. . / , .
a

N T N T Т коефρ = +             (11) 

Средната продължителност на очакване на един 
АК до началото на обслужване [1,3] през първи 
период при многоканална система: 

( )

( ),1. / , ;ОЧ

АК АК ТРМt P t N hρ= −                (12) 

Определянето на вероятността P  [1,3] се 
извършва по: 

( ) ( )

,1

0

,1 ,1

.
,

1 !.

ТРМN

ТРМ ТРМ

P
P

N N

ρ

ρ

=

− −

              (13) 

където: 0P  е вероятността, всички ТРМ на ГКТ 

да са свободни. 
Стойността на 0P  се определя [1,2,3] по: 

( ) ( )

,1 ,11

0
0 ,1 ,1

1/ .
! 1 !.

ТРМ ТРМN Ni

i ТРМ ТРМ

P
i N N

ρ ρ

ρ

−

=

 
= + 

 − − 
∑  (14) 

За осигуряване на стационарен режим на работа 
на СМО е необходимо, натоварването на 

системата ( ),1/ 1.ТРМNρ <  

ВТОРИ ПЕРИОД: 

Относителното натоварване на ГКТ от потока 
ГТК по ЖПТ през втори период на денонощието е: 

( )

( )

2,2 2 2,4 4 2,5 5

2

,2 ,2

. . 2. .
, .

. .ТРМ t КБВ ман

N T N T N T
коеф

N Т N t
ρ

+ +

=

−

    (15)  

За осигуряване на стационарен режим на 
функциониране на ГКТ от потока ГТК по ЖПТ 
през втори период, е необходимо 2 1ρ <  при 

,2. 0.
t КБВ манТ N t− >  

Средната продължителност на периода в 
очакване на един КБВ до началото на обслужване 
[1,3] през втори период при едноканална система 
е: 

( )

( ) ( ),2 2 ,2 2. / 1 , .ОЧ

КБВ КБВt t hρ ρ= −            (16) 

6. Определяне на периода на престой на ТС в 

ГКТ 

Средната продължителност на периода за 
престой [2] на един КБВ в ГКТ през първи и втори 
период се определя по:  

( ) ( )

,1 ,1 ,1, ;ПР ОЧ

КБВ КБВ КБВt t t h= +                    (17) 

( ) ( )

,2 ,2 ,2 , .ПР ОЧ

КБВ КБВ КБВt t t h= +                   (18) 

Средната продължителност на периода за 
престой на един АК в ГКТ се определя [2] по:  

( ) ( ) , .ПР ОЧ

АК АК АКt t t h= +                      (19) 

Математическото очакване [2,3] за броя на 
заявките от АК, очакващи да бъдат обслужени в 
ГКТ се определя по: 

( )

( ) ( )

,1 1
0

2

,1 ,1

.
, .

1 !.

ТРМN

ОЧ

АК

ТРМ ТРМ

P
N бр

N N

ρ

ρ

+

=

− −

      (20) 

Математическото очакване [2] за броя на 
заявките от КБВ, очакващи да бъдат обслужени в 
ГКТ през първи и втори период на денонощието се 
определя по: 

( )

2
1

,1
1

, .;
1

ОЧ

КБВN бр
ρ

ρ

=

−

                      (21) 

( )

2
2

,2
2

, .
1

ОЧ

КБВN бр
ρ

ρ

=

−

                      (22) 

6. Резултати 

Проведено е изследване за продължителността 
на престой на транспортните средства в ГКТ при 
средноденонощен контейнерооборот, изменящ се 
в границите от 100 до 300 конт./денон. В състава 
на един КБВ, обслужващ терминала са включени 
20 вагона с възможност за разполагане върху всеки 
вагон на три 20 футови ГТК. Изследването е 
проведено при транспортиране на 20 футови ГТК 
и 80% заетост на местата за контейнери в един 
състав. 
Част от резултатите от проведените изчисления 

са представени на фигури от 2 до 9. Резултатите се 
отнасят за КБВ с общ престой в ГКТ до 5 часа и 
при не повече от 15 влака, постъпили за 
обработване през разглеждания период на 
денонощието. 

 

 
Фиг. 2. Среден престой на един КБВ през първи 

период при Nдн=100 конт./денон. 

 
Фиг. 3. Среден престой на един КБВ през втори 

период при Nдн=100 конт./денон. 
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Фиг. 4. Среден престой на един КБВ през първи 

период при Nдн=200 конт./денон. 

 
Фиг. 5. Среден престой на един КБВ през втори 

период при Nдн=200 конт./денон. 

 
Фиг. 6. Среден престой на един КБВ през първи 

период при Nдн=300 конт./денон. 

 
Фиг. 7. Среден престой на един КБВ през втори 

период при Nдн=300 конт./денон. 

 
Фиг. 8. Среден престой на един АК през първи 

период при една или две ТРМ. 

 
Фиг. 9. Среден престой на един АК през първи 

период при две, три или четири ТРМ. 

7. Анализ на резултатите 

Резултатите от проведените изследвания 
показват влияние върху продължителността на 
престой на КБВ в зависимост от броя на ТРМ, 
обслужващи ГКТ. Различният брой на КБВ, с 
които се извозват ГТК през разглежданите 
периоди на работа на ГКТ влияе върху 
продължителността на престой. Намаляващата 
продължителност на престоя при нарастване на 
броя на КБВ е последвана от рязко нарастване на 
престоя при достигане на определен брой на КБВ в 
зависимост от изследвания вариант. 
При АК, обслужващи ГКТ се наблюдава 

плавно, незначително увеличаване на 
продължителността на престой при нарастване на 
ежедневния контейнерооборот на терминала до 
определена стойност след което, се наблюдава 
рязко нарастване на продължителността на 
престой.  
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Резюме: 
Методиката позволява да бъде определена площта на отделните елементи, изграждащи гаровите контейнерни 

терминали при отчитане на особеностите произлизащи от различните технологии, използвани за обработване на 
голямотонажните контейнери в терминалите. Методиката е подходяща при изследване на многообразието от 
варианти, свързани с разполагане на контейнерите върху складовата зона и обработването им, както и организацията 
на движение на транспортните средства в зоната на гаровия контейнерен терминал.   

 
Ключови думи: Контейнерен терминал, Площ, Контейнерен блок влак.  

 

1. Въведение 
Проектирането на нови или промяната на 

съществуващи гарови контейнерни терминали 
(ГКТ) е свързано с определяне на площта, 
необходима за изграждане на терминала. 
Предложената методика позволява, да се определи 
и изследва площта на терминалите с отчитане на 
многовариантността при разполагане на 
голямотонажните контейнери (ГТК) и прилагането 
на различни технологии при обработването им.  
2. Определяне на площта на терена, необходим 

за изграждане на ГКТ 

Определянето на площта на терена, необходим 

за изграждане на (ГКТ) ( )ГКТF  се извършва чрез 

определяне на  площите на отделните елементи, 
включени в терминала. 
Общата площ, необходима за изграждане на 

ГКТ се определя по: 
2, ,ГКТ СКЛ АПИС ЗИТА ТРК РПКF F F F F F m= + + + +    (1)    

 където: СКЛF  е площта на складовата зона (СЗ) 

на ГКТ, 2;m  АПИСF  - площ, неоходима за 

изграждане на автоподходи за автомобили-
контейнеровози (АК), разположени извън СЗ на 

ГКТ, 2;m  ЗИТАF  - площ, необходима за 

изграждане на площадка за изчакване АК в ГКТ, 
2;m  ТРКF  - площ, заемана от товарно-

разтоварните коловози (ТРК), обслужващи СЗ на 

ГКТ, 2;m  РПКF  - площ, необходима за 

разполагане на релсовия път на козловия кран в 

ГКТ, 2.m  
2.1. Определяне на необходимата площ на СЗ 

на ГКТ 

2.1.1. Определяне на необходимата 

контейнеровместимост на СЗ на ГКТ 

Необходимата контейнеровместимост на СЗ 

( )КЕ  се определя за осигуряване на възможност 

върху склада да се разположат транзитните и 
местни ГТК, постъпващи в ГКТ с АК и КБВ, които 
се обработват индиректно.  

 ( )
,

,

, ,

.
1 . . .

. . . , . ,

a дир м

К сt ca ДН М М

t

ДН ТР ТР инд тр ДОП

T K
Е N N N Т

T

N T K E конт места

µ

µ

  
= − + − +  

  

+ +

 (2) 

където: ,ДН МN  е  средноденонощния 

контейнерооборот на ГКТ, формиран от местните 
ГТК, конт./денон.; ,ДН ТРN  - средноденонощен 

контейнерооборот на ГКТ, формиран от 
транзитните ГТК, конт./денон.; µ  - коефициент, 

отчитащ необходимостта от свободни 
контейнероместа върху склада, коеф.; МT  - среден 

престой на един местен ГТК върху складовата 
площадка на ГКТ, денон./конт.; ТРT  - среден 

престой на един транзитен ГТК върху складовата 
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площадка на терминала, денон./конт.; сtN  - брой 

на дните в седмицата, през които терминала се 
обслужва с железопътен транспорт, бр. дни/седм.; 

ca
N - брой на дните в седмицата, през които 

терминала се обслужва с АК, бр. дни/седм.; 
a

T  - 

сумарна денонощна продължителност на 
периодите през които ГКТ  обслужва подадените 
вагони и АК, h/денон.; 

t
T  - сумарна денонощна 

продължителност на периодите през които ГКТ 
обслужва само подадените вагони, h/денон.; 

,дир мK  - коефициент, отчитащ каква част от 

местните ГТК се обработват директно на 
терминала, коеф.; ,0 1;дир мК≤ ≤  ,инд трK  - 

коефициент, отчитащ каква част от транзитните 
ГТК се обработват индиректно на терминала, 
коеф.; ,0 1;инд трК≤ ≤  ДОПЕ  - допълнителен брой 

контейнероместа, необходими за временно 
разполагане на повредени и/или оставени на склад 
по разпореждане на клиента ГТК, конт. места. 

24, .
a t

T T h+ ≤                           (3) 

Стойностите на 
,ДН М

N  и ,ДН ТРN  се определят в 

зависимост от типовете ГТК по дължина: 

, ,

.
, ;

.ДН М C M

C

конт
N N

денон
=∑               (4) 

, ,

.
, ,

.ДН ТР C ТР

C

конт
N N

денон
=∑               (5) 

където: ,С МN  е броят на местните ГТК с 

дължина, отговаряща на индекс „с”, конт./денон.; 

,С ТРN  е броят на транзитните ГТК с дължина, 

отговаряща на индекс „с”, конт./денон.; c – индекс, 
отразяващ типовете ГТК по дължина. 
Ако в ГКТ освен претоварните функции се 

извършват и други дейности (сортиране на товара, 
претоварване на товара от един контейнер в друг и 
др.), то за това се обособява отделна, 
специализирана зона. 
2.1.2. Контейнеровместимост на надлъжните 
колони ГТК 
Вместимостта на к-та надлъжна колона (ивица) 

се определя по: 
. , . ,

К КИВ L k
Е N m конт места=                 (6)                  

където: 
КИВЕ  е общият брой на ГТК, които се 

разполагат в к-та надлъжна колона, конт. места; 

КL
N  - брой на напречните колони ГТК, 

разположени в к-та надлъжна колона, бр. колони; 

k
m  - среден брой на слоевете (редовете) по 

височина, на които се разполагат ГТК в к-та 
надлъжна колона в зависимост от вида на ТРМ, бр. 
слоеве; K  - брой на надлъжните колони ГТК, бр. 

колони; ( )1,2,..., .k K=  

Общият брой на вместимостта на всички 

ивици от склада ( )ИВЕ се определя като сума от 

вместимостта на отделните ивици: 

1 1

. , . .
K K

К К

ИВ ИВ L k

к к

Е Е N m конт места
= =

= =∑ ∑      (7) 

За създаване на условия за разполагане на 
всички ГТК, подлежащи на складиране в 
терминала е необходимо: 

, . .
ИВ К

E Е конт места≥                     (8) 

2.1.3. Определяне на необходимата площ на СЗ 

на ГКТ чрез дължината на приведен ГТК 

Определянето на необходимата площ на СЗ 
на ГКТ е свързано с изчисляване на необходимата 
дължина и широчина на складовата площадка в 
зависимост от видовете ТРМ, обработващи ГТК на 
терминала. Поради възможността на ГКТ да се 
обработват различни типове ГТК по дължина, 
изчисляването на необходимата дължина на СЗ се 
извършва чрез дължината на „приведен ГТК”. 
Определянето на дължината на един приведен 

ГТК се извършва по: 
. , ,

K C C

C

L L mβ=∑                           (9) 

където: 
K

L  е дължината на приведен ГТК, m; 

C
β  - коефициент, отчитащ относителния дял на 

типовете ГТК с дължина “c”, обработвани в ГКТ, 
коеф.; 

C
L  - дължина на един ГТК от тип „c“, m. 

Стойността на 
C

β , за ГТК с дължина, 

отговаряща на индекс „с”, се определя по: 

( ), , / , ., .
C C M C ТР ДНN N N коеф cβ = + ∀       (10) 

Необходимо е: 1.
C

C

β =∑  

2.1.4. Определяне на необходимата дължина на 

СЗ на ГКТ при обслужване с козлови кран  

Определянето на необходимата дължина на СЗ 
при блоково разполагане на ГТК в ГКТ се 
извършва на два етапа. Първият етап включва 
първоначално пресмятане на дължината на 

складовата площадка ( )
*
СКЛL  по: 

( )
* . 1 . , ,СКЛ L K L ДОПL N L N L m= + +           (11) 

където: 
L

N  е броят на напречните колони ГТК, 

разположени по дължина на СЗ, бр. колони; ДОПL  

- широчина на технологичните проходи между два 
съседни ГТК, разположени по дължина на склада 
и необходими за извършване на външен оглед, m. 
Необходимият брой на противопожарните 

проходи (ПП) се определя по: 

( )

*

1, . , ,СКЛ
ПП

ПП

L
N бр проходи цяло число

L
= +      (12) 
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където: ППN  е необходимият брой на ПП по 

дължина на склада, бр. проходи; ППL  - разстояние 

между два съседни ПП по дължина на склада, m. 
Окончателното определяне на дължината на 

складовата площадка на ГКТ е по: 
( ). 1 . . , ,СКЛ L K L ПП ДОП ПП ППL N L N N L N B m= + + + + (13) 

където: ППВ  - широчина на един ПП, m.  

Осигуряването на технологичен процес при 
който в ГКТ да се приемат цели КБВ изисква, при 
проектиране на СЗ, дължината й  да се съобрази с 
дължината на съставите: 

, ,СКЛ КБВL L m≥                            (14) 

където: КБВL  е дължината на най-дългия КБВ, 

който може да се приеме на ТРК в ГКТ, m. 
2.1.5. Определяне на необходимата дължина на 

СЗ на ГКТ, обслужван от челен контейнерен 

товарач  

При обслужване на ГКТ от челен контейнерен 
товарач, ивично разположение на ГТК върху 
складовата зона и най-малко два работни 
коридора, разположени в двата края на зоната, 
определянето на необходимата дължина на 
складовата площадка се извършва по: 

( ),

, , ,

. 1 .

. , , 2,

СКЛ L K L РК L ДОП

РК L РК ПП ДОП РК L

L N L N N L

N B B m при N

= + + − +

+ + ≥

   (15) 

където: СКЛL  е необходимата дължина на 

складовата площадка в ГКТ, обслужван от челен 
контейнерен товарач, m; ,РК L

N  - брой на 

работните коридори, разположени по дължина на 
склада, бр. коридори; РКB  - широчина на работния 

коридор, необходима за преминаване на товарач, 
обработващ ГТК с дължина 40 (или 45) фута, m; 

,ПП ДОПB  - обща широчина на допълнителни ПП, 

m. 

( )

*

, 1, . , .СКЛ
РК L

ПП

L
N бр коридори цяло число

L
= +   (16) 

2.1.6. Определяне на необходимата широчина 

на СЗ на ГКТ при обслужване с релсов 

безконзолен козлови кран 

При обслужване на ГКТ с безконзолен козлови 
кран, широчината на СЗ се определя в зависимост 
от технологията на работа и включва разстоянието, 
необходимо за разполагане на ГТК на склад и 
автомобилните подходи в подкрановото 
пространство. 
При обработване на ГТК с козлови кран и 

блоково разполагане на контейнерите, широчината 
на СЗ се определя по: 

( ). 1 . . , ,СКЛ К ДОП AB AB
В В К К B B N m= + + +   (17) 

където: КВ  е широчината на един ГТК, m; 

ДОПВ  - широчина на технологичните проходи 

между два съседни ГТК (по широчина на склада), 
m; АB

В  - широчина на един автомобилен подход в 

СЗ, m; 
AB

N  - брой на автомобилните подходи, 

разположени по широчина на склада, бр. 
В широчината на всеки автомобилен подход в 

складовата зона ( )АB
В  се включва разстояние за 

безопасност, осигуряващо място за заставане на 
един работник.   
2.1.6.1. Определяне на необходимия отвор на 

релсов безконзолен козлови кран 
При обслужване на ГКТ от безконзолен 

козлови кран и разположени два или три ТРК в 
подкрановото пространство, необходимият отвор 
на безконзолен козлови кран се определя по: 

( )
1

2 3 1 2, ,

1 .

, ,

OКР СКЛ КОЛ КОЛ КР

КР КР КР ДОП КР ДОП

В В N B B

B B B B m

= + − + +

+ + + +

      (18) 

където: ОКРВ  е отворът на крана, m; КОЛN  - 

брой на коловозите в подкрановото пространство, 
бр. коловози; КОЛB  - разстояние между осите на 

два съседни коловоза, m; 
1КРB  - минимално 

отстояние, мерено между оста на външния 
железопътен коловоз и най-близката част на крана, 
m; 

2КРB - хоризонтално разстояние от оста на 

вътрешния коловоз до най-близката част на 
бордюрните камъни, m; 

3КРB - минимално 

разстояние от края на складовата площадка до най-
близката част на крана, m; 

1 2, ,,КР ДОП КР ДОПB B  - 

допълнителни разстояния, мерени от релсите на 
крановия път до най-вътрешната част на опорите 
на крана, m. 
2.1.7. Определяне на необходимата широчина 

на СЗ на ГКТ при обслужване с челен товарач 
При обслужване на ГКТ от контейнерен 

товарач в широчината на СЗ се включва 
разстоянието, необходимо за разполагане на ГТК 
на склад, автомобилните подходи и работните 
коридори за товарача. 

При осигуряване на непосредствен достъп 
на товарача до контейнерите от всяка надлъжна 
колона ГТК, широчината на складовата зона се 
определя по: 

( ), ,. . .

. , , 1,3,5,...;

СКЛ К РК B РК РК B ДОП

АВ АВ

В K В N В N К B

N B m при K

= + + + +

+ =

    (19) 

( ), ,. . 1 .

. , , 2,4,6,...,

СКЛ К РК B РК РК B ДОП

АВ АВ

В K В N В N К B

N B m при K

= + + + − +

+ =

 (20) 

където: ,РК B
N  е броят на работните коридори, 

разположени по широчина на склада, бр. 
коридори. 
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, , ., 1,3,5,...;
2РК B

K
N бр при K= =              (21) 

, 1, ., 2, 4,6,....
2РК B

K
N бр при K= + =            (22) 

Площта на СЗ на ГКТ се определя по:  
2. , .СКЛ СКЛ СКЛF L В m=                       (23) 

2.2. Площ, необходима за изграждане на подходи за 

АК, разположени извън СЗ на ГКТ 

При ГКТ, съоръжени с козлови кранове или с 
контейнерни товарачи за обработване на ГТК, е 
необходимо извън СЗ, да се предвидят подходи за 
АК и площадка за изчакване на автомобилите 
преди приемането им в СЗ за товарене или 
разтоварване. 
При козлови кран:   

( )

( )
3 2 4

, ,

2
,

2. . .

2. . , ,

АПИС АП СКЛ АВ ИС АВ ИС

АП СКЛ КР КР ДОП КР

F S L B N

S B B В В m

= + +

+ + + +

(24) 

където: АПS  е разстояние в двата края на 

крановия път, необходимо за завиване на АК, m; 

,АВ ИСB  - широчината на един автомобилен подход 

извън СЗ, m; ,АВ ИСN  - брой на автомобилните 

подходи извън СЗ, бр. подходи; 
4КРВ  - разстояние 

от близката кранова релса до началото на подхода 
за АК, m. 
При товарач: 

( ), , 2
,

,

2. .
. , .

2. .

АВ ИС СКЛ АВ ИС

АПИС АВ ИС

АВ ИС СКЛ

B L B
F N m

B B

 + +

=  
+  

(25) 

2.3. Определяне на площта, необходима за 

изграждане на зона за изчакване на АК в ГКТ 
2. . , ,ЗИТА ПЗ ПЗ ПЗF B L N m=                  (26) 

където: ПЗB  е необходимата широчина на 

зоната за престой на АК, m; ПЗL  - необходимата 

дължина на зоната за престой на АК, m; ПЗN  - 

броят на зоните за престой, разположени в ГКТ, 
бр. зони. 

1 2 3
, ,ПЗ ПЗ ПЗ ПЗB B B B m= + +             (27) 

където: 
1ПЗB  е разстоянието между подхода за 

АК и паркоместата в паркинг зоната, m; 
2ПЗB  - 

разстояние, необходимо за разполагане на един 
АК, m; 

3ПЗB  - широчина на проходния коридор, 

необходим за завиване на АК в паркинг зоната, m. 
( )

2
2. . , ,ПЗ ТАК ТАКB L D Sin mα= +               (28) 

където: ТАКL  е дължината на един АК (влекач и 

полуремарке), m; ТАКD  - дистанция от предния и 

задния край на АК съответно до края и до 
началото на паркомястото, m; α – ъгъл на 
разположение на паркоместата, °.  

( )
1 2 3 4

. . 1 , ,ПЗ ПЗ ПЗ ПМ ПЗ ПМ ПЗL L L N L N L m= + + − +   (29) 

където: 
1ПЗL  е разстоянието между началото на 

паркинг зоната и първото паркинг място, m; ПМN  

- брой на паркоместата в зоната за престой на АК, 
бр. места; 

4ПЗL  - разстояние между последното 

паркомясто и края на зоната за престой на АК, m. 

4 3
, ;ПЗ ПЗL B m=                           (30) 

2
, ;ПМ

ПЗ

B
L m

Sinα

=
                         (31) 

3
, ,ПМ

ПЗ

D
L m

Sinα

=
                         (33) 

където: ПМB  и ПМD  са съответно широчината 

на едно паркомясто и разстоянието между две 
съседни паркоместа, m. 
2.4. Площ, необходима за изграждане на ТРК  в СЗ   

Необходимата площ ( )ТРКF  за изграждане на 

ТРК в СЗ на ГКТ с два коловоза, обслужвани от 
козлови кран и контейнерен товарач е: 

( )
1 2

2. , .ТРК ЕПД КР КОЛ КРF L В В В m= + +         (34) 

където: 
1КРВ  е минималното отстояние, мерено 

между оста на външния железопътен коловоз и 
най-близко разположените елементи, осигуряващи 
движението, m. 
2.5. Площ, необходима за разполагане на 

релсовия път на козлови кран  

( )
1 2 4 5

2
, ,. , .РПК СКЛ КР ДОП КР ДОП КР КРF L В В В В m= + + +  (35) 
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1. Увод 

Непрекъснатото нарастване на обема на 
уличното движение налага проучване на 
основните му параметри и закономерности с цел 
правилната му организация и управление. Това се 
осъществява по два основни начина [1]: 
• Проектиране на главна комуникация 
мрежа с параметри, които на отделните етапи от 
развитието на града напълно да съответстват на 
параметрите на преминаващите по нея 
транспортни потоци, т. е. Изготвяне на генерален 
комуникационен план в рамките на общата 
градоустройствена стратегия; 
• Частично подобряване на транспортните 
условия на главната комуникационна мрежа и 
изграждане на система за управление на уличното 
движение. 

Тъй като промяната на основните параметри 
на транспортните потоци – интензивност, скорост, 
плътност и състав, се извършва много динамично 
по време и място, използването на първия начин 
изисква много усилия и средства за решаване на 
въпроса за бързо и безопасно пропускане на 
транспортните потоци, поради това обстоятелство 
той е твърде статичен, за да отговори на нуждите 
на динамичния процес на транспортните потоци. 

От равнището на организацията на пътното 
движение до голяма степен зависят безопасността 
и ефективността на транспортния процес. 
Организацията на пътното движение обхваща 
голям брой разнообразни мероприятия, 
определящи голямата и сложност. Целта на 

организацията на пътното движение е да осигури 
бързо, ефективно и безопасно доставяне на 
товарите и пътниците. Освен това важен дял в 
организацията на движението заема удобното и 
безопасно движение на пешеходците[2].  

Първата задача при взимане на решение, 
свързано с организацията на пътното движението е 
изучаването на транспортните потоци в широк 
аспект или съобразно целите и изискванията на 
поставените първоначални условия, изучаването 
може да се ограничи в по-тесни граници. 
Основната цел на проучването на движението е 
установяване на неговата сегашна и будеща 
интензивност, състав и качествени 
характеристики, отнасящи се пряко до 
предстоящия за проектиране или реконструкция 
обект[3]. 

Прогнозирането на движението е едно научно 
предсказване на бъдещото транспортно развитие. 
То се базира на едни познати изходни данни и 
закономерности. 

Транспортните характеристики на кръговия 
възел са: 
• Кръгът обхваща различните потоци и ги 
води в посока, обратна на часовниковата стрелка 
върху една ивица около кръгъл остров; 
• Кръгът допуска вливане, отливане и 
преплитане; 

• Кръгът допуска непрекъснато движение. 
Кръгов възел се прилага след задълбочена 

преценка на предимствата и недостатъците за 
конкретния случай. 
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2. Резултати и дискусия 

 
Обект на изследване е кръговото кръстовище „ 

Руски Паметник ” , намиращо се в централната 
част на град София, на пресичащите се булеварди 
„ген. Едуард И. Тотлебен”, бул. „Македония” и 
бул. „ген. Михаил Д. Скобелев”. 

Цел на настоящата работа е да се изследват и 
анализират транспортните потоци, както по 
големина, а така също и по източник и цел на 
кръгово кръстовище в гр. София и получените 
резултати ще се сравнят с резултатите от 
предходно проучване, при което обект на 
изследването беше кръговото кръстовище 
„Площад на авиацията ” намиращо се на 4-ти 
километър на бул. „ Цариградско шосе ” [4]. Така 
получените данни ще послужат за създаване на 
методика за оптимизране и преустройство на 
организацията на движението в този вид пътни 
възли. 

Методът използван за изследване на 
транспортното натоварване на разглежданото 
кръстовище е идентичен с този при изследване на 
кръговото кръстовище „Площад на авиацията ” [4]. 

За изследване на транспортните потоци беше 
използвана снимачна техника. Кадър от мястото на 
заснемане е показан на фиг1. Преди извършване на 
заснемането се извърши предварително 
наблюдение за да се установят пиковите часове на 
транспортното натоварване и да се избере най-
подходящото местоположение за разполагане на 
снимачната техника, с цел обхващане на възможно 
най-голяма площ от кръстовището. Извън 
преброяването с използване на заснетия материал 
беше извършено и пряко преброяване, което се 
наложи заради ограничената видимост на входа на 
кръговото кръстовище по бул. “ген. Михаил Д. 
Скобелев” на транспортния поток идващ от НДК. 
Този метод се състои в преброяването на място на 
преминалите превозни средства за изследвания 
пиков час на транспортното натоварване. 

 
Фиг. 1 Снимка на изследваното кръстовище 
 

Автомобилите от транспортните потоци се 
заснемаха с TV камера с високо качество на 
изображението и широкоъгълен обектив за да се 
заснеме цялото кръстовище, а при обработката на 
резултатите се използва телевизор с висока 
разделителна способност.  

Записът беше направен на 08.06.2010г. 
(вторник) в пиковия часове на автомобилния 
трафик от 12:00h до 13:00h. 

Високото качество на записа позволи всяко 
едно превозно средство да бъде проследено от 
неговото влизане в кръстовището до неговото 
напускане, като транспортните потоци между 
отделните входове и изходи се формираха по така 
снетите траектории на движение на автомобилите. 

Поради малкия брой наблюдавани товарни 
автомобили и автобуси в изследваните 
транспортни потоци, техния брой не беше 
приравнен с коефициент на приравняване към лек 
автомобил, което не се отразява на получените 
резултати. Трамваите преминаващи през 
кръстовището не бяха отчитани, тъй като те се 
движат по определен график, от който лесно може 
да се установи интензивността на движението им. 

Изследваното кръстовището е с по четири 
входа и изхода (Таблица 1). 

       Табл. 1 
№ на вход /изход ПОТОК 

1 
бул. “ген. Едуард 
И.Тотлебен” 

2 
бул. “ген. Михаил Д. 
Скобелев” / от НДК/ 

3 бул. “Македония” 

4 
бул. “ген. Михаил Д. 
Скобелев” /от бул.А. 
Стамболийски / 

 
Транспортните потоци между входовете и 

изходите за изследвания пиков час на 
транспортното натоварване са показани в Таблица 
2. Картограма на транспортните потоци за същия 
интервал е представена на фиг. 2. 

        Табл.2 
ВХОДОВЕ 

 1 2 3 4 ОБЩО 
 

Брой автомобили от 12:00h до 13:00h 
1 59 166 469 586 1280 
2 283 11 82 475 851 
3 274 49 16 59 398 И

ЗХ
О
Д
И

 

4 633 458 178 36 1305 
 ОБЩО 1249 684 745 1156 3834 

 
От получените данни се вижда, че през 

кръстовището преминават около 4000 авт./ч. 
Входящия поток с най-висока интензивност от 
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1249 авт/ч е на автомобилите движещи се по бул. 
“ген. Едуард И.Тотлебен”. Този поток съставлява 
36% от общия брой автомобили влизащи в 
кръстовището. От този входящ поток половината 
от автомобилите напускат кръговото движение по 
бул. “ген. Михаил Д. Скобелев” в посока бул.А. 
Стамболийски. По 22% от общия брой автомобили 
се насочват към НДК и бул. “Македония”. 

 
Фиг.2 Картограма на транспортното натоварване 

за интервала от 8:30h до 9:30h 
 
Прави впечатление, че вторият по големина 

входящ транспортен поток е от бул. “ген. Михаил 
Д. Скобелев” от страната на бул.А. Стамболийски 
с 1156 авт./ч като 51% от автомобилите се 
насочват към изход бул. “ген. Едуард И.Тотлебен” 
и 41% в посока към НДК по бул. “ген. Михаил Д. 
Скобелев”. 

Така разгледаните входящи транспортни 
потоци формират около 63% от общия брой 
движещи се в кръстовището автомобили за 
изследвания пиков час на транспортното 
натоварване, което показва, че главните 
транспортни връзки  това кръстовище осъществява 
между булевардите бул. “ген. Михаил Д. 
Скобелев” и бул. “ген. Едуард И.Тотлебен”. 
Посочените транспортни потоци показват, че най-
натоварените изходи са по бул. “ген. Едуард 
И.Тотлебен” и в двете изходящи направления по 
бул. “ген. Михаил Д. Скобелев”. Трябва да се 
отбележи, че най-голямата част от основния 
входящ поток от бул. “ген. Едуард И.Тотлебен”, 

който е с предимство при навлизане в 
кръстовището, се насочва по бул. “ген. Михаил Д. 
Скобелев” към бул.А. Стамболийски и за 
достигане на своята цел изминава 2/3 от 
обиколката на кръга и в тази си част затрудняват 
навлизането на второстепенните потоци към и от 
бул. “ген. Михаил Д. Скобелев” и бул. 
“Македония”. При това свое движение пресичат 
трамвайните линии три пъти. 

За преодоляване на този конфликт между най-
натовареното направление и трамвайното 
движение предлагаме да се измести движението и 
в двете посоки по положение вече релсов път по 
дясната дъга към бул. “Македония”. По този начин 
трамвайното движение ще се осъществява 
успоредно на най-натоварения транспортен поток 
без пресичане. Това решение ще намали и броя на 
пресичанията от втория по големина транспортен 
поток с релсовото трасе. 

Трети по натовареност входящ транспортен 
поток с 745авт/ч е на автомобилите движещи се по 
бул. “Македония”, като 63% от него напускат 
кръстовището по бул. “ген. Едуард И.Тотлебен”.  

С най-висока интензивност от 1305 авт./ч е 
транспортния поток напускащ кръстовището по 
бул. “ген. Михаил Д. Скобелев” в посока бул. „А. 
Стамболийски”. Следващия по големина изходящ 
поток с 1280авт/ч е този на автомобилите 
напускащи кръговото движение по бул. “ген. 
Едуард И.Тотлебен”.  

Сравнявайки резултатите от изследването на 
разглежданото кръгово кръстовище на площад 
„Руски паметник” с резултатите от предходното 
изследване [4], при което обект на извършваноро 
изследване беше кръговото кръстовище „Винарово 
колело” намиращо се на 4-ти километър на бул. „ 
Цариградско шосе ” се вижда, че това кръстовище 
е по-слабо натоварено с около 1000 авт/ч. Общото 
транспортно натоварване за интервала от 12:30h до 
13:30h на кръстовището на „Винарово колело” е 
над 5000авт/ч. 

При анализиране на резултатите направи 
впечатление, че най-големите входящи 
транспортни потоци от „Г.М. Димитров” и „Орлов 
мост”, с интензивност на движение окло 1300 авт/ч 
за достигане на своята цел изминават 2/3 от 
обиколката на кръга и в тази си част затрудняват 
навлизането на второстепенните потоци към и от 
ж.к. „Младост – 1” и спускащите се автомобили от 
бул. „Цариградско шосе”. Тази особеност е 
характерна и за настоящото кръстовище, което 
може да даде насока за създаване на обща 
методология за разработване на нова оптимална 
организация на движение на тези кръстовища. 
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3. Заключение 

 

Направеното изследване и анализ на 
транспортните потоци дава основание да се 
направят следните изводи: 

3.1. Изследвани са кореспонденциите между 
входове и изходи на кръстовище с изразходване на 
минимум човешки ресурси.  

3.2. Установени са количествените стойности 
на транспортните потоци, както и на 
кореспонденциите между входовете и изходите на 
кръстовището на “Руски паметник”.  

3.3. В резултат на изследването съществува 
решение за преодоляване конфликта между 
автомобилното и трамвайното движение  чрез 
преместване на трамвайното трасе с което ще се 
облекчи трафика и  ще се намали вероятността за 
пътнотранспортни произшествия. 
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1. Увод 

Въвеждането на светофарно регулиране 
премахва конфликтните точки, което способства за 
повишаване безопасността на движение. Наред с 
това се появяват задръжки на всички потоци, 
намаляването, на които не може да бъде 
преодоляно с използваните светофари с твърд 
режим на управление [1]. Такива са масово 
използваните светофарни уредби в България. 

2. Предпоставки и начини за разрешаване  на 
проблема 

Светофарните уредби могат да бъдат с твърд и 
гъвкав режим на управление. Светофарните уредби 
с твърд режим на управление не отразяват 
изменението в големината и направлението на 
транспортните потоци по часове от денонощието и 
дни от седмицата, което обуславя създаването на 
опашки от чакащи автомобили в случай на 
увеличаване големината на транспортните потоци 
или не използване на пропускателната способност 
на направленията, в които транспортните потоци 
са малки. Съществуват светофарни уредби с 
възможност за промяна на цикъла и фазите в 
зависимост от часовете на денонощието и дни от 
седмицата, но без да отчитат реалната ситуация на 
входовете на кръстовището. 

Автоматизираните системи за управление на 
автомобилното движение позволяват намаляване 
на задръжките, съответно на времето за чакане на 
кръстовищата, повишават пропускателната 
способност и намаляват вредните въздействия от 
транспорта върху околната среда. 

Работата на автоматизираните системи за 
управление на автомобилното движение се 

основава на непрекъснато получаване на 
информация за параметрите на транспортните 
потоци от транспортни детектори или видео 
наблюдение.  

В Технически университет – София е 
разработена светофарна уредба, позволяваща 
изменението на фазите и цикъла в реално време. 
Адаптивното управление на такава светофарна 
уредба изисква наличието на елементите показани 
на фиг. 1. 

 

 

Фиг. 1 Елементи на автоматизирана система за 
управление на автомобилното движение 

 

В основата на програмното осигуряване за 
адаптивно управление на светофарите стоят 
алгоритмите за изчисляване на фазите според 
критерия за оптимизация. 
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Оптимизацията на фазите на светофарна 
уредба с две фази е решена в [2]. 

Цел на работата е да се разработи алгоритъм за 
адаптивно управление на светофарна уредба с 
четири фази на база информация за 
интензивността на транспортните потоци. 

При разработване на алгоритъма е използван 
критерий за оптимизация – минимално общо време 
за чакане на кръстовището при следните 
ограничителни условия: 

- определена продължителност на цикъла; 
- минимална продължителност на зеления 

сигнал; 
- зададена продължителност на междинните 

времена. 
 

3. Резултати и дискусия 

Изчисляването на общо време за чакане на 
кръстовището се извършва за всички възможни 
комбинации на зелен сигнал към потоците. 
Комбинациите на времената за зелен сигнал (tз) с 
наредба и повторение през една секунда при време 
за цикъл (Тц) = 120 секунди и пропускане на 
потоците в четири фази са около 72 милиона, а с 
ограничителните условия комбинациите са около 
780 хиляди. 

Този голям брой комбинации, които трябва да 
се изчисляват от блока за управление изисква 
значително време, което няма да позволи 
управление на светофара в реално време.  

За намаляване броя на пресмятанията в 
разработеният алгоритъм  изчисленията се 
провеждат на два етапа: 

I етап – комбинациите от зелени сигнали се 
променят със стъпка 10 секунди. За всяка 
възможна комбинация се определя сумарното 
време за чакане и се избира тази комбинация от 
зелени сигнали, при която сумата е минимална. 
При продължителност на цикъла 120 секунди 
общия брой на възможните комбинации е около 
165. 

II етап – комбинациите се променят със стъпка 
2 секунди, но в интервали около комбинацията от 
зелените сигнали избрана в I етап. Избира се за 
оптимално разпределение на зелените сигнали тази 
комбинация от тях, при която сумарното време за 
чакане е минимално. 

И в двата етапа изчисленията се провеждат 
само за комбинации удовлетворяващи 
ограничителните условия. 

Обобщената блок-схема на алгоритъма е 
показана на фиг. 2. 

Входните данни се въвеждат, като данните за 
интензивността на пристигане на превозните 

средства се актуализират в 

реално време за всяка лента на движение. 
Броят на пристигналите автомобили за цикъл 

(Ац
прист.) се определя съобразно продължителността 

на цикъла  и интензивността на пристигане 
на автомобилите.  

Броят на преминалите автомобили за всяка 

лента се определя съобразно времето за 
зелен сигнал за потока и пропускателната 

способност на кръстовището . 

Пристигналите автомобили за цикъл, които няма 
да успеят да премината по време на зелен сигнал 
остават като брой чакащи автомобили за цикъл 
(Ац

чак).  

 

     

 

Определя се броят на автомобилите в опашка 
(АN

чак) натрупана за N брой цикли на светофарната 
уредба.  

 

 

 

Броят цикли за изчисляване на опашката 
зависи от ъгъла на издигане/понижаване на тренда 
на интензивността на пристигане на автомобили в 
определен интервал от време. 

Средното време за чакане на един автомобил 
за всяка лента зависи стойността на отношението 

: 

- при  времето за чакане на един 

автомобил е , а общото време за 
чакане на автомобилите  е 

 

 

 

където   е броя на автомобилите 
пристигнали по време на червен сигнал за 
съответния поток; 

- при  времето за чакане на един 

автомобил е , а общото 
време за чакане на автомобилите  е 

 

, s 

 

Времето за чакане на кръстовището е сума от 
времената за чакане за всички ленти. 
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Фиг. 2 Блок – схема на алгоритъм за изчисляване времената на фази  

Входни данни – интензивност на пристигане(бр./s), интензивност на преминаване(бр./s), 
минимално време за зелен сигнал(s), сума на зелените сигнали за един цикъл на светофара(s) 

Начало на цикъл за изчисление на параметрите за всяка комбинация от зелени 

сигнали: 
начални стойности на комбинация от зелени сигнали 

Изчисление за всяка лента на: 
- брой пристигнали за цикъл 
- брой преминали за цикъл 
- брой чакащи за цикъл 
- брой чакащи за N броя цикли 
- средно време за чакане на един автомобил 
- общо време за чакане на автомобилите 

Определяне на сумарно време за чакане на кръстовището 

Проверка  за крайни стойности на зелени сигнали 
 

Определяне на минималното сумарно време за чакане  

Определяне на комбинацията от зелени сигнал при минимално сумарно време за чакане  

Определяне интервали около стойностите на 

зелените сигнали на получената комбинация 

Определяне на минимално сумарно време за 

чакане  

Увеличаване/н
амаляване на 

времето за 

зелен сигнал с 

10 секунди 

Увеличаване 

на времето за 

зелен сигнал с 

2 секунди 

Начало на цикъл за изчисление на параметрите за всяка комбинация от зелени 

сигнали в определените интервали 

Сума на зелените сигнали е равна на максималната сума 
 

Избор на начални стойности на зелен сигнал от възможните 

комбинации в интервалите 
 

Изчисление за всяка лента на : 
- брой пристигнали за цикъл 
- брой преминали за цикъл 
- брой чакащи за цикъл 
- брой чакащи за N броя цикли 
- средно време за чакане на един автомобил 
- общо време за чакане на автомобилите 

Определяне на сумарно време за чакане на кръстовището 
 

Проверка  за крайни стойности на зелени сигнали 
 

Определяне на комбинацията от зелени сигнал при минимално сумарно време за 

чакане  
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4. Заключение 

На базата на критерий минимално 
сумарно време за чакане е разработен 
алгоритъм за определяне на времената на 
зелените сигнали за кръстовище 
регулирано с повече от две фази. 

Разработеният алгоритъм, с помощта 
на работа с интервали намалява броя на 
комбинациите, от там и на изчисленията. 

Комбинацията от зелени сигнали с 
минимално време за чакане определена 
със стъпка 2 секунди е с достатъчна за 
практиката точност. 

Относително малкият брой на 
изчисленията позволява разработеният 
алгоритъм да послужи за основа на 
програмното осигуряване за управление 
на светофарни уредби в реално време. 
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Резюме: 

Представени са резултатите от сравнително изследване на аеродинамичните характеристики на три 
равнинни крила с различна форма в план на краищата. За целта са използвани методите на 
изчислителната аеродинамика (CFD). Направен е анализ на получените резултати за интегралните и 
разпределените аеродинамични характеристики. 

 

Ключови думи: изчислителна аеродинамика, крило, аеродинамично качество. 
 

 

1. Увод 

Намаляването на индуктивното съпротивление 
е един от подходите за подобряване на летателните 
характеристики на съвременните летателни 
апарати. Това се изразява в нарастване на 
далечината на полета, скороподемността и 
далечината на планиране, което се постига 
вследствие на увеличаването на носеща 
способност, максималното аеродинамично 
качество и намаления разход на гориво. 
Разположението и интензивността на крайните 
вихри, формиращи се след крилото, оказват 
преобладаващо влияние върху съпротивлението, 
възникващо при създаване на подемна сила. 
Разработките в тази област са насочени предимно 
към различно конфигуриране на краищата на 
крилото 

Формата на краищата на крилото има 
значително влияние върху индуктивното 
съпротивление. Използването на прегради, 
намаляващи протичането между долната и горната 
повърхност на носещата повърхност, е ефективен 
метод за намаляване на съпротивлението. При това 
не се съществени промени в конструкцията на 
крилото. Съществуват и други конструктивни 
средства за намаляване на индуктивното 
съпротивление – уинглет [1], различна форма в 
план на краищата на равнинните крила,  

 
пространствени крила и др. Крилото със скосени 
краища (raked wingtips) е равнинно крило с 
увеличен ъгъл на стреловидност по предния ръб на 
крайните секции. Данните от проведени 
сравнителни изследвания на крила с уинглет и 
raked wingtips [4] показват, че увеличаването на 
ъгъла на стреловидност на водещия ръб в края с 
20% води до нарастване на далечината на полета с 
4,69% и намаляване на разхода на гориво до 8%. За 
сравнение при използване на уинглет далечината 
на полета се повишава с 3,55%. Тези изследвания 
показват, че raked wingtips е по –ефективно 
конструктивно средство за подобряване на 
аеродинамичните характеристики от 
увеличаването на разпереността на крилото. 

Представено е сравнително изследване на 
аеродинамичните характеристики на три крила с 
различна конфигурация на краищата - 
трапецовидно в план, крило със значително 
скосяване в края и крило със заоблен край. 
Изследването е извършено с използване на 
методите на числената аеродинамика. Въз основа 
на резултатите от числените експерименти е 
направено сравнение на аеродинамичните 
характеристики на трите конфигурации. 
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2. Геометрично моделиране и числено изследване 

За базово крило при изследването е избрано 
крило на безпилотен летателен апарат за 
наблюдение на дивата природа [5] с трапецовидна 
форма в план и следните параметри: 

- площ на крилото в план – 0,480 m2; 
- удължение на крилото – 8,1; 
- стеснение на крилото – 1,6; 
- средна геометрична хорда на крилото – 0,243 m; 
- ъгъл на стреловидност на предния ръб - 1о; 
- ъгъл на V - образност - 2о; 
- профил – NACA 2411. 

 

 

Фиг. 1. Форма в план на изследваните крила. 

 
На Фиг.1 са представени схемите в план на 

трите изследвани крила. Крило 1 е с трапецовидна 
форма, а второто крило има триъгълен накрайник 
и прав изходящ ръб. Крило 3 е с добавени в 
краищата допълнителни плоскости с криволинеен 
преден ръб. Площите в план на краищата са 
еднакви и представляват пет процента от площта 
на базовото крило. 

Пресмятането е извършено за полукрилото и е 
използвано симетрично гранично условие. 
Изчислителната област е правоъгълна и размерите 
и са съобразени с изискването за минимално 
влияние на границите върху решението. 
Използвана е правоъгълна неравномерна 
изчислителна мрежа с увеличен брой на клетките 
около изследвания обект (Фиг.2). Параметрите на 
течението на входа в изчислителната област са 
стандартни и скоростта е 25 m/s. Като критерий за 
сходимост на решението е използвано 
изменението на стойностите на аеродинамичните 
характеристики. 

 

 

Фиг. 2. Изчислителна област и изчислителна мрежа. 

3. Резултати и анализ 

В резултат на пресмятанията са определени 
аеродинамичните характеристики за пет стойности 
на ъгъла на атака в диапазона от нула до десет 
градуса. В Таблица 1 са представени данни от 
обработката на резултатите. 

Изменението на аеродинамичното качество 
(Фиг. 3) показва, че най – високи стойности се 
получават при ъгъл на атака 2,5 градуса за всяка от 
изследваните конфигурации. Това съответства на 
най – изгодния ъгъл на атака на профила. Крило 2 
има най - високо максимално аеродинамично 
качеството Kmax и увеличението спрямо това на 
базовото трапецовидно крило Kmax,b е с над 6 %. 
Това се дължи на увеличената носеща способност 

α

yac  (с 2,3 %) и на по – ниските стойности на 

коефициента на челно съпротивление. 
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Фиг. 3. Изменение на аеродинамичното качество К в 

зависимост от ъгъла на атака. 
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Таблица 1. Аеродинамични характеристики на 

изследваните крила 

Характеристики Крило 1 Крило 2 Крило 3 

Разпереност l, [m] 1,97 2,08 2,01 

Удължение λ 8,1 9,0 8,4 

Kmax 12,05 12,85 12,55 

Kmax/Kmax,b 1,0 1,066 1,041 
αα

byaya
cc ,/  1,0 1,023 1,013 

α

z
m  -1,08 -1,15 -1,10 

 
Крило 3 също показва увеличаване на 

аеродинамичното качество и носещата способност 
(Таблица 1). По – високите стойности на 

производната на надлъжния момент α

z
m  са 

свързани с повишената подемна сила и 
преразпределението на крилното натоварване в 
краищата. 

На Фиг. 4 е представена вихровата следа и 
формирането на крайните вихри за крилото с 
триъгълна форма на краищата. От представената 
картина на траекториите се вижда, че влияние 
върху вида на течението в следата оказва и 
значителната промяна на ъгъла на стреловидност 
по предния ръб на крилото. Според някои 
източници в тази зона непосредствени след 
крилото се създава допълнителен вихър [3],[6]. В 
това изследване подобен ефект не се наблюдава. 
 

 

Фиг. 4. Формиране на вихровата следа и крайните 

вихри 

На Фиг. 5 са представени векторни диаграми на 
разпределението на скоростта в следата на 
разстояние един метър от предния ръб на крилото, 
при ъгъл на атака 2,5 градуса. 
 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Фиг. 5. Векторно поле на скоростта и интензивност 

на вихровата следа зад трите изследвани обекта:  

а) крило 1; б) крило2; в) крило 3. 
 

Ясно се очертават зоните на крайните вихри и 
тяхното положение. Вижда се, че за втората 
конфигурация крайният вихър е по – отдалечен от 
равнината на симетрия, което е една от причините 
за получаването на по – високо аеродинамично 
качество. 

Влиянието на размерите и положението на 
крайните вихри върху аеродинамичните 
характеристики е свързано с разпределението и 
големината на индуктивните скорости в течението 
след крилото. Един от начините за оценка се 
основава на определянето на две характеристики - 
разстоянието между крайните вихри и радиуса на 
ядрото на вихъра [2], [7]. За целта е изследвано 
разпределението на вертикалната скорост Vy в 
следата. 

 

 
Фиг. 6. Схема за определяне на характеристиките на 

крайните вихри. 
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Фиг. 7. Разпределение на вертикалната компонента 

на скоростта Vy в следата. 

 
Резултатите са представени на Фиг. 7. Вижда 

се, че за крилото с триъгълен край ядрото на 
крайния вихър е най – отдалечено от равнината на 
симетрия и е с най – малък радиус. В Таблица 2 са 
представени получените резултати за тези 
характеристики. 

Сравнението на индуктивното челно 
съпротивление се извършва с използване на (1) 
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Тази зависимост позволява да се сравнят 
стойностите за изследваните крила и еквивалентно 
елиптично крило, за което геометричното 
удължение λ е равно на ефективното λeff. 
 
Таблица 2. Характеристики на крайните вихри 

Характеристики Крило 1 Крило 2 Крило 3 

Разпереност, [m] 1,97 2,08 2,01 

Разстояние между 
крайните вихри l’, [m] 

1,91 2,14 1,99 

Радиус на ядрото на 
крайния вихър, Rk  

0,051 0,044 0,046 

λ/λeff 1,023 0,99 1,013 

 
От резултатите в Таблица 2 се вижда, че крилото с 
триъгълен край има най – ниско индуктивно 
съпротивление и това е в съответствие с 
получените интегрални аеродинамични 
характеристики. От друга страна получаването на 
точна количествена оценка е свързано с 
повишаването на гъстотата на изчислителната 
мрежа в областта зад крилото. Затова и не може да 
се твърди, че крилото с триъгълен край има по – 
ниско индуктивно челно съпротивление от 
елиптичното. Същевременно този резултат ни дава 
възможност да направим сравнителна оценка на 

трите крила по отношение на тази аеродинамична 
характеристика. 

4. Заключение 

При направения анализ на трите 
конфигурации се установи, че добавянето на 
скосени краища влияе благоприятно върху 
аеродинамичните характеристики на крилото. 
Наблюдава се увеличаване на аеродинамичното 
качество и на носещата способност. Изследвания 
свързани с определяне на влиянието на 
стреловидността по предния и задния ръб и 
разпереността на краищата ще позволят да се 
определи най – ефективната форма в план на този 
вид конструктивни средства за подобряване на 
аеродинамичните характеристики на крилото. 
 
 

Литература 

[1] Д. Гешев, Аеродинамика на Летателните Апарати 
основен курс, Катедра Въздушен Транспорт, ТУ - София 
2002. 

[2] С. Пенчев, Определяне на аеродинамичните 
характеристики на крило по параметрите на течението, 
Сборник доклади trans&МOTAUTO’07, София, 2007, 
стр.96-98. 

[3] G. Martin, Comparison of Aerodynamic Performance of 
Raked Wing Tips and Large Winglets, Cranfield University, 
2006. 

[4] J. Halpert, D. Prescott, T. Yechout and M. Arndt, 
Aerodynamic Optimization and Evaluation of KC-
135RWinglets, Raked Wingtips, and a Wingspan Extension, 
AIAA 2010 – 57, 2010. 

[5] K. Lee, Development of Unmanned Aerial Vehicle for 
Wildlife Surveillance, University of Florida, 2004. 

[6] R. Babigian, and S. Hayashibara, Computational Study of 
the Vortex Wake Generated by a Three-Dimensional Wing 
with Dihedral, Taper, and Sweep, AIAA 2009 – 4107, 2009. 

[7] U. La Roshe, and S. Palffy, Wing-Grid, a Novel Device 
for Reduction of Induced Drag on wings, ICAS 96, Sorento,, 
1996. 

 
 

 

STUDY OF AERODYNAMIC 

CHARACTERISTICS OF RAKED 

WINGTIPS 

 

STANIMIR PENCHEV 

ATANAS MARCHEV 

 



                                                                                        

 321 

 

БЪЛГАРСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА КОМПАНИЯ  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

София 1309, бул. „Ал. Стамболийски” №239 Б, ет.5/6  

Тел.: +359 2 920 14 83, факс: +359 2 920 14 83,e-mail: office@brc-bg.com 
 
“Българска железопътна компания” АД е акционерно дружество с предмет на дейност 
предоставяне на железопътни услуги за превоз на товари във вътрешно и международно 
съобщение. 
Дружеството е създадено през 2004 г. със 100% частен капитал. Aкционери в дружеството 
са: GFR (GRUP FEROVIAR ROMAN ), който е най–големият частен железопътен оператор в 
Румъния и фирма „Агрополихим” АД - Девня. „БЖК” АД е първият национален частен 
железопътен превозвач с лиценз № 201 от 15.04.2005 г. на Министерството на транспорта за 
осъществяване на товарни превози по цялата железопътна инфраструктура на Р. България.  
От 01.01.2007 г. лицензът е с европейски статут. Основната дейност на дружеството се 
осъществява в съответствие със Закона за железопътния транспорт, подзаконовите 
нормативни актове към него и получената лицензия. 
„БЖК” АД притежава следните лицензии и сертификати: 

• Лиценз № 201 от 15.04.2005 г. за превоз на товари по железопътната инфраструктура 
на Р. България. Национален лиценз № 201 за извършване на железопътна транспортна 
услуга издаден от Министерството на транспорта  

• Национален лиценз № 201 за финансово обезпечаване на гражданска отговорност. 
• Сертификат за членство в КРИБ.  
• Сертификат за безопасност № 40 от 03.10.2005 г. за возилата и за съответната 

квалификация на персонала, зает пряко с управлението им, удостоверяващ годността 
за движението им по железопътната мрежа издаден от НИИТ ООД. 

• Сертификат за безопасност BG1120080003 на „БЖК” АД съгласно изискванията на 
чл.11 от Директива за безопасност 2004/49/ЕО издаден на 30.12.2008 г. (част А и Б). 

• Сертификат по ISO 9001:2008. 
 

Отчитайки важните задачи, стоящи пред европейските железници и предизвикателствата 
пред новоприетите страни в ЕС, необходимостта от спазването на международни стандарти и 
изграждането на новите системи за съвместимост, „БЖК” АД стана член на редица 
международни авторитетни и водещи железопътни организации: 

• Пълноправен член на CIT от Август 2006. 
• Асоцииран член на UIC от м. Януари 2007. 
• Пълноправен член CER от м. Януари 2007. 
• Подписваща страна на GCU. 

„БЖК” АД участва във всички важни съвещания на горните организации с цел поддържане 
на постоянна информираност за актуалните проекти и следене на дискусиите по всички 
проблеми на европейския железопътен транспорт. 
 
Към настоящия момент „Българска железопътна компания” АД разполага с магистрални и 
маневрени дизелови и електрически локомотиви. Магистралните локомотиви са от серии 
40.оооо, 87.оооо – електрически и серия 06.оооо – дизелови. Маневрените локомотиви са 
наети и са от серия 52.оооо и 55.оооо. 
 „БЖК” АД работи предимно с вагони, собственост на клиента и наети вагони. Вагоните на 
клиента са съобразени с особеностите на технологичното производство и продукцията на 
предприятието. Наетите вагони са предимно открити за превоз на насипни товари. 
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За предлагане на по-добра организация на транспортите и услуги на клиентите, „БЖК” АД 
има създадени регионални звена в София, Варна, Бургас, Русе, Горна Оряховица и Пловдив. 
 
Развитието на компанията може да се представи чрез производствените показатели – 
превозени тонове и нето тон километри, които са както следва за изминалите години: 
 

     Година  2006                 445 000  /  170 000 000; 
                 Година  2007                  1 364 932  /  528 239 319; 
                 Година  2008                                 1 634 404  /   640 106 232; 
                 Година  2009                                 2 290 366  /   807 388 164; 
                 I - во полугодие 2010                   1 079 954  /   374 034 296. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пазарният дял от товарните превози в България, който фирмата заема към края на 2009 г 
може да се илюстрира с долните графики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основни клиенти на компанията са: АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД, КАОЛИН АД, СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ АД, ТРАНСВАГОН АД, КЦМ Кърджали, ТРАКЦИЯ АД и др. 
 
От изключителна важност за развитието на компанията е увеличаването на международните 
превози. „БЖК” АД има сключени споразумения със GRUP FEROVIAR ROMAN, CFR 
Marfa, SERBIAN RAILWAYS за приемане и предаване на товарни влакове през гранични 
гари. 
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Във връзка с бъдещето развитие пред компанията стоят много важни цели: 
• Развиване на пътничски превози 

            първи етап: Букурещ – Варна / Варна – Букурещ; 
• Развиване на комбинирани превози; 
• Развиване на превози с група вагони; 
• Създаване на собствени ремонтни бази; 
• Приключване на процедурата за сключване на споразумение за приемане и предаване 

на товарни влакове с TRAINOSE в гранична гара Кулата; 
• Започване на процедура за сключване на споразумение за приемане и предаване на 

товарни влакове с TCDD в гранична гарa. 
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