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PIV investigation of flow around the Ahmed body with different 
slant angle 

Ivan Dobrev1,*, Fawaz Massouh1, Amélie Danlos1, and Michael Todorov2  

1ENSAM Dynfluid, 151 bd de L’Hôpital, 75013 Paris, France 
2Technical University of Sofia, dept. of Air Transport, 8 blvd Kliment Ohridski, Sofia 1000, Bulgaria 

Abstract. The experimental study is carried out in wind tunnel by means of particles image velocimetry 
(PIV). The experimental model is equipped with slant angles of 10°, 20°, 25°, 27°, 29°,30°, 45° and 90°. 
For each angle, the velocity fields are obtained along the slant surface and perpendicularly to the flow 
immediately behind the model. The obtained results show that the increasing slant angle from 10° to 29° 
accelerates the flow on the slant surface. This acceleration decreases the pressure on this surface and thus 
increases the aerodynamic lift. As consequence, the intensity of the C-pillar vortices increases 
simultaneously with the drag. However, for slant angles greater than 29°, the flow separation appears, the 
pressure on the slant surface rises and thus the aerodynamic lift becomes much smaller. The results of this 
investigation permit to study the intensity of C-pillar vortices for different slant angles and to highlight the 
direct relation between the lift and the drag in the case of Ahmed body. 

1 Въведение 

Един от важните параметри за повишаване на ефек-
тивността на транспортните средства е намаляването 
на тяхното аеродинамично съпротивление. С пови-
шаване на скоростта въздушното съпротивление 
става все по-голямо, така с увеличаване на скоростта 
от 40 km/h на 120 km/h неговият дял от общото 
съпротивление нараства от 35% на 65%. Освен това, 
при увеличаване на скоростта, за управляемостта на 
автомобила стават все по-важни и другите аеродина-
мични параметри на автомобила, като подемна сила, 
странични и надлъжни моменти [1]. 

Изследванията в областта на аеродинамиката на 
автомобила се правят, както с компютърни симула-
ции, така и с експериментални средства. Изследова-
телите често използват автомобили с генерична 
форма характерна за даден клас автомобили, с цел да 
бъдат изучавани техните фундаментални аеродина-
мични качества, а също и да бъдат сравнявани резул-
татите от числени пресмятания с тези, получени по 
експериментален път. Предимствата на тези 
генерични форми е, че те лесно могат да бъдат 
възпроизведени и изследвани от различни изследова-
телски центрове. Една от най-известните генерични 
форми на автомобил тип фастбек е тази предложена в 
[2], известна като тялото на Ахмед. Тялото е 
съставено от три части, заоблена предна част, средна 
с форма на паралелепипед и скосена задна част. За да 
определи приносът на отделните елементи в общото 
съпротивление, авторите са поставили датчици 
измерващи аеродинамичните сили на действащи 
върху предната част, задната наклонена повърхност, 

задната вертикална повърхност, както и на общото 
съпротивление. 

 

Фиг. 1. Изменение на коефициента на подемната сила CL и 
коефициента съпротивлението CD  в зависимост от ъгъла 
на задния прозорец [3]. 

Направените в [2] изследвания показват преобла-
даващото влияние на наклона на задната част върху 
общото съпротивление. С увеличаване на наклона до 
12,5° се достига до минимума на аеродинамичното 
съпротивление. По-нататъшното увеличаване на 
задния ъгъл води до все по-голямо и по-голямо 
съпротивление, като при ъгъл малко по-малък от 30° 
то нараства с около 60% и достига своя максимум. 
При по-нататъшното увеличаване на наклона на 
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задния прозорец, течението се откъсва от задната част 
и съпротивлението рязко намалява. Ъгъла при който 
става тази рязка промяна на аеродинамични сили се 
нарича критичен и е много близък до 30°. 
Последващата промяна на ъгъла на задният прозорец 
до 90°, влияе съвсем слабо върху аеродинамичното 
съпротивление и то остава постоянно. Предишно 
изследването на авторите [3] показва, че промяната на 
коефициента съпротивлението CL в свързано с 
непосредствена промяна на коефициента  подемната 
сила CD, Фиг. 1. 

Измерването на полето на скоростта в следата на 
тялото позволява да се определят четири вихъра [1, 2], 
Фиг. 2. Вихър C е свързан с ниското налягане по 
повърхността на задния прозорец, прилича на краищ-
ните вихри на крило с малко удължение и интензите-
тът му се увеличава с нарастване на ъгъла задния 
прозорец. Вихрите А и B са нестационарни и могат да 
бъдат открити само на картината на осредненото 
течение. Рециркулационият вихър Е се появява по 
повърхността на задния прозореца при ъгли на близки 
до 30°. Тази картина на течението и така описаната 
вихрова система, с малки уточнения се потвърждават 
от последващите изследвания, провеждани с LDA и 
PIV, например [4]. 

Значителна част от изследванията на тялото на 
Ахмед са свързани с активния или пасивния контрол 
на течението с цел намаляване на аеродинамичното 
съпротивление. За да бъдат наистина ефективни тези 
мерки на контрол, от съществено значение е да се 
изследва механизма на увеличаване на съпротивле-
нието и преди всичко вихровата системата при ъгли 
на задния прозорец близки до критичния.  

 

Фиг. 2. Вихрова система в следата на тялото. 

Представеното в тази работа изследване е 
продължение на предишна работа на авторите [3] 
свързана с определяне на връзката между подемната 
сила и съпротивлението на тялото. Както и в работите 
на други автори [5] и тук е установена пряка връзка 
между рязкото увеличаване на аеродинамичното 
съпротивление и нарастването на подемната сила, 
както и рязкото му намаляването, свързано с 
откъсването на течението от задния прозорец. За да се 
определи в детайли полето на течението около тялото 
на Ахмед, в тази работа се представят PIV ( particles 
image velocimetry ) измервания в равнината на 
централната симетрия на тялото и в равнина 
перпендикулярна на течението в следата на тялото. 
Целта е да се определи циркулацията на вектора на 

скоростта и да се свърже интензитета на С-вихрите с 
подемната сила. Получените от измерването 
резултати показват, че при ъгли малко по-малки от 
критичния, C-вихрите индуцират скорости, които 
подобно на вихрите при делта крило с малко 
удължение ограничават откъсването на течението от 
задния прозорец. Следователно, каквито и да се 
активни или пасивни мерки, които водят до по-бързо 
разпадане на C-вихрите биха позволили де се намали 
аеродинамичното съпротивление на тялото на Ахмед. 

2 Експериментално изследване 

2.1. Опитна уредба 

Експерименталното изследване на течението около 
тялото на Ахмед е проведено в аеродинамичния тунел 
на ENSAM, Париж. Аеродинамичният тунел e от тип 
Прандтл с полуограничена работна част със сечение 
1,65×1,34 m и дължината от 2 m. Работна част е 
отворена от двете си страни и е свързана с 
атмосферата, което позволява измерващата апаратура 
да бъде изнесена извън работната зона за да не 
смущава течението. За измерване на аеродинамични 
сили се използват две везни, 4-компонента за малките 
сили и 6-компонента за големите сили. Честотно 
управлявания електродвигател с мощност от 120 kW 
позволява изменение на скоростта от 1,5 m/s до 40 
m/s. Благодарение на успокоителната камера, която е 
със сечението 12,5 пъти по-голямо от това на 
работната част, турбулентността е по-ниска от 0,5%. 
В настоящето изследване се използва модел на тялото 
на Ахмед в мащаб 0,75 от това на оригиналa. Така 
дължината на тялото е Lb=783 mm, височина 
H=216 mm, a ширината W=296 mm. С цел да се 
избегне влиянието на граничния слой по стените на 
тръбата, моделът е поставен в среда на работната част 
на тръбата върху тънък диск с дебелина 4 mm и 
диаметър от 1,5  m.  

 

Фиг. 3. Равнини на измерване на полето на скоростта. 

Изследвани са общо 9 различни наклона на задната 
част 10°, 15°, 20°, 25°, 27°, 29°, 30°, 45° и 90°. За 
измерването на скоростите около тялото е използвана 
PIV система на Dantec Dynamics. Използваните 
камери FlowSense 4M II са с разрешаваща способност 
от 2048×2048 px и са снабдени с обективи Nikon AF 
60mm f/2.8D, а използвания Nd-Yag лазер Litron Nano 
е с мощност от 2×200 mJ. Измерванията в равнината 
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на надлъжната симетрия на тялото, са от тип 2D2C 
(плоска повърхност на измерването, две компоненти 
на скоростта) са направена с помощта на две камери, 
Фиг. 3. Поради преобладаваща големина на надлъж-
ната скорост, измерването в плоската повърхност, 
перпендикулярна на течението, е направено с две 
камери в режим стерео (2D3C). Скоростта при която 
са направени всички измерванията е U∞= 14 m/s, което 
отговаря на число на Рейнолдс равно на 0,75×106. 

2.2 Обработка на резултатите 

Обработката на получените резултати е направено с 
помощта на Dynamic Studio 2015. С цел да се подобри 
сходимостта на резултатите при определяне на 
средната скорост, за всяка серия от измерване са 
направени 500 двойни снимки. За да се подобри 
прецизността при обработка на резултатите е из-
ползван методът Adaptive PIV [6], като началният 
размер на прозореца на корелация е 24 px и припо-
криването е 50%. Използваният метод помага да се 
подобри разрешаващата способност при малките 
вихрови структури, без да се загуби точност в случай 
на недотам добра корелация. Измерването поле по 
дължината на тялото, в областта на следата е с 
размери 290×570 mm при разрешаваща способност от 
1,77 mm/вектор. При измерването в равнината 
перпендикулярна на течението, при определяне на 
трите компоненти на скоростта, полето на измерване 
е намалено до 190×180 mm и разрешаващата способ-
ност е 1,1 mm/вектор. Това намаление се налага при 
стерeо-PIV за да се избегне увеличаване на 
неточностите при комбинирането на снимките от 
двете камери. За съжаление, намаленото поле не 
позволява да се изследва по-пълно течението и да се 
обхванат едновременно двата C-вихъра. Освен това 
не може да бъде измерена скоростта на течението 
близо до повърхнината моделираща пътя. 
Разстоянието на равнината на измерване до края на 
тялото е 60 mm което отговаря на 0,077 от дължината 
на тялото. Тoва разстояние помага да бъдат сравнени 
резултатите от това изследване с измерванията 
направени от други автори. Освен това, както показва 
изследването в [4], дисипацията на C-вихрите в тази 
равнина е все още незначителна, вихрите запазват 
първоначалната си циркулацията, а комбинирането 
им с другите вихри А и B още не е започнало. 

3 Анализ на получените резултати  

Полето на скоростта безразмерната скорост ⁄  в 
надлъжната равнина на симетрия е показана на Фиг. 4. 
При ъгли от 10° до 29° се наблюдава значително 
увеличаване на скоростта на течението спрямо 
несмутеното течение в областта на ръба, образуван от 
тавана на тялото и задния прозорец. Това увеличение 
на скоростта намалява и се изнася назад след 
откъсването на течението при ъгли по-големи и равни 
на критичния. Трябва да се отбележи, че при малки 
ъгли от 10° и 15°, А-вихърът е доста плосък и 
центърът му е отдалечен от задната повърхност на 

тяло. Постепенно, с увеличаване на ъгъла на задния 
прозорец от 25° към критичния, вихърът се доближава 
и при ъгъл от 29°, разстоянието от центъра до задната 
повърхност става незначително. Подобно на А-
вихъра, с увеличаване на ъгъла на задния прозорец, 
центърът на B-вихъра също се доближава до тялото, 
като при това размерът му се намалява значително, 
особено при ъгъл 29°. Вихър Е се забелязва за пръв 
път при ъгъл 25°, а при ъгъл от 29° той има добре 
изразена обратна скорост по повърхността на задния 
прозорец. При промяна на ъглите от 10° до 29° се 
наблюдава силно скъсяване на следа на тялото. Това 
скъсяване е свързано донякъде с намалената площ на 
задната перпендикулярна повърхност, но като цяло то 
е свързано с значителното увеличаване на индуцирана 
скорост от С-вихрите. Необходимо е да се отбележи, 
че вихрите C не са успоредни на пътя, а са наклонени 
назад по течението [4]. В резултат на този наклон, те 
индуцират скорости обратни на несмутената скорост 
и скъсяват значително дължината на следата. За да се 
оцени този ефект е необходимо да се сравнят следите 
при 29° и 90°. Следата при 29° е минимална, докато 
при 90° тя е съизмерима с дължината на тялото. 
Ефектът на индуцираните от С-вихрите скорости е 
значителен и върху течението по долната повърхност 
на тялото.  

 

Фиг. 4. Поле на безразмерната скорост ∞⁄  в равнината 
на симетрия. 

При ъгъл от 29°, течение под тялото изчезва 
непосредствено след задната перпендикулярна 
повърхност, докато при 90° то прониква доста назад в 
следата и играе важна роля за увеличаване на размера 



Sozopol, 15-17 September 2018 BulTrans-2018 Conference Proceedings 

 15  

на площта на A-вихъра. След откъсването на 
течението при критичния ъгъл от 30° и изчезването на 
С-вихрите, течението придобива характера на 
класическо течение след лошо обтекаемо тяло, като 
размерът на следата се влияе по-слабо от ъгъла на 
задната повърхност на тялото. 

 

Fig. 5. Поле на безразмерната скорост ∞⁄  в равнина, 
перпендикулярна на течението, на разстояние 60mm от 
края на тялото. 

Измерванията в равнина перпендикулярна на 
течението са направени на разстояние 0.077Lb или 
60mm от задния край на тялото. Те помагат да се 
придобие още по-пълна представа за следата на 
тялото, както и да се пресметне интезитета на С-
вихрите, Фиг. 5. На фигурата е показана безразмерна-
та скорост ⁄  различни ъгли на задния прозорец. 

Изображенията на Фиг. 5 показват, че при увели-
чаване на ъгъла на задната повърхност от 10° до 29° 
се забелязва значително увеличаване на интензитета 
на С-вихъра, с което и нараства влиянието му върху 
полето на скоростта. Посоката на въртене на вихъра е 
обратно на въртенето на часовниковата стрелка. Така 

във всички точки от повърхността с ординати по-
ниски от центъра на вихъра индуцираната скорост е 
надолу. 

Може да се отбележи, че индуцираната от С-
вихъра надолу скорост не позволява на течението да 
се откъсне от задния прозорец. Ясно е изразено също 
забавянето на течението в областта на задния 
прозорец, което нараства с увеличаване на ъгъла.  

Следата на граничния слой по страничните стени 
на тялото при по-малките ъгли от 10° до 20° е подобна 
на тази, при ъгли равни или по-големи от критичния 
30°, 45° и 90°. В същото време при ъгли от 25°, 27° и 
29° се забелязва напречно стесняване на следата на 
страничните стени. Това стеснение е в резултат на 
значителна напречна компонента на скоростта 
насочена навътре и която е индуцирана от С-вихрите. 
Интересно е също да се отбележи малката надлъжна 
компонента на скорост в ядрото на С-вихъра. 
Определянето на големината циркулацията на C-вих-
рите е направено с анализ на полето на неустанове-
ната скорост. Това се налага заради непрекъсната 
промяна на центъра на вихъра във времето, т.нар. 
vortex wandering [7], което затруднява пресмятането 
на циркулацията от осредненото течение. За всяко 
мигновено скоростно поле се определя центърът на C-
вихъра. Необходимо е да се отбележи, че мигновеното 
скоростно поле е със значителни градиенти, в 
резултат на което определянето на центъра на вихъра 
чрез методи изискващи пресмятането на производни 
на скоростта води до значителни грешки. Поради 
това, в настоящата работа се използва алгоритъм 
предложен от [8], който не изисква пресмятането на 
производни. За целта се пресмята интегралът: 

 Γ P
∙

‖ ‖∙
dS∈ . (1) 

Тук S е повърхността около точката на наблюдение P 
в която става пресмятането. UM е векторът на 
скоростта в точка M, z е единичен вектор перпенди-
кулярен на повърхността, а M е която и да е вътрешна 
точка. Разстоянието между точка P и точка M е 
означено с PM. Средната скорост U  в точка P се 
изчислява по формулата: 

 U 1 S⁄ UdS, (2) 

където U е векторa на скоростта. 
На практика при изчисления, за центъра на всяка 

клетка i, j от матрицата на компонентите на полето на 
течение се пресмята сумата: 

 Γ P ∑ ∙

‖ ‖∙
 (3) 

В случая S е квадрат страна със размер √N∆, а  е 
разстоянието между два съседни възела на матрицата, 
като тук N = 3. В точката на наблюдение P може да 
има център на вихър, ако пресметната стойност 
|Γ2| > 2/π. За център на вихъра се определя точката от 
течението в която |Γ2| има най-голяма стойност. На 
Фиг. 6 е показано полето на Г2 функцията при ъгъл от 
20°. 
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Фиг. 6. Поле на функцията Г2 в областта на вихъра, при 
ъгъл на задния прозорец от 20°. 

След определяне на центъра на вихъра, се прави 
пресмятане големината на циркулацията на скоростта 
Г по окръжност с център съвпадащ с центъра на 
вихъра: 

 Г ∮ 	ds. (4) 

 

Фиг. 7. Изменение на циркулация в зависимост от 
безразмерния радиус r/H. 

На Фиг. 7 е показано изменението на циркулация-
та Г в зависимост от радиуса на интегриране, за ъгъл 
на задния прозорец от 27°. На фигурата радиусът r е 
обезразмерен с височина на тялото H. Вижда се, че 
след определено увеличаване на радиуса на интегри-
ране големината на циркулацията остава постоянна, в 
този случай вихровата тръба на С-вихъра се намира 
изцяло включена в кръг с този радиус. Стойността на 
циркулацията при която циркулацията спира да расте 
или нараства слабо се приема за циркулация на 
вихъра. Окончателната стойност на циркулация за 
даден ъгъл се получава след осредняване на всички 
измерени стойности от серията за дадения ъгъл. 

Трябва да се отбележи, че C-вихрите изсмукват и 
включват в себе си значителна част от нискоенергий-
ния граничен слой по задния прозорец и по странич-
ната повърхност на тялото. В резултат на това 
формата им не е точна окръжност, а турбулентността 
в ядрото им е силно изразена. 

След определяне на големината на циркулация и 
разстоянието между вихрите b, с помощта на 

теоремата на Кута-Жуковски може да се пресметне 
подемната сила Lg предизвикана от тях. 
Определянето става подобно на това на крило с 
разпереност b и скорост на несмутеното течение : 

 Γ . (5) 

Тук ρ е масовата плътност на въздуха, а b е 
разстоянието между С-вихрите. В случая 
пресмятането е направено за скорост от 17 m/s. 
Получените по тази формула резултати се сравнени с 
подемната сила L получена от пресмятането с 
коефициентите на подемната сила: 

 C A. (6) 

Тук коефициент на подемната сила CL e получен при 
изследването на авторите представени в [3], A е 
напречното сечение на тялото, A = WH. Резултатите 
от това сравнение са показани на Фиг. 8. Вижда се, че 
подобно на резултатите в [1-2] подемната сила 
пресметната от циркулацията на вихрите е по-голяма 
от подемна сила измерена от везната. Следователно за 
точното определяне на подемната сила на тялото 
трябва да бъдат направени допълнителни измервания 
в областта на следата в близост до повърхността 
моделираща пътя с цел определяне на циркулацията 
на В-вихрите. 

 

Фиг. 8. Сравнение на подемна сила пресметнатa от 
циркулацията вихрите с подемната сила измерена от 
везната. 

4 Заключение 

Работа е продължение на изследване на авторите в 
което се установява връзката между подемната сила и 
съпротивлението на тялото на Ахмед. С помощта на 
PIV тук е изследвано течението около тялото при 9 
различни ъгъла на наклона на задният прозорец.  
Целта е да се установи връзката между интензитета на 
С-вихрите и подемната сила. За разлика от други 
изследвания в настоящата работа са направени 
измервания на течението около при ъгли на задния 
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прозорец, много близки до критичния 27° и 29°. Това 
позволява да се наблюдава силното скъсяване на 
следата на тялото предизвикано от С-вихрите 
скорост, която индуцира надлъжна компонента 
насочена срещу несмутеното течение. Ефектът на С-
вихрите е подобен на ефекта на краищните вихри на 
крило с малка разпереност. Подобно на тях, те 
индуцират насочена надолу скорост, която огранича-
ва зоната на рециркулацията, задържа откъсването и 
снижава налягането по задния прозорец. Следова-
телно, всякакви мерки които могат да доведат до по-
ранното разпадане на С-вихрите биха помогнали да се 
намали аеродинамичното съпротивление. В работата 
са определени центровете на С-вихрите в равнина 
непосредствена близост до тялото и е пресметната 
стойността на циркулацията им. С помощта на 
обобщената теорема на Кута-Жуковски е изчислена 
подемната сила която те предизвикват и е сравнена 
подемната сила измерената с помощта на везни на 
аеродинамичния тунел. Получената разлика е почти 
постоянна величина, слобо зависи от ъгъла на задния 
прозорец и се дължи на подемната сила на А и В 
вихрите. 
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Shock-wave-drag reduction using supercritical airfoil 
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Abstract. Transonic flow is characterized by a mixed sub- and supersonic local flow in the same flow field. 
The supersonic region normally terminated by a shock wave across which the flow slows down to subsonic 
speed together with a severe increase in the airfoil drag. This mixed sub- and supersonic local flow 
complicate computations of transonic flow condition. The aim of this research is to numerically investigate 
transonic flow around high-subsonic and supercritical airfoils and to evaluate the effectiveness of body 
shaping as a shock wave drag reduction tool. Obtained results reveal that, for NACA 64-A215 high-subsonic 
speed airfoil (HssA) a pocket of supersonic flow is noticed at M = 0,72 terminating by a nearly normal shock 
wave. While for NASA AN11% thick supercritical airfoil (ScA) the same pocket appears on the lower airfoil 
surface at M = 0,86. The drag variation result depicts that the critical Mach number (Mcr) for ScA can be 
increased to 0,76, compared to 0,72 for HssA. In addition, the drag divergence Mach number (MDD), can be 
increased to 0,82 for ScA compared to 0,76 for HssA. Beyond the MDD, the drag coefficient increases by a 
factor of 20. Supercritical airfoil shows favourable flow-field characteristics with lower local Mach number, 
weaker terminating shock wave hence, a smaller shock-wave drag value.  

1 Introduction 

If Mach number remains subsonic, but is sufficiently near 
one, the flow expansion over the top surface of the airfoil 
may result in locally supersonic region, such a mixed 
region flow is defined as transonic flow [1]. This region 
terminates with a shock wave across which there is a 
discontinuous and severe increase in the airfoil drag. This 
rapid increase is due to appearance of shock-wave drag 
along with the pressure growth through the shock wave 
which will thickens the boundary layer to increase viscous 
drag. 

In the late 1960’s Richard Whitcomb developed 
supercritical airfoils that has significantly improved 
transonic performance compared to other existing airfoils 
[2]. Supercritical airfoil shape is design to insure local 
supersonic flow with isentropic recompression, hence it 
has a relatively large leading-edge radius, mild curvature 
over the middle section of upper surface and considerably 
large aft camber [3]. Aerodynamicists in industry have 
also contributed to transonic aerodynamic design. Lynch 
[4], recognized the aerodynamic issues related with 
leading-edge radius and camber. Further development in 
airfoil performance was proposed by Henne and Gregg 
[5], they proposed to make the upper and lower surfaces 
parallel at trailing-edge where the upper and lower 
surfaces are diverging at trailing-edge. 

The theoretical/computational transonic flow problem 
was a real challenging. The transonic problem is hard 
because it is inherently nonlinear, and the steady solution 
changes math types, being elliptic in the subsonic portion 
of the flow and hyperbolic in the supersonic part of the 

flow. E. Murman and J. Cole made the key revolution [6]. 
Using transonic small disturbance theory, they came up 
with a scheme that could be used to develop a practical 
computational method. In their scheme the nonlinear term 
in the equation permits for the equation to change type, 
and provides a way for the type to be defined locally in a 
computational scheme. The code known as TSFOIL was 
the final development of small disturbance theory 
methods for 2D, [7]. A. Jameson extend the method to 
solve the full potential equation in body fitted coordinates. 
This required some further key modifications to the 
theory. The code he developed was known as FLO6, [8] 
and, after further developments, resulted in the very 
efficient full potential flow code known as FLO36. [9]. 
The next solving approach was to add viscous effects to 
the inviscid calculations, and to switch to the Euler 
equations for the outer inviscid flow. M. Drela developed 
a code known as MSES using Euler solution method [10]. 
In this research work a numerical simulation of transonic 
flow around a high subsonic and supercritical airfoils 
were conducted and compared. Full Navier-Stokes 
equation was used to predict the shock wave in terms of 
capturing positioning and strength as well as the 
evaluation of a wave drag reduction. 

2 Mathematical model  

Fluent solves conservation equations for mass, 
momentum and energy. The Spalart-Allmaras model was 
selected to account for turbulence.  

The equations for conservation of mass, momentum 
and energy can be written as follows: 

O. Elsayed, and E. Essadiqi, Shock-wave-drag reduction using supercritical airfoil 
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 	 0, (1) 

 	 	 	 ̿ 	 	 , (2) 

where  is the static pressure, ̿ is the stress tensor and  
and  are the gravitational body force and external body 
forces, respectively. 

The stress tensor	 ̿ is given by:  

 ̿ 	 	 	 	 	 , (3) 

where  is the molecular viscosity, I is the unit tensor, and 
the second term on the right hand side is the effect of 
volume dilation. 

Energy transport equation: 

 	 	 ̿ 	 , (4) 

where 	  is the conduction term and ̿ 	  is the 
viscous dissipation term. 
Energy E per unit mass is defined as: 

 , (5) 

where h is enthalpy. 
Transport variable in Spalart-Allmaras model,	  is 

identical to the turbulent kinematic viscosity except in the 
near wall region. The transport equation for  is: 

,   (6) 

where  is the production of turbulent viscosity, and  is 
the destruction of turbulent viscosity that occurs in the 
near-wall region due to wall blocking and viscous 
damping,  and  are the constants and  is the 
molecular kinematic viscosity.  is a user-defined source 
term. The turbulence kinetic energy, , is not calculated 
in the Spalart-Allmaras model. 

3 Numerical Setup 

A shock wave is an extremely thin region, typically on the 
order of 10−5 cm across which the flow properties can 
change drastically [11]. In this simulation the pressure-
based solver is used to capture shockwaves in the flow. 
The turbulence is the most challenging area in fluid 
dynamics and the most limiting factor in accurate 
computer simulation of the flow. An overview of 
turbulence modelling is done in [12]. To account for 
turbulence, Spalart-Allmaras turbulence model was 
selected. It embodies a relatively new class of one-
equation models in which it is not necessary to calculate 
a length scale related to the local shear layer thickness. 
Density and viscosity have been made a temperature-
dependent, where density is calculated from ideal gas 
equation and Sutherland law was selected for viscosity 
calculation. ANSYS Fluent: Release: 17.2, used for the 
analysis. 

3.1 Grids and boundary conditions 

A 2D C-type structured quadrilateral cell meshes were 
generated around both HssA and ScA as shown in Fig. 1 
a and b. The grids consisted of 12405 cells for both airfoil 
cases. The grids were clustered near the airfoil in the 
boundary layer vicinity to enhance flow resolution. Proper 
boundary conditions were selected for the flow domain. 

a)  

b)  

Fig. 1. C-type structure grid generated around  
a) HssA and b) ScA. 

4 Results and discussions 

4.1 Pressure distribution 

The effects of increasing free-stream Mach number on the 
pressure contours and pressure coefficient distribution 
over HssA and ScA were shown in Fig. 2 a, b, c. 

Results for HssA at a free stream Mach number of 0,82 
re-emphasizes that, the transonic flow is characterized by 
mixed regions of locally subsonic and supersonic flow 
which occurs over a body moving at Mach numbers near 
unity.  

The magnitude of the measured pressure coefficient 
along the top surface substantially exceeds the critical 
pressure coefficient, (Cpcr = –1,373 for Mcr = 0,72) at 45% 
of the chord length downstream of the leading edge. This 
is further confirming the existence of locally supersonic 
flow as evidenced at Fig. 2 a. The predicted Cp 
discontinuously drops to a value below Cpcr behind the 
shock, resulting in a region of locally subsonic flow 
downstream of the shock. 

The pressure coefficient distribution, along the bottom 
surface does exceed Cpcr, for M = 0,82 indicating a local 
supersonic flow region resulted in the onset of shockwave 
at 65% of the chord length. In contrast the flow remains 
subsonic everywhere over ScA for the value of free 
stream Mach number up to 0,82. In Fig. 2 a, pressure 
contours and pressure coefficient distribution for ScA 
indicates supersonic flow region over the lower surface 
resulting on the onset of a normal shockwave at 55% of 
the chord length. While the flow over the upper surface 
approaches the supersonic but it is still subsonic for  
M = 0,82.  
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The free stream Mach number is increased to 0,86, see 
Fig. 2 b. The pressure contours and pressure coefficient 
distribution for HssA shows an extension of the 
supersonic flow region further downstream to 62% and 
72% of the chord length on the upper and lower surfaces 
respectively.  

In Fig. 2 c, the flow is supersonic over the entire top

and bottom surfaces for Mach number of 0,92. The shock 
waves have moved to the trailing edge, and the 
mechanism for forming the leading-edge bow shock wave 
is beginning to appear for HssA. Similar flow behavior 
can be seen over ScA flow, except that a substantial 
portion of the bottom surface only is covered by a 
supersonic flow. 

  

  
a) M = 0,82 and α = 0°. 

  

  
 b) M = 0,86 and α = 0°. 
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c) M = 0,92 and α = 0°. 

Fig. 2. A series of results for HssA and ScA, illustrating the effects of increasing free-stream Mach number on the pressure and 
pressure coefficient distribution over airfoils. 

 

4.2 Mach number distribution 

Local Mach number distribution over HssA and ScA as a 
function of free stream Mach number were investigated. 
At free stream Mach number of 0,82, a pocket of 
supersonic flow appears and terminated by a nearly 
normal shock wave at 65% of the chord length on ScA 
airfoil lower surface, as shown in Fig. 3 a. Although the 
local Mach number approaches the value of 0,92 on ScA 
upper surface, the flow remains subsonic for the free 
stream Mach number values up to 0,82.  

In Fig. 3 b, the free stream Mach number values is 
increased to 0,86. A greatly enlarged region of supersonic 
flow over the top and bottom surfaces of HssA were 
observed. The shock wave has moved downstream to 60% 
and 70% chord length on the top and bottom airfoil 
surfaces respectively. The shock is now stronger, and this 
causes the viscous boundary layer to separate from the 
surface in the region where the shock impinges on the 
surface. The separated boundary layer can be seen as a 
region of intense vorticity trailing downstream of the 
shock impingement point.  

For ScA, a pocket of supersonic flow extending from 
downstream of the leading edge terminated by a nearly 
normal shock wave at about 55% of the chord length on 
the lower airfoil surface. While the Mach number reaches 
the value of 0,95 at 78% of the chord length at the upper 
surface.  

The free stream Mach number was increased further 
to 0,92 as shown in Fig. 3 c. For HssA the local Mach 
numbers inside the supersonic regions become larger, this 
in turn causes the terminating shock waves to be stronger. 
Both the upper and lower shocks are now at the trailing 
edge, and for this case the region of separated flow are 
greatly diminished. The same can be said for ScA, except 
that the shockwave at the bottom surface is formed at 70% 
of the chord length. 

4.3 Drag Divergence Phenomenon 

The drag coefficient at low subsonic speed, e.g. at M = 0,6 
found to be, cd0 = 0,015 for both airfoils. Further as the 
freestream Mach number is gradually increase, we 
observe that cd remains relatively constant all the way to 
the critical Mach number, which found to be Mcr-HssA = 
0,72 and Mcr-ScA = 0,76. However, as M continues to 
increase higher, we encounter a point where the drag 
coefficient suddenly starts to increase. This sudden 
increase in drag starts at drag divergence Mach number, 
Mdd-HssA = 0,76 and Mdd-ScA = 0,82. The drag coefficient 
increases sharply beyond the drag-divergence Mach 
number beyond, typically increases by a factor of 20.  

This large increase in drag is due to an extensive 
supersonic flow region over airfoil, terminating in a 
shockwave. As M is increased beyond drag-divergence 
Mach number, (M = 0,92) the local Mach number can 
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reach 1,15 or higher for both high subsonic speed and 
supercritical airfoils. This leads to a relatively strong 
shock wave. These shocks generally cause severe flow 
separation downstream of the shocks, with an attendant 
large increase in drag.  

As M approaches unity, a mild drag increase starts to 

take place as evidenced at Fig. 4. As evidence from results 
the supercritical airfoil shows more favorable flow-field 
characteristics, hence, the supersonic flow is closer to the 
surface, the local supersonic Mach numbers are lower, 
and the terminating shock wave is weaker. As a result, the 
value of Mdd is higher for the supercritical airfoil. 

  

  
a) M = 0,82 and α = 0°. 

  

  
b) M = 0,86 and α = 0°. 
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c) M = 0,92 and α = 0°. 

Fig. 3. A series of results for HssA and ScA, illustrating the effects of increasing free-stream Mach number on the Mach number 
distribution over airfoils. 

 

Fig. 4. Variation of the drag coefficient with Mach number for 
an HssA and ScA, illustrating the drag divergence phenomenon 
as Mach 1 is approached. 

5 Conclusion 

Effectiveness of the airfoil body shaping as a shock wave 
control tool is numerically evaluated for a high subsonic 
airfoil (HssA) and supercritical (ScA) airfoil. For the case 
of ScA, a 20 % higher free stream Mach number can be 
reached before the shock wave appear. The drag variation 
result shows that after reaching the critical Mach number 
for ScA can be increased to M = 0,76, compared to  
M = 0,72 for the case of HssA. Also, the drag-divergence 
Mach number can be increased by 8% for the case of ScA 

compared to that of HSSA. Beyond the Mdd, drag 
coefficient for the both cases HssA and ScA increased by 
a factor of 20. As a conclusion, the supercritical airfoil 
shows a favourable flow-field characteristic, evidenced 
by the a near surface supersonic flow region, lower Mach 
numbers and the relatively weaker shock wave. 
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Abstract. The box-wing aircraft configuration is promising aerodynamic and structural advantages. In the 
paper the application of an externally blown box-wing for vertical or short takeoff and landing (V/STOL) 
airplanes for short haul transportation is studied. A screening by the Morris method of the relative 
importance of the major box-wing design parameters regarding the maximum lift coefficient is performed. 
The results can be applied in the preliminary design and optimization of such aircraft. 

1 Introduction 

The box-wing configuration belongs to the group of 
nonplanar wing systems forming closed loops that also 
includes ring wings and joined wings. 

The box-wing is a tandem wing configuration in 
which the front and rear wings are joined at their tips with 
vertical planes. An illustration from the patent of Luis 
Miranda [1] is shown on Fig.1. 

Many studies have found that the box-wing aircraft 
configuration is promising  aerodynamic, structural and 
aeroelastic improvements compared to the conventional 
monoplane. Because of that it is proposed to be used in 
future commercial aircraft. An example from [2] is shown 
on Fig. 2. 

 

Fig. 1. Illustration from L. Miranda’s patent for a box-wing 
aircraft. 

 

Fig. 2. Illustration from [2] for an optimized box-wing 
passenger aircraft. 

The proposed designs exploit mainly the improved 
cruise performance, compared to that of conventional 
monoplanes. The improved L/D ratio is expected to come 
from a reduction of aerodynamic induced drag.  

As potential for new growth markets of air transport 
in the smaller capacity sectors is foreseen, transport 
aircraft that will be able to operate from airports that are 
closely integrated in the urbanized environment will be 
needed. These aircraft should be vertical or very short 
takeoff and landing (V/STOL) as they would need to 
operate from very small airfields. They also must be safe, 
quiet and have low operating costs. 

The high lift systems generally applied on passenger 
aircraft are not able to provide V/STOL characteristics 
together with the required cruise performance. A powered 
lift system needs to be applied. Powered lift is a concept 
of utilizing airflows, usually provided by the aircraft 
propulsion system, to augment lift through an increase in 
wing circulation and by turning thrust downward. A lot of 
concepts have been developed and explored [3]. Powered 
lift is able to provide performance, environmental and 
safety benefits -reduced terminal area noise footprints, 
increased payload and range capability, decreased landing 
speeds. However this comes with an increase in 
complexity and mass of aircraft, resulting in increased 
acquisition and operating costs. With the reduction of the 
operating airspeed a loss of effectiveness of conventional 
control surfaces occurs, so jet reaction control may be 
required. The reliance on powered lift makes it very 
difficult to achieve a design that can tolerate failures of 
the engines. 

A subset of the powered lift technology is the external 
blowing of the wings and flaps. In this design, the 
deflection of the slipstream from the propellers or ducted 
fans used to create an upward thrust for V/STOL is 
achieved with a system of wing flaps. In the years after 
World War II, NACA and later NASA carried out 
research on a lot of approaches to vertical flight. The 
deflected slipstream was one that was extensively studied. 

P. Roglev, Sensitivity study of the maximum lift coefficient of blown box-wing for V/STOL aircraft 
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It was investigated with the help of models, wind tunnel 
tests and even the construction of real aircraft – Fig. 3. 
The tests revealed problems with pitch instability and 
inability to descend in true vertical fashion. Unresolved 
issues as the craft approach the ground, known as 
“adverse ground effect”, eliminated the consideration of 
this craft as a real VTOL contender [4]. However this 
technology allows the creation of real STOL airplanes. 
The advantages of this approach include lower design 
complexity and the possibility to be certified under the 
requirements of the existing EASA or FAA regulations. 

 

Fig. 3. NASA Ryan VZ-3RY Vertiplane in flight. 

Most of the studies of deflected slipstream V/STOL 
characteristics carried out at NACA were aimed at 
conventional monoplanes [5]. But in [6] biplane wings 
with large-chord double slotted flaps used to deflect a 
propeller slipstream downward were explored. The test 
set up is shown on Fig. 4. This early work documented 
great potential for the deflected slipstream approach to 
V/STOL. To quote the author of the study: “The 
investigation showed that it was possible to turn the 
propeller slipstream 90° so that the resultant-force vector 
of the wing-propeller combination was normal to the 
propeller shaft and was 80 percent of the magnitude of the 
propeller thrust. When the model was near the ground, the 
slipstream was turned only about 75°, but the resultant 
force increased to about 88 percent of the thrust. The 
resultant force was reduced about 10 percent when a 
fuselage was added to the wing system.”. He added: “End 
plates were essential for obtaining high turning angles and 
efficiency.” 

 The model in the study – a biplane with endplates 
actually very closely resembles the box-wing configu-
ration. Flaps on a box-wing can convert at least 80% of 
propeller thrust into vertical lift, and they can do so 
without pitching up the nose of the aircraft. This would 
provide the necessary comfort for the passengers and 
lower pilot workload at takeoff or landing. 

A possible advantage of the box-wing configuration is 
the fact that both surfaces produce lift, while on 
conventional one the tail has to provide a down force to 
balance the aircraft, which has to be compensated by the 
wing. The box-wing configuration also is expected to 
reduce to some extent the problem with the large diving 
moment created by the flaps deflection. In this way, the 
application of a box-wing instead of a monoplane is 
expected to overcome some of the problems identified 
during the tests. 

 

Fig. 4. Biplane wing configuration from [6]. 

The box-wing configuration needs additional 
parameters that determine the relative positioning of the 
wings apart from the geometric parameters characteristic 
to all aircraft wings (reference area, chord length, sweep, 
dihedral, taper etc.) (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Gap h and stagger d of the joined-wing configuration. 

Gap (or height) h is the vertical distance between the 
front and rear wings. It is specified usually at their roots 
and tips. It is positive when the front wing is positioned 
higher than the rear wing. The gap-to-span ratio: 

 ,/ mainbhGp   (1) 

where bmain = max(bf ; br) – the span of the larger wing, is 
an important parameter, influencing the aerodynamic 
efficiency of the box-wing configuration. The subscripts f 
and r are used to designate the parameters of the front and 
rear wing respectively. 

Stagger d is the longitudinal distance between the 
leading edges of the wings, also specified as usual at their 
roots and tips. It is made non-dimensional by division to 
the equivalent mean chord Ce: 
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d
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where: 
 Ce = Sw/bmain;  (3) 

Sw is the sum of the reference surfaces of the rear and front 
wings.  

The equivalent aspect ratio Aeq is defined as: 

 .
2

w

main
eq S

b
A   (4) 

The span ratio B is defined as:  

 B = br/bf. (5) 

The large number of parameters naturally restricts the 
ability to achieve an optimal design. To enable the 
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efficient optimization in such cases it is therefore normal 
to employ some method of screening to identify those 
variables which influence the objective function most. But 
since screening belongs to the larger class of sensitivity 
analysis methods it can achieve more than just filtering of 
the variables and dimensionality reduction. In the 
conceptual design of unconventional aircraft screening 
can be useful for a range of purposes, including: 
• Increased understanding of the relationships between 

input and output variables; 
• Uncertainty reduction by identifying model inputs that 

contribute significantly to the uncertainty in the output 
and should therefore be further investigated if the 
robustness is to be increased; 

• Searching for errors in the model by finding unexpected 
relationships between inputs and outputs. 

• Model simplification – removing model inputs that have 
little or no effect on the output; 

• Selection of a base model for optimization. 
Since the maximum lift coefficient is the aerodynamic 

characteristic that influences most the STOL perfor-
mance, in this work we will apply a screening method in 
order to study its sensitivity to the variation of design 
parameters of a box-wing aircraft.  

2 Method of the investigation 

A semi empirical procedure for estimating the lift and 
drag characteristics of propeller-wing-flap configurations 
that could be applied in the preliminary design before 
wind-tunnel tests of a specific configuration is presented 
in [7]. The proposed analysis method makes use of the 
momentum theory. It applies in the unstalled flight regime 
only. Despite that it is useful in estimating the best 
performance that can be obtained. The method utilizes the 
large body of experimental information gathered about 
the slipstream deflection.  

The lift coefficient based on the free stream dynamic 
pressure is calculated as: 
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where the first term CL0 represents the power-off lift 
contribution, the second term represents the direct thrust 
contribution, and the third term represents the lift 
augmentation on the wing due to the propeller slipstream. 
The thrust recovery factor F/T and turning angle θ, are 
estimated from experimental data from [6]. CT is the thrust 
coefficient based on the free stream dynamic pressure and 
NSP is the total propeller disc area.  

For the estimation of the power-off lift and drag 
characteristics of the wing the XFLR5 program was used, 
which is a panel/VLM code with embedded XFOIL code 
(Fig. 6), [8]. 

One of the most commonly used screening methods 
[9] is the elementary effects method known also as the 
Morris method. It is a so-called one step at a time method 
(OAT) meaning that in each run only one input parameter 
is given a new value and its effect is evaluated. The 

elementary effects di(x) of an input variable xi 

(i = 1, 2 … k) is defined as [10]: 

 ;
)()...(

)(
,..., 21





 xfxxxxf

xd
ki

i  (7) 

 ,
)1(2 


p

p
 (8) 

where p is the number of levels (even number). 

 

Fig. 6. The box-wing as modelled in XFRL5. 

The original method of Morris uses two sensitivity 
measures for each input factor. The two measures are 
defined as the mean µ and the standard deviation σ of the 
distribution of the elementary effects of each input. These 
two measures are obtained through a sampling based on 
the construction of a series of trajectories in the space of 
the inputs: 
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In an improvement to the Morris method a new measure 
µ* is added in order to detect input factors with an 
important overall relation to the output. The use of µ* 
solves the problem of the effects of opposite signs which  
can cancel each other out. That  occurs when the model is 
non-monotonic and in this way results in a low value for 
µ. σ is used to point parameters that have high interaction 
with other inputs or whose effect on the outputs is non-
linear [11]: 
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Each trajectory is composed of k + 1 points. The 
number of required experiments is: 

 n = r(k + 1). (12) 

For the experimental design of a Morris method 
screening the SAFE Toolbox for MatLab/Octave [12] was 
used. Four trajectories of totally 52 models were 
generated. The intervals of variation of the design 
variables are presented in Table 1. 
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Table 1. Intervals of variation of the design variables.  

Design variables 
Minimum 

value 
Maximum 

value 
Equivalent aspect ratio Aeq 6 10 
Span ratio B =br/bf 0,7 1,4 

Area ratio S =Sr/Sf 0,7 1,4 
Root gap Gp0 –0,4 0,4 
Tip gap Gpe 0 0,4 
Root stagger St0 0,12 0,24 
Tip stagger Stе 0 0,12 
Front wing dihedral Γf, deg 0 6 
Front wing sweep Λf, deg 0 30 
Front wingtaper λf 0,5 1 
Rear wing taper λr 0,5 1 

3 Results of the investigation and 
conclusions 

The results of the screening for maximum lift coefficient 
are presented on Fig. 7. The values are given as a 
percentage of the variation of the characteristic. 

 

Fig. 7. Elementary effects of the design parameters on CLmax. 

The most influential design parameters for blown box-
wing are the tip stagger, tip gap, the front wing sweep and 
the span ratio of the front and rear wings. These parame-
ters should be further investigated and the mechanism of 
their role in providing high maximum lift coefficients 
clarified. 

The results of the study might be applied in the 
conceptual design of ESTOL box-wing aircraft. 
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Abstract. It is well known, that increasing the Turbine Inlet Temperature highly improves the Thermal 
Efficiency of Gas Turbine Engines. Of course, this fact has been taken into consideration by the Gas Turbine 
Engine designers, so one of the most important improvements, the Gas Turbine Engines have experimented 
is the increase of the Turbine Inlet Temperature. In the last 80 years the Turbine Inlet Temperature has been 
practically doubled, which resulted, even presuming unchanged component efficiencies, plus 15-20% 
absolute increment of Thermal Efficiency. In this paper, using our in-house developed thermal mathematical 
model, we examined the effect of Turbine Inlet Temperature on Thermal Efficiency without considering the 
problem of turbine blade cooling, particularly the extent of its positive effect if the Turbine Inlet 
Temperature can be improved further. 

1 Introduction 

The modern trends of gas turbine engines focus on 
increased Turbine Inlet Temperature (TIT) in order to 
increase the Thermal Efficiency (TE) and the Specific Net 
Work Output (SNWO) of the Gas Turbine Engine (GTE). 
However, operation at very high temperatures reduces the 
life time of turbine vanes and blades while the allowable 
temperature level of the cycle is limited by the melting 
point of the materials. Therefore, turbine blade cooling is 
necessary to reduce the blade metal temperature to 
acceptable level for the materials increasing the thermal 
capability of the engine. Due to the development of 
turbine cooling systems, the TIT has been doubled over 
the last 80 years [1]. Using the in-house developed 
thermal mathematical model, we can represent the 
relations among the TIT, Compressor Pressure Ratio 
(CPR) and TE and SNWO as shown in Figures 1 and 2. 
The definition of TE and SNWO can be shown below. 

SNWO wnet(π) is the desired output of the thermo-
dynamic cycle. In accordance with the second law of 
thermodynamics the mechanical work is always less than 
the input heat and in addition the friction in the real gas 
turbine components causes some more heat loss. This heat 
is dissipated as waste heat into the environment: 

       cenet www  . (1) 

TE ηth(π), in general, energy conversion efficiency is 
the ratio between the useful output of a device wnet(π) and 
the input, in energy terms. For thermal efficiency, the 
input qin(π) to the device is heat, or the heat content of a 
fuel that is consumed: 

       innetth qw / , (2) 

here: wc(π) – specific compression work, J/kg; we(π) – 
specific expansion work, J/kg; qin(π) – specific input heat, 
J/kg; π – CPR. 

Fixing the temperature range of the cycle, we can 
consider that the minimum temperature is equivalent of 
the International Standard Atmosphere temperature at 
Mean See Level (288 K), while the maximum temperature 
is the TIT itself. At given engine component efficiencies 
and losses only one variable remains in (1) and (2), 
namely the CPR. Practically the TE and SNWO are 
functions of CPR. 

In accordance with functions (1) and (2) the real GTE 
cycles, at given temperature range and component 
efficiencies, have two optimums, namely the maximum of 
the SNWO and TE, but the related CPRs are significantly 
different from each other. In accordance with it, it is 
impossible to produce the maximum SNWO and the 
maximum TE in the same time. Using our thermal 
mathematical model programme, the user can determine 
the CPRs of the maximum SNWO and the maximum TE 
and their actual value. To determine these special CPRs 
related to the above mentioned engine properties, (1) and 
(2) needs to be analysed as functions, looking for their 
local extreme. In this case it is the local maximum we are 
looking for and can be found by using the first derivative 
test. SNWO and TE maximums are, where their first 
derivative is zero 

The best TE can be achieved at the higher CPR (the 
right red curve in Fig. 1 and 2) and the best SNWO at the 
lower CPR (the left green curve) at a given TIT. Sure the 
operational point should be somewhere between these two 
optimums and anyone of them can be improved at the 
expense of the other. For the further examination we 
chose as operational point (CPR) where the multiplication 
of SNWO and TE is maximum (middle blue curve). It was 
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preferred for two reasons. First, although, the operational 
point (CPR) can be anywhere between the two 
distinguished operational points, but we expected this as 
the best approximation for the operational point of a real 
GTE. Otherwise it always gives a standard comparable 
operational point (CPR) for all TITs, practically two 
coherent pairs of CPR and TIT at given component 
efficiencies. 

 

Fig. 1. TE curves in TIT versus CPR diagram [2]. 

 

Fig. 2. SNWO curves in TIT versus CPR diagram [2]. 

In Fig. 1 the TE curves can be shown from ~18% 
(1100 K) to ~36% (1800), while in Fig. 2 the SNWO 
curves from 150 kJ/kg (1100 K) to 450 kJ/kg (1800 K). 
The component efficiencies are unchanged and shown in 
the bottom left corner. Where: ηpolc – compression 
polytrophic efficiency, -; ηpole – expansion polytrophic 
efficiency, -; ηb – combustor efficiency, -; σ – engine 
pressure loss, -; ηm – mechanical efficiency, -. 

The higher TIT results higher TE and SNWO. Increas-
ing the TIT and CPR without higher or even sometimes 
with lower engine component efficiencies, higher SNWO 
and TE can be achieved. Without being precise, about 100 
K TIT and 2.5-3 CPR raise results (absolute) 2% TE and 
50 kJ/kg SNWO raise with unchanged component 
efficiencies [2, 3]. The question is whether we can expect 
more improvement of TE with further increase of TIT or 
there is a limit when it has no more positive effect on TE. 

To process the above mentioned theories our in-house 
developed model was used which is based on Microsoft 
Excel with Visual Basic programming. Microsoft Excel 
Worksheet provides the communication platform (input 
and output data) of the created Visual Basic programme. 
The model produces: 
• The above mentioned characteristic curves in turbine 

entry temperature versus compressor pressure ratio 

diagram for any kind of combination of engine 
component efficiencies;  

• Calculates the distinguished compressor pressure ratio 
values; 

• Creates SNWO and TE web in compressor polytrophic 
efficiency versus CPR diagram; 

• It provides the analyses and evaluation of existed gas 
turbine engines.  

However, the model was originally designed for the 
operating range shown in Figures 1 and 2, which is now 
considered to be a realistic operating range for gas turbine 
engines. In view of the task, we made it possible to 
calculate the range over that till we reach the TIT where 
there is no more TE improvement. These results are 
shown in Tables (2 and 3) only at the end of paper. 

2 Relationship between the combustor 
fuel to air ratio and TIT 

In the combustion chamber the TIT implicitly depends on 
the fuel to air ratio. Considering stoichiometric 
combustion at about 15 kg air is necessary to burn 1 kg 
kerosene while the fuel to air ratio is 0,066. We can define 
an adiabatic temperature which is the maximum 
temperature if there is no cooling of the flame and the 
combustion has enough time to achieve thermodynamic 
equilibrium. The stoichiometric ratio is the ratio of the 
actual oxygen supplied to the fuel, which is needed for the 
complete combustion. At first it seems surprising that the 
highest adiabatic flame temperature does not occur if 
there is sufficient oxygen supplied to obtain complete 
combustion, but at these high flame temperatures not only 
oxidation reactions occur, but also dissociation reactions, 
thus, e.g., if a hydrocarbon fuel is burnt stoichiometrically 
at these high temperatures CO and H2 will be present as 
well as free atomic and molecular oxygen. In these cases, 
a slightly rich combustion (under-stoichiometric) is 
advantageous since the lack in heat from combustion to 
only CO instead of CO2 is overcompensated initially by 
the decrease in a ballast gas, here oxygen. In this case the 
flame temperature can be 2600-2800 K. It is far too hot, 
so it is necessary to cool the hot gas in combustor saving 
the turbine blades from harmful over temperature. In 
normal operation, the overall air to fuel ratio of a 
combustion chamber can vary between 45:1 and 60:1, 
consequently the fuel to air ratio is 0,0166 to 0,0222.  

The heat addition in gas turbine combustion chamber 
is nearly isobaric, so applying the usual thermal equation 
for isobaric heat addition the final temperature, practically 
the TIT, can be determined relatively easily with Equation 
(3) and (4). The main structural elements of combustor 
can be seen in Fig. 3. 

 	 	 	 	 ; (3) 

 
;

	 	 , (4) 

where:  – fuel flow rate, kg/s; FHV – Fuel Heating 
Value, J/kg;  – air mass flow rate, kg/s; ,  – 
isobaric specific heat constant;  – combustor inlet 
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temperature, K;  – Turbine Inlet Temperature (TIT), K; 
f – fuel to air ratio, -;  – combustion efficiency, -.  

 

Fig. 3. Gas turbine engine combustion schematics [4]. 

The gas properties, including isobaric specific heat 
(cp) are in reality not constant but change significantly 
with temperature, so it is highly recommended using 
temperature dependent gas properties. Moreover, the 
magnitude of the gas properties depends also from the 
composition of the combustion gases, i.e. the fuel to air 
ratio. 

Creating the temperature dependent gas properties, we 
used a polynomial approximation which can be expressed 
by the Equation (5) and (6) while the polynomial 
coefficients (xi; yi) can be seen in Table 1. Here the R(f) is 
the specific gas constant, currently not used, but to 
determine the adiabatic exponent (γ) it is necessary, 
however its composition dependence is almost negligible 
and its value is approximately 287 J/kgK [2]. 
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Table 1. Polynomial coefficients of (6). 

i xi yi 

0 1043,7970 614,786 
1 –330,6087 6787,993 
2 666,7593 –10128,910 
3 233,4525 9375,566 
4 –1055,3950 –4010,937 
5 819,7499 257,610 
6 –270,5400 310,530 
7 33,6067 –67,426 

We created the temperature dependent isobaric 
specific heat ,  considering 800 K (at about CPR 
27:1, which is reasonable CPR for today used low bypass 
ratio gas turbine engines) as combustor inlet temperature 
with the polynomial approximation, expressed in (5). The 
result is the red line in the diagram shown on Fig. 4. The 
exit temperature (vertical axe) in this case is the TIT itself. 
Comparing the result to the diagram created by Technical 
Team of the NATO on the topic of Performance 
Prediction and Simulation of Gas Turbine Engine 
Operation for Aircraft, Marine, Vehicular, and Power 
Generation [5], there is a considerable alignment with 

their kerosene temperature curve while the fuel to air ratio 
is between 0 and 0,03. This range of fuel to air ratio surely 
covers the most expected TIT, which is in this case from 
0,02 to 0,03. 

 

Fig. 4. Turbine inlet temperature versus fuel to air ratio [5]. 

However, over 2000 K there is significant difference 
between the theoretical and real temperature curves even 
taking into consideration the high pressure in the 
combustor. Considering that, in this range of operation the 
TE improvement per 100 K TIT raise is less and less. We 
can presume that over 2000 K the ratio of TE 
improvement to TIT raise will be even worse, which 
practically questions the worthiness of turbine blade 
cooling. Under this temperature almost sure the turbine 
blade cooling despite the negative effect of compressor air 
bleed, improves the TE of the given GTE. In the next part 
of paper, we examine this problem.  

3 Relationship between the TIT the 
combustor inlet temperature and 
pressure 

The TIT depends on not only the fuel to air ratio, but the 
initial temperature and pressure of the combustion 
process, namely in this case the combustor inlet 
temperature and pressure. It is clearly visible that at higher 
initial temperature we need higher fuel to air ratio (more 
fuel) to reach the same temperature raise, see Fig. 5 and 
6. Fig. 5 was created by the polynomial approximation 
which was expressed earlier by the (5). In Fig. 6 the real 
temperature curves can be seen [5]. Even in Fig 5. the 
temperature curves lean rightward from the linear, but in 
Fig 6. that rightward leaning is more significant, 
especially at higher fuel to air ratio.  

If the combustion pressure (depends on CPR) is 
higher, the adiabatic flame temperature will increase at a 
given fuel to air ratio, but it has significant effect when 
the fuel to air ratio is higher than 0,04. In this case the 
higher pressure a little bit compensates the ever increasing 
flattening of temperature raise curves.  

We can conclude the fact that for achieving high 
temperatures at higher fuel to air ratio one needs over-
proportional amount of fuel to reach a given flame 
temperature. What is sure that it has significant negative 
effect on TE and consequently on specific fuel 
consumption. 
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Fig. 5. Theoretical adiabatic temperature raise for kerosene. 

 

Fig. 6. Real adiabatic temperature raise curves for kerosene [5]. 

4 Real versus theoretical TE of GTE 
cycles 

The combustor inlet temperature is mostly function of the 
CPR (less the compressor polytrophic efficiency) 
assuming International Standard Atmosphere temperature 
(288 K) as initial temperature. Considering the today used 
old and new generation gas turbines the combustor inlet 
(compressor exit) temperature can range from ~500 K 
(CPR ~6:1) to ~900-1000 K (CPR ~45:1) by our 
calculations. Consequently, there is relatively large 
difference between the combustor inlet temperature and 
pressure in different gas turbine engines at their maximum 
rate of power. Nowadays these data are realistic, but of 
course the model can handle higher CPRs to examine the 
region of higher fuel to air ratios. At given component 
efficiencies, to keep a certain comparable operational 
points, actually a compromise between the best SNWO 
and TE as the most probable operational points (in Figure 
1, middle blue curve) we always can match a CPR with a 
TIT. Since the CPR and the compressor polytrophic 
efficiency define combustor inlet (compressor exit) 
temperature so we have two coherent pairs of temperature 
(combustor inlet temperature and TIT) plus a combustor 
inlet pressure. 

In accordance with it, a temperature raise vs fuel to air 
ratio diagram can be created, see Fig. 7. The left curve by 
the polynomial approximation applying (5) and the right 
by the approximation using Fig. 6. 

 

Fig. 7. Temperature raise for kerosene considering the real 
combustor inlet temperature and pressure. 

Table 2. Results of the thermal mathematical model for the 
lower component efficiencies. 

 

The summarised results of the modelling considering 
those component efficiencies and losses, which can be 
seen in Figure 1 bottom left corner, are collected in Table 
2, where: 
CIT, K: Compressor Inlet Temperature; 
Wc, kJ/kg: 	  – specific compression work; 
We, kJ/kg:  – specific expansion work;  
Qi, kJ/kg:	  – specific input heat (ideal); 
SNWO, kJ/kg:  – Specific Net Work Output; 
TEi, -: ηth(π) – thermal efficiency (ideal); 
Qac, kJ/kg:	  – specific input heat (actual); 
TEac, -: ηth(π) – thermal efficiency (actual). 

In this case Ideal does not refer to the ideal cycle, but 
the input heat and TE which is calculated using the 
isobaric specific heat (cp) with polynomial approximation 
applying (5), while the Actual is based on the real isobaric 
specific heat (cp). Furthermore, please note that for 
technical reasons (due to the excel number forms), the 
decimal points are indicated by comma. 

At these component efficiencies and losses, the TIT 
when the TE achieves its peak is 2363 K. Of course, we 
cannot vindicate that it is the exactly precise value, but we 
can accept as a good approximation.  

The examination can be repeated for any other 
variation of component efficiencies. We chose an another 
example with much higher compression and expansion 
polytrophic efficiency (0,83→0,88 and 0,85→0,9 
respectively).  

T IT 
[K]

CPR  
[-]

CIT     
[K]

Wc 
[kJ/kg]

We 
[kJ/kg]

Qi 
[kJ/kg]

SNWO 
[kJ/kg]

TEi    
[-]

Qac 
[kJ/kg]

TEac  
[-]

1100 7,25 564,78 290,27 423,46 624,15 133,19 21,34 624,91 21,31
1200 8,91 604,39 332,83 503,38 706,91 170,55 24,13 705,09 24,19
1300 10,83 644,00 375,77 586,31 791,74 210,54 26,59 797,00 26,42
1400 13,04 683,60 418,99 672,33 878,39 253,33 28,84 895,92 28,28
1500 15,57 723,15 462,57 761,42 966,74 298,84 30,91 998,27 29,94
1600 18,47 762,84 506,71 853,27 1056,45 346,56 32,80 1101,59 31,46
1700 21,75 802,38 551,04 947,85 1147,64 396,81 34,58 1204,58 32,94
1800 25,46 842,09 596,03 1044,71 1239,97 448,68 36,18 1307,09 34,33
1900 29,63 880,92 640,42 1143,96 1334,65 503,55 37,73 1410,11 35,71
2000 34,29 920,05 685,52 1245,29 1430,44 559,77 39,13 1515,75 36,93
2100 39,47 959,10 730,97 1348,81 1527,55 617,85 40,45 1627,30 37,97
2200 45,21 997,82 776,44 1454,34 1626,43 677,89 41,68 1749,16 38,76
2300 51,54 1034,82 820,16 1561,70 1728,97 741,54 42,89 1886,90 39,30
2400 58,50 1072,29 864,93 1670,21 1832,14 805,28 43,95 2047,22 39,34
2500 66,12 1109,51 909,69 1781,28 1936,84 871,59 45,00 2237,96 38,95
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At these component efficiencies and losses, the TIT 
when the TE achieves its peak is 2270 K. Comparing it 
with the previous example, it is clearly visible, that higher 
component efficiencies decrease the TIT of maximum TE.  

Table 3. Results of the thermal mathematical model for the 
higher component efficiencies. 

 

To avoid the misunderstanding these TEs in the right 
column are not the highest ones because as we mentioned 
earlier at a given TIT, CPR, defined by the intersection of 
TIT line and red curve, would give 1.5-2% higher TE. 

5 Conclusion 

Of course, the TIT depends on the fuel to air ratio, namely 
how much excess air is supplied from the compressor 
comparing to the stoichiometric combustion. Less excess 
air results higher TIT, while, of course, the combustor 
cooling with this excess air is also important. The question 
was how close the fuel to air ratio can approach the 
stoichiometric condition (without taken into consideration 
the question of turbine blade cooling) getting still higher 
TE. Cycle calculations of uncooled gas turbines show that 
when gas properties are modelled accurately, the variation 
of TE with TIT exhibits a maximum at temperatures well 
below the stoichiometric limit. Furthermore, the TIT at 
the maximum TE decreases with increasing compressor 
and turbine polytrophic efficiency. Limiting scenario 
concerns the effect on cycle performance of real gas 
properties at high temperatures. However, we presumed 
uncooled conditions, the performance of gas turbines may 
be limited further by the deterioration caused by the 
increased compressor bleed air used to turbine blade 
cooling. We can expect (however it is just intuition and 
not proved by any calculation) that increasing the TIT 
over 2000 K is not reasonable (due to extra turbine blade 
cooling) regarding the engine TE 

We can conclude that only rough approximation can 
be given about the temperature limit above which it is not 
worth increasing the TIT any further. 
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T IT 
[K]

CPR  
[-]

CIT     
[K]

Wc 
[kJ/kg]

We 
[kJ/kg]

Qi 
[kJ/kg]

SNWO 
[kJ/kg]

TEi    
[-]

Qac 
[kJ/kg]

TEac  
[-]

1100 9,91 599,751 327,81 498,523 584,719 170,712 29,196 584,719 29,2
1200 12,29 640,697 372,14 585,536 665,225 213,394 32,078 665,225 32,08
1300 15,08 681,682 416,88 676,044 747,629 259,159 34,664 749,318 34,59
1400 18,31 722,527 461,88 769,502 831,937 307,622 36,977 841,225 36,57
1500 22,04 763,232 507,13 866,121 917,975 358,989 39,107 938,707 38,24
1600 26,32 803,843 552,71 965,403 1005,56 412,696 41,042 1039,14 39,71
1700 31,25 844,526 598,77 1067,4 1094,38 468,63 42,822 1141,13 41,07
1800 36,83 884,817 644,83 1171,85 1184,98 527,019 44,475 1244,44 42,35
1900 43,15 924,692 690,92 1278,49 1277,42 587,569 45,996 1350,1 43,52
2000 50,29 964,638 737,45 1387,41 1371,05 649,958 47,406 1460,3 44,51
2100 58,32 1004,29 784,06 1498,7 1466,39 714,636 48,734 1578,45 45,27
2200 67,3 1043,59 830,65 1611,9 1563,49 781,255 49,969 1709,18 45,71
2300 77,31 1082,77 877,51 1726,91 1661,99 849,405 51,108 1858,31 45,71
2400 88,42 1121,23 923,88 1844,04 1762,75 920,153 52,2 2032,87 45,26
2500 100,7 1159,84 970,74 1963,14 1864,39 992,397 53,229 2241,1 44,28
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An air traffic conflict resolution under wind conditions study 
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Abstract. A geometrical air traffic conflicts detection and resolution method is studied. Algorithm for level 
flight under wind conditions is presented. An analytical resolution by heading or velocity changing is 
obtained which may be used in algorithms and automation software tools. Additions to the method and 
recommendations for practical implementations are made. 

1 Introduction 

Air Traffic Control (ATC) provides safety basically by air 
traffic conflict detection and resolution. These problems 
are solved at [1-4]. At this study wind conditions are 
added. Any vector a(a,α) is presented in polar coordinates 
with magnitude a and polar angle α. Basic formulas (1-3) 
are used: 

 a (а, α) ± b (b, β) = c (c, γ), (1) 

 )cos(2222  abbac  , (2) 

 



coscos

sinsin

ba

ba
tg




 . (3) 

2 Problem 

Two Aircraft (AC1 and AC2) encounter in strait level 
flight with constant speeds (Fig. 1 and Fig. 2). They 
trajectories are crossing at point O. AC2 flies along to the 
polar axis and x-axis of Cartesian coordinate system with 
a common point of origin, O. The potential conflict is 
detected (predicted) when AC1 is at point A, and AC2 is 
at point B. 

By the surveillance information system could be 
defined: 
• Aircrafts ground speeds W1 and W2; 
• Aircrafts track angles Ψ1 and Ψ2; 
• the distances ОА = x10 и ОВ = x20; 
• angle α – the trajectories crossing angle. 

The meteorology service system gives: 
• wind speed U; 
• meteorology wind direction, δм. 

Predicted time to minimum distance, τd is defined 
during the conflict detection. 

For conflict resolution some needs to define: 
• how the Aircraft’ speed W1 or W2 to be changed; 
• what is the change needed of one of the Aircrafts’ 

heading angle, ψ. 
 

3 Encounter geometry 

Conflict resolution is presented and analyzed in details 
into [3, 4]. All around AC1 a safety circle zone of radius 
D is provided. 

 D = s + τd,  (4) 

where s is a horizontal separation zone required. 
The solution consists of one of the Aircraft’s ground 

speed vector change so as to the direction (directress) of 
the AC2 relative speed about AC1 vector  

 ∆W = W2 – W1 (5) 

to touch the circle, (Fig. 1). 
 

 

Fig. 1. Conflict resolution by airspeed change 

Let А(xA,yA),and B(xB,yB) are the rectangular 
coordinates of points A and B respectively. Then the 
angular coefficient k of the tangent through point B(xB,yB) 
to a circle with center А(xA,yA) and radius D could be 
defined [7]: 

 .)1()]()[( 222 kDkxyykx BBAA   (6) 

 

P. Petrov, and I. Dimitrov, An air traffic conflict resolution under wind conditions study 



Sozopol, 15-17 September 2018 BulTrans-2018 Conference Proceedings 

 35  

The point’s coordinates are as follows: 

 xA = –x10 cosα; yA = x10 sinα; xB = –x20; yB = 0. (7) 

Substitution of (6) into (7) gives: 

 .)1()]sin)cos[( 222
101020 kDxkxx    (8) 

If denote: 

 ,sin,cos 101020  xnxxe   (9) 

substitution of (9) into (8) gives: 

 .02)( 22222  DnknekDe  (10) 

Quadratic equation (10) with unknown k gives two 
solutions because through the point B could pass two 
tangents to the circle. It is proved [4] that for conflict 
resolution the tangent has to touch the circle at point C. 
Thus the tangent gives bigger angle Φ and bigger k 
respectively: 

 .
))(()(

22

22222





 tg

De

DnDenene
k  (11) 

Finally: 

 Φ = arctg k. (12) 

4 Conflict resolution by AC1 airspeed 
change 

For any Aircraft the airspeed vector V, groundspeed 
vector W, and wind speed vector U constitute navigation 
speed triangle. 

 W = V + U. (13) 

Let’s introduce the designations: 
Vр1 – The new asking AC1 airspeed for conflict resolution 
(conflict resolution airspeed); 
Wр1 – AC1 groundspeed needed for conflict resolution, 
(conflict resolution groundspeed); 
∆WV1 – relative approach speed between AC2 and AC1, 
for conflict resolution. 

At the new airspeed Vр1 AC1 have to maintain the 
same flightpath. It means that groundspeed vectors W1 
and Wр1 have to be collinear, to have the same polar angle 
2π – α. 

What is the wind speed vector polar angle? Wind 
direction, meteorological δм, or navigational δн 
(δн = δм ± 180°), is the angle that wind speed vector 
directress concludes with the Nord direction [5]. The x 
axis positive direction is rotated at angle Ψ2 = Ψ about the 
Nord direction. Then, the wind speed vector polar angle 
is: 

 
.180)(

;180




мм

мм

if

if





 (14) 

The upper sign in (14) is related to δм < 180°. 

According to (5), the two aircraft relative approach 
speed is: 

 ∆WV1 = W2 – Wр1 . (15) 

According to the velocity vector triangle, (Fig. 1) and 
sinus theorem: 

 
)sin(sin
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WWр  (16) 

The known here are Φ, α, (π – Φ – α) and W2. Then: 

 .
)sin(

sin
21 WWр 


  (17) 

Vector equation (13) could be rewritten as: 

 Vр1 = Wр1 – U.  

Or in polar coordinates 

 Vр1(Vр1, φр1) = Wр1(Wр1, 2π – α) – U(U, σ). (18) 

Applying formulas (1) and (2) at (18) gives conflict 
resolution airspeed: 

 .)cos(.2 2
1

22
11   UWUWV ррр  (19) 

So, the AC1 velocity change conflict resolution 
algorithm is the formula consequence: (4), (9), (11), (12), 
(17) and (19). 

5 Conflict resolution by AC2 air speed 
change 

The same approach and denotations are used. 
The relative approach speed (5) could be written as: 

 ∆WV2 = Wр2 – W1. (20) 

For the triangle defined by vector equation (20), (Fig. 
1) is valid: 

 ,
sin)sin(

12





WWр


 (21) 

from where 

 .
sin

)sin(
12 WWр 





 (22) 

AC2 has to stay at the same flightpath, that’s why the 
polar angle of the conflict resolution ground speed vector 
Wр2 (Wр2, 0) has to be the same as W2 (W2, 0), i.e. null, 
because both W2 and Wр2 coincide with polar axis x. 

The velocity triangle is Vр2 = Wр2 – U. 

 Vр2(Vр2, φр2) = Wр2(Wр2, 0) – U(U, σ). (23) 

and after applying (2) 

 .cos.2 2
2

22
22 UWUWV ррр   (24) 
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6 Conflict resolution by AC2 heading 
change 

Aircraft heading change is an effective way for conflict 
resolution. It is already approved that for smaller initial 
heading change, the turn has to be against the other 
aircraft [4].  

At the considered horizontal flight, where the angle of 
attack and sleeping angle are neglected, the heading angle 
is between the Airspeed Vector V and The Nord direction. 
The angle between positive direction of Airspeed V and 
Groundspeed W vectors is so called in navigation Drift 
angle [5].  

Let  
W2 = W – AC2 ground speed vector, before the heading 
change; 
Wр – AC2 ground speed vector, after the heading change 
(conflict resolution speed); 
V, Vр – AC2 airspeed vectors before and after the heading 
change respectively. 

AC2 Airspeed could be found using the navigation 
velocities triangle, (Fig.2): 

 V(V, φ) = W(W, 0) – U(U, σ), (25) 

 ,cos2 222 UWUWV   (26) 
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  (27) 

Then, the Drift angle is 

 γ = 2π – φ. (28) 

 

Fig. 2. Conflict resolution by AC2 heading change 

For the conflict resolution, the groundspeed vector W 
has to become Wр, so that the relative speed vector  

 ∆Wψ = Wр – W1 (29) 

to be inclined at angle Φ about the axis x. For that 
purpose, airspeed vector V has to be rotated at angle ψ 
without magnitude change and to transform to vector Vр. 
So the angle ψ is the heading change needed, (Fig. 2). 

The Vector equation (29) could be written as: 

 Wр(Wр, φр) = ∆Wψ(∆Wψ, Φ) + W1(W1, 2π – α).  

And after applying formulas (2) and (3), 
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The vector Wр could be expressed using the navigation 
velocities triangle after the heading change: 

 Wр(Wр, φр) = Vp(V, φ + ψ) + U(U, σ);  

 )cos(2222   VUUVWp , (32) 
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After (30) and (32) as well as (31) and (33) wright 
parts equalization it is obtained: 
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The record (34) is a two equation system with two 
unknowns, ψ and ∆Wψ. The system analytical solution is 
difficult. 

There are merits to accept that after heading change 
for conflict resolution the Aircraft groundspeed remains 
approximately the same: 
• wind speed is much less than the aircraft speed; 
• heading changes for conflict resolution are usually small 

(less than 20° for the case [4]); 
• under the ATM rolls, the heading changes for conflict 

resolution are rounded and discredited in 5° (they could 
be 5° 10° 15°…); 

• the error accepted could be compensated by bigger 
safety zone radius D around the Aircraft. 

These arguments give reason to assume Wр ≈ W. It 
means that for conflict resolution the groundspeed vector 
W should rotate on angle Ψ without magnitude change up 
to Wр, so that the relative speed vector 

 ∆Wψ = Wр – W1 (35) 

to be inclined at angle Φ about the axis x. It could be 
written as: 

 ∆Wψ(∆Wψ, Φ) = Wр(W, Ψ) – W1(W1, 2π – α).  (36) 

And after applying (3) into (36) 
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The solution of (37) is given at [3]: 
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The angle Ψ is the track angle change but the question 
is what is the heading change ψ. 

According (Fig. 2) 

 ψ = φp + γ , (40) 

where φp is the polar angle of the airspeed vector after the 
maneuver Vр. That angle could be defined using velocity 
triangle after the maneuver: 

 Vр(Vр, φp) = Wр(W, Ψ) – U(U, σ). (41) 

Using formula (3): 
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So, the conflict resolution by heading change 
algorithm is the sequence of the formulas: (9), (11), (27), 
(28), (39), (38), (42), (42) и (40). 

7 Conclusion 

Air traffic conflicts detection and resolution under wind 
conditions makes the problem closer to the real flight.  

The obtained algorithm for conflict resolution by 
heading or velocity changing may be used in algorithms 
and automation software tools, available at the state-
owned enterprise “Bulgarian Air Traffic Services 
Authority” (BULATSA). 

The presented model could be improved by 
developing dynamics of aircraft’s motion and obtaining 
their flightpath. 
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Abstract. Present work is given to viewing the influence of respective Navstar/GPS embarrass impacts to 
the running of the global navigation system as of synthesizing an computer program for their impact 
judgment as well. Two major groups of perturbations factors are addressed: perturbations prove impact on 
the orbital segment and perturbations prove impact to the running of the user's piston ring (non-orbital 
disturbances). It is being synthesized in the theoretical productions on the ground, plan code that yes on is 
modeled. The influence of those who embarrass the invoices on the accuracy of specifying the location. 

1 Увод 

Системата за глобална спътникова навигация Navstar 
широко известна като Global Position System (GPS) 
осигурява триизмерно определяне на местоположе-
нието на всеки потребител, намиращ се на повърх-
ността на Земята, във въздуха или над вода. Също 
така, тя осигурява информация за изчисляване на 
скоростта на обекта, както и точно време. Това налага 
потребителят да се осигурява с навигационна инфор-
мация постъпваща непрекъснато в течение на 
времето, и осигуряваща достатъчно висока точност 
при определяне на пространствените координати на 
GPS приемника, независимо от въздействието на 
разнообразни фактори, смущаващи работата на 
системата като цяло. 

Целта на настоящата работа е на основата на 
синтезиран на алгоритъм [1] и проведен числен експе-
римент да се извърши оценка на степента на въздей-
ствието и грешките при определяне на местоположе-
нието чрез GPS приемник, в следствие на разно-
образни смущаващи фактори, както и анализ на 
получените резултати. 

2 Смущения въздействащи върху 
орбитата на навигационен сателит 

Смущаващите фактори, влияещи върху позицията на 
навигационен сателит (НС) на орбита, които са 
избрани да бъдат изследвани са обособени в две групи 
[1]: 

Гравитационни: 
• Гравитационно привличане (от Слънцето и Луната); 
• Изпускане на газ/гориво (течове от НС). 
 

Негравитационни: 
• Несферичност (Несиметричност) на Земята; 
• Триене предизвикано от приливното ускорение; 
• Триене в средата на движение (т. е. в атмосферата); 
• Електромагнитно налягане (слънчева радиация). 

2.1.Смущения, предизвикани от силите на 
гравитационното привличане 

Всеки спътник на околоземна орбита ще изпитва 
гравитационни въздействия от страна на три тела - 
Земята, Луната и Слънцето. В [1] математически е 
описано движение на НС около Земята чрез три 
Кеплерови скаларни диференциални уравнения от 
втори ред, от които са получени шест орбитални 
параметри. Разгледан е проблемът, свързан с опреде-
ляне състоянието (позиция и скорост) на обект на 
орбита в определено време t, съотнесено към дадено 
отправно време t0. 

2.2. Негравитационни смущения 

2.2.1. Смущения, породени от 
несиметричната форма на Земята 

За създаване на по-ясна представа за гравитационни-
те хармонични на Земята в литературните източници 
обикновено се използва концепцията за гравитацион-
ните потенциали, която е използвана и в работа [1]. 
Гравитационното поле на тяло с определена маса 
може да бъде представено чрез потенциална функция. 

Гравитационните сферични функции на Земята се 
получават от гравитационния потенциал като се 
използва теорията на потенциалните функции. Тези 
сферични функции са онези членове от развитието в 

Ц. Желязкова и В. Радков, Оценка на влиянието на смущаващи фактори върху функционирането на космическия и наземния сегмент на GPS 
T. Jelyazkova, and V. Radkov, Exploring the degree of impact of perturbation factors on the accuracy of GPS positioning 
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ред, чрез които могат да бъдат представени отклоне-
нията от сферичната форма. За най-често прилагания 
модел на Земята WGS 84 обикновено се използват 
хармоничните от най-нисък порядък. Например за 
зоналните хармонични, най-често използваните 
сферични функции са J2, J3 и J4, показани в [1, 2]. 

Вторият хармоник J2 е свързан с екваториалната 
сплеснатост, получена вследствие на въртенето на 
Земята и отчита факта, че разликата между полярния 
радиус и екваториалния радиус е 22 km. Основното 
влияние на хармоника J2 е върху рекстасцензията на 
възходящата възлова точка и параметъра на пери-
хелия ω на орбитата. 

В работа [1] е разгледано е влиянието на J2 и са 
определени координатите в сферична координатна 
система. Изведено е уравнението за ускоренията, пре-
дизвикани от силите на триене в Земната атмосфера, 
и са описани факторите, влияещи върху ускоренията. 
Описано е комбинираното слънчево-лунно смущение 
и дългосрочния му ефект върху орбитите с голяма 
височина, и е изведено уравнението за пресмятане на 
смущаващото ускорение върху навигационен сате-
лит, породено от налягането на слънчевата радиация. 
Разгледани са периодични вариации на орбиталните 
елементи индуцирани от слънчевата радиация. 

2.2.2. Смущения, породени от триенето в 
земната атмосфера 

Ефектът на триенето върху орбитата на НС се 
изразява в разсейване на енергията на последния. 
Когато сателитът губи енергия, голямата полуос на 
орбита му намалява. За орбити с голям ексцентри-
цитет, триенето първо ще доведе до нейното закръг-
ляне чрез постепенно намаляване на нейния апогей, 
след което радиусът на орбитата ще продължи да 
намалява, докато сателитът не се разбие в повърх-
ността на Земята. 

Когато височината на орбитата е по-малка от  
1000 km, ефектът от триенето в атмосферата трябва да 
се разглежда в дългосрочен план. Най-трудната част 
при определяне на стойността на триенето е свързана 
с моделирането на плътността на атмосферата, която 
от своя страна е функция на височината и на текущото 
време в денонощието. 

2.2.3. Смущения, предизвикани от слънчевата 
радиация 

Налягането причинено от слънчевата радиация е 
следствие на излъчения поток фотони. За целите на 
изследването слънчевата радиация във всяка точка от 
орбитата е прието да бъде константа. Сателит на 
орбита получава смущаващо ускорение ap предизви-
кано от радиацията на Слънцето, което се определя по 
формула показана в работа [1]. 

3 Смущаващи фактори, които не са 
свързани с орбитата на сателита 

3.1 Грешки, породени от неточност на бордо-
вия еталон за честота (сателитния часовник) 

Навигационните сателити от система GPS имат на 
борда си еталон за честота (атомен часовник) който 
синхронизира работата на цялата апаратура, включи-
телно и генерирането на излъчвания навигационен 
сигнал. Допустимата разлика между времето на борда 
на сателита и единното време за цялата система GPS 
δt e 1 ms (т. н. остатъчна грешка). От редица изследва-
ния е установено, че наличието на δt води до измер-
вателни грешки обикновено от порядъка на 0,3-4 m. 

3.2 Релативистични грешки 

Необходимостта от релативистични корекции произ-
тича от специалната теория на относителността и 
възниква винаги, когато: 
• източникът на сигнал и приемникът на сигнала се 
движат по отношение на избраната изотропна 
координатна система (в случая на GPS е координат-
ната система ECI); 

• източникът на сигнал и приемникът на сигнала имат 
различни гравитационни потенциали. 
За да се компенсират ефектите и от двата горни 

случая, бордовият еталон за честота е настроен на 
честота 10,22999999543 MHz, преди НС да бъде 
изстрелян на орбита. Честотата приемана от навига-
ционния приемник ще бъде 10,23 MHz, следователно 
няма да е нужно внасяне на други корекции. 

Поради слабия ексцентрицитет на сателитната 
орбита трябва да се коригира влиянието на други 
периодични релативистични ефекти, като например 
периодичната промяна в гравитационния потенциал 
на сателита, което води до избързване на бордовия 
часовник. Този ефект също може да бъде компенси-
ран [1, 2], което води до по-прецизно определяне на 
точния момент на излъчване на навигационния 
сигнал. 

3.3 Йоносферни грешки 

Йонизираният слой на атмосферата предизвиква 
забавяне на груповата скорост на ЕМВ, което е съпро-
водено с избързване на носещата фаза (йоносферно 
отклонение). Формулите за оценка влиянието на 
йоносферното изкривяване върху грешката в измере-
ното псевдо-разстояние на работна честота fL1 и fL2 
съответно са показани в [1, 2]. Тези изчислени корек-
ции се изваждат от измереното псевдо разстояние, 
направени за всяка честота. 

3.4 Тропосферно закъснение 

За оценка влиянието на рефракцията при разпростра-
нението на ЕМВ в [1] е използван подхода с отчитане 
на т. н. „суха” (хидростатична) и „мокра” (нехидро-
статична) компонента, с използване на известният 
UNB3 модел [3] на университета на New Brunswick. 
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3.5 Многолъчево разпространение на ЕМВ 

Многолъчевото разпространение на ЕМВ е прието за 
константа, изчислена като [1]: 

 Multipath = tg[0,25 (c/fL1)]. (1) 

Изчисленията са направени при избрани ъгли на 
засенчване в диапазона от 5°-45°, със стъпка от 5°. 

4 Резултати 

Алгоритъмът за моделиране на смущенията чрез 
използване на числено интегриране в среда на 
MATLAB е показан в работа [1], където на основата 
на разгледаните по-горе основни смущаващи фактори 
в работата на система GPS в e синтезиран алгоритъм 
и e създаден програмен код за определяне на стойно-
стите на грешките при определяне на местоположе-
нието на GPS приемник в пространството. Структу-
рата на алгоритъма е показана [1]. Синтезираният 
програмен код е изграден от 3 програмни блока, 
обособени от гледна точка на решаваните функцио-
нални задачи, а именно: команден блок; програмен 
блок за определяне на орбитата и координатите на НС 
с отчитане на орбиталните смущаващи фактори; 
програмен блок за определяне на местоположението 
на потребителя с отчитане на неорбиталните смуща-
ващи фактори. 

Всеки блок включва редица модули (програми) и 
подмодули (подпрограми) за решаване на конкретни 
изчислителни задачи. 

За определяне на грешките при определяне на 
местоположението на GPS приемник са избрани 4 
населени пункта (2 в северното и 2 в южното полу-
кълбо) със следните координати:  
• гр. София (България): 42,7000° с. ш. / 23,3333° и.д; 
• гр. Нижневартовск (Руска федерация): 60,9344° с.ш. 

/ 76,5531° и.д.; 
• гр. Сидни (Австралия): –33,8694° с. ш. / 151,2083° и. 
д. 

• гр. Пунта Аренас (Коста Рика): –53,1500° с. ш. / 
70,9170° и. д. 

4.1. Влияние на смущенията, породени от 
несиметричността на формата на Земята 
(влияние на J2) 

Получените резултати показват, че под влияние на 
това смущаващо въздействие че голямата полуос на 
орбитата се изменя в граници от 26028,8-27094,2 km. 

4.2. Влияние на смущенията, предизвикани 
от триене със земната атмосфера 

Получените резултати показват, че под влияние на 
това смущение че голямата полуос на орбитата се 
изменя в граници от 26028,8 до 27091,2 km. 

4.3. Влияние на смущенията, предизвикани 
от гравитационното привличане на Слънцето 
и Луната 

Резултатите от числения експеримент показват грани-
ци на изменение на голяма полуос от 26028,8 до 
27129,9 km. 

4.4. Влияние на смущенията, породени от 
слънчевата радиация 

Проведеното изследване показа, че под влияние на 
слънчевата радиация голямата полуос на орбитата се 
изменя в граници от 26028,8 до 27091,2 km. 

4.5. Оценка на влиянието на смущаващите 
фактори несвързани с орбитата на сателита 

4.5.1. Зависимост на грешката от броят на 
видимите сателити 

Получените резултати от проведеното изследване са 
показани на Фигури от 1 до 4, като по ординатната ос 
е нанесен броят на видимите навигационни сателити 
за точката на измерване, а по абцисната – изчислената 
грешка в метри. 

Резултатите показват, че броят на видимите НС е 
от съществено значение за точно определяне на 
местоположението на потребителя, но в същото време 
не е единствен определящ фактор. Това се потвърж-
дава от следните получени резултати: 
• при 5 видими сателити в Пунта Аренас е изчислена 
грешка с 3 стойности – 0,2706m; 0,7910 m; 1,4701 m; 

• при 9 видими сателити в Нижневартовск е опреде-
лена най-малката и най-голямата грешка – 0,0096 m 
и 0,8089 m; 

• при 10 видими сателити в Сидни е изчислена грешка 
с 2 стойности – 0,0768 m и 1,7350 m; 

• при 11 видими сателити в Сидни е изчислена грешка 
с 2 стойности – 1,9676 m и 2,2547 m; 

• при 11 видими сателити в Нижневартовск е изчис-
лена грешка с 2 стойности – 0,1187 m и 0,1964 m; 

• при 15 видими сателити в София е изчислена грешка 
с 2 стойности – 0,5476 m и 1,1376 m. 
Получените различия се дължат на различната 

геометрия на разположението на сателитите спрямо 
потребителя. 

 

Фиг. 1. Резултат за град София. 



Sozopol, 15-17 September 2018 BulTrans-2018 Conference Proceedings 

 41  

 

Фиг. 2. Резултат за град Сидни. 

 

Фиг. 3. Резултат за град Пунта Аренас. 

 

Фиг. 4. Резултат за Нижневартовск. 

4.5.2. Зависимост на броят на видимите 
сателити от ъгъла на засенчване 

Резултатите са показани на Фигури от 5 до 8, като по 
ординатната ос е нанесен броят на видимите навига-
ционни сателити за точката на измерване, а по абцис-
ната – ъгълът на засенчване (в градуси). 

 

Фиг. 5. Резултат за град София. 

 

Фиг. 6. Резултат за град Сидни. 

 

Фиг. 7. Резултат за град Пунта Аренас. 

 

Фиг. 8. Резултат за град Нижневартовск. 

Ясно се вижда, че при увеличаване на ъгъла на 
засенчване намалява броят на видимите сателити. 
Изключение прави случая за потребител разположен 
в Пунта Аренас, където броят на видимите сателити 
не се променя с промяна ъгъла на засенчване. Това е 
обусловено от както от географското местоположе-
ние, така и от геометрията на разположение на 
сателитите на съответните орбитални равнини. 

4.5.3. Оценка на влиянието на въртенето на 
Земята върху точността на изчисление на 
местоположението на потребителя 

Получените резултати са показани в Таблица 1. Във 
връзка с получените резултати от т. 4.5.2 ясно се 
вижда, че влиянието на въртенето на Земята се увели-
чава пропорционално с намаляване броя видимите 
НС. Влияние оказва също така и геометрията на 
разположение на сателитите. Некоригирана, грешката 
достига 30 m, но при 5 видими НС от Нижневартовск 
е достигната грешка 23,41 m. 

Таблица 1. Изчислени грешки, причинени от  
въртенето на Земята. 

Място на 
измерване 

Стандартна 
грешка, m 

Изчислена грешка, m 
най-ниска най-висока 

София 

1,1 

0,36 3,06 
Сидни 0,65 13,15 

Пунта Аренас 0,73 5,58 
Нижневартовск 0,02 23,41 

4.5.4. Оценка на влияние на въртенето на 
Земята, на времевите грешки и на 
Йоносферата 

Резултатите от съвкупното влияние на горните сму-
щения са показани в Таблица 2. 

Изчислените големи стойности на грешката са 
получени основно в следствие на разпространението 
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на ЕМВ в йоносферата (т. н. „йоносферент ефект“), но 
зависят и от броя на видимите сателити. Йоносфер-
ният ефект може да доведе до грешка от 45 m през 
деня, докато в използвания от авторите модел най-
големите грешки са получени в полунощ. За да бъдат 
направени по-точни изчисления, използваният модел 
трябва да бъде актуализиран. 

Таблица 2. Изчислени грешки причинени от сумарното и 
едновременно въздействие на трите смущения. 

Място на 
измерване 

Стандартна 
грешка, m 

Изчислена грешка, m 
най-ниска най-висока 

София 

0,1 

0,55 3,02 
Сидни 0,39 12,45 

Пунта Аренас 1,28 5,21 
Нижневартовск 0,16 28,93 

4.5.5. Оценка на влияние на въртенето на 
Земята, на времевите грешки и на 
Тропосферата 

Основната причина за измерените големи грешки е 
малкият набор от данни – малкия брой видими сатели-
ти. Некомпенсираната грешка би могла да достигне 
до 45 m, в направените опити, най-голямата достиг-
ната грешка е 33,45 m. Зададеният модел на тропосфе-
рата осигурява данни с достатъчна точност. 

5 Заключение 

На основата на синтезиран алгоритъм и програмен 
код в среда на MATLAB е моделирано влиянието на 
разнообразни смущаващи фактори в работата на 
система GPS като цяло и е изследвано тяхното влия-
ние върху точността на определяне на местоположе-
нието чрез числен експеримент. 

Влиянието на смущаващите фактори върху функ-
ционирането на космическия сегмент се изразява 
основно в промяна размера (дължината) на голямата 
полуос на орбитата, като грешката варира от  
1062,4 km до 1101,1 km. Тази нестабилност води до 
неопределеност в истинското местоположението на 
НС на орбита, което от своя страна внася грешка при 
определяне координатите на потребителя.  

Настоящото изследване показа, че смущенията от 
гравитационното привличане на Слънцето и Луната 
оказват най-голямо въздействие при което голямата 
полуос на орбитата се изменя в граници от 26028,8 km 
до 27129,9 km. 

Триенето със земната атмосфера и смущенията от 
Слънчевата радиация оказват еднакво по степен 
въздействие при което голямата полуос на орбитата се 
изменя в граници от 26028,8 km до 27091,2 km. Много 
близо до този резултат (в пределите на статистичес-
ката грешка) по степен на влияние са смущенията 
породени от неправилната форма на Земята – голя-
мата полуос на орбитата се изменя в граници от 
26028,8 km до 27094,2 km. Грешката получена в хода 
на числения експеримент е до 4%. 

От получените резултати се вижда, че всеки от 
неорбиталните смущаващи фактори влияе по 

различен начин и в различна степен на точността на 
работата на система GPS. Въздействието на някои от 
тези смущаващи фактори може да бъде в голяма 
степен компенсирано, докато за други фактори 
внасяната грешка зависи от местоположението на 
потребителя, текущата геометрия на навигационни-те 
сателити, времето в денонощието други. Използва-
ният модел на тропосферата осигурява достатъчна 
точност, удовлетворяваща нуждите на настоящото 
изследване. 

Основната причина за получените по-големи 
грешки в настоящото изследване като цяло е 
обработката на малък набор от данни. 
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Abstract. Present work is given to viewing the influence 
of respective Navstar/GPS embarrass impacts to the 
running of the global navigation system as of synthesizing 
an computer program for their impact judgment as well. 
Two major groups of perturbations factors are addressed: 
perturbations prove impact on the orbital segment and 
perturbations prove impact to the running of the user's 
piston ring (non-orbital disturbances). It is being 
synthesized in the theoretical productions on the ground, 
plan code that yes on is modeled. The influence of those 
who embarrass the invoices on the accuracy of specifying 
the location. 
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Abstract. This article discusses the influence of an aircraft stand width on turnaround time of a typical 
short-to-mid haul airplane. The first part of the paper describes a typical arrangement of ground vehicles 
during the process of airplane terminal servicing. This is followed by an identification of possible difficulties 
that can occur when those services are performed on the aircraft with maximal wingspan for its class, parked 
on the NOSE-IN stand designed precisely to the minimum requirements of the regulation that is not equipped 
with a hydrant system. The second part compares turnaround times for the same aircraft type being serviced 
with or without those collisions that has been identified. The comparison is done both for a base station and 
an en-route station, where some ground vehicles are not involved. The final part of the paper is dedicated to 
the discussion of the influence of the aircraft stand width on the minimal turnaround time. 

1 Introduction  

An airplane generates profit only when flying. That 
generally known fact pushes all airlines to utilize their 
aircrafts to the maximum. Technically, with today’s 
maintenance airplanes can be deployed in operation 
almost continuously, but every air line has its origin and 
its destination. And it is the time the plane spends on 
ground between its flights that is now being monitored by 
airline operators in an attempt to reduce. 

There have already been done several researches in the 
problematics of the aircraft turnaround time reduction. 
Mr. Schultz describes in his article [1] what are critical 
processes of the aircraft ground handling and derives the 
reasons why every process times are varying. Another 
research, done by Mr. Wu [2], investigates a relationship 
between flight schedule punctuality and aircraft 
turnaround efficiency. Main factors affecting turnaround 
delays has been also described in general by A. Kolukisa 
[3]. And the airport apron capacity planning and 
management has been discussed in an article of B. 
Mirkovic [4]. All of those researches demonstrates the 
turnaround process is influenced by ground handling 
processes and that there is also some role of the airport 
infrastructure. This article goes more to the detail and 
deals with the most common part of the airport 
infrastructure: the aircraft stand.  

As it is described in other publications and is also 
mentioned later in this article, some processes of airplane 
terminal servicing could be accelerated and some of them 
do not have to be performed at each turnaround. But every 
time it is essential to ensure that one process would not be 
blocked by another one. And that can be ensured only by 
airport infrastructure, primarily by appropriate aircraft 
stand dimensions. 

The objective of this article is to discover an influence 
of the aircraft stand width on turnaround time of a typical 
short-to-mid haul airplane used by both the low-cost and 
traditional airlines. For that purpose a typical arrangement 
of ground vehicles during the ground handling will be 
described and possible collisions will be identified. Next 
section will compare turnaround times of terminal 
servicing with and without those collisions and the final 
part will discuss the influence of the aircraft stand width 
on the minimal turnaround time. 

2 Airplane terminal servicing 

Depending on the aircraft type, a wide range of special 
ground vehicles is used for the airplane terminal 
servicing. Those vehicles can be generally divided by 
their purpose into following categories: passenger stairs, 
cargo/baggage loaders, bulk trains, fuel tankers, catering 
trucks, potable-water service, toilet service, electric 
power suppliers, air-condition suppliers, jet-starters and 
push-back tugs. 

Obviously not all of those vehicles are used during 
every turnaround at every airport. Some of them could be 
replaced by built-in systems of the aircraft itself or by the 
airport infrastructure. For example jet-starters are present 
only as a standby units for the case when an aircraft 
auxiliary power unit (APU) is inoperative, and the air-
condition and electric power source is often a part of the 
passenger bridge [1].  

2.1 Typical arrangement of ground vehicles 

Vehicles used for the terminal servicing can differ accord-
ing to specific aircraft type. Therefore it is necessary to 
determine particular conditions that would be examined. 
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For the purpose of this article would be considered the 
typical short-to-mid haul airplane of code letter C with 
wingspan close to 36 m. Typical representatives of this 
class are Airbus 320 family and Boeing 737 family. To 
describe the worse scenario, a B737 MAX 9 would be 
used because of its low undercarriage and split scimitar 
winglets that don’t allow any vehicles to pass under the 
wing. 

The typical arrangement of ground vehicles for the 
MAX 9 could be found in Boeing’s manual for airport 
planning [5] and is shown in Fig. 1. The figure shows that 
the major part of the ground handling vehicles is allocated 
on the right-hand side of the aircraft. While the left-hand 
side is reserved almost only for passenger boarding and 
disembarking, the right-hand side is dedicated to the most 
crucial processes of ground handling: baggage 
unloading/loading and fuelling. And that amount of 
vehicles concentrated to very limited area is a potential 
source of conflicts. 

 

Fig. 1. Typical servicing arrangement for B737 MAX 9 [5]. 

2.2 Possible collisions  

The arrangement of ground vehicles, as it is presented in 
the aircraft manual, is only a schematic representation of 
their optimal static positions. But it doesn’t take into 
account a fact that some vehicles are changing their 
position during the servicing process and some of them 
arrive to the aircraft later than others. 

All of that would be even more complicated when an 
aircraft stand boundaries are considered. The ICAO 
Annex 14 regulation requires a minimum distance of 
4,5 m from code letter C aircraft wingtip to the nearest 
object on the aircraft stand [6]. Considering the aircraft 
wingspan of almost 36 m, the aircraft stand should be at 
least 45 m wide. For the purpose of this paper, this stand 
is a NOSE-IN type, it is equipped with a passenger bridge 
with integrated air-condition and electric power source, 
but it is not equipped with a hydrant fuelling system.  

Figure 2 shows two adjoining 45 m wide model stands 
with aircrafts being serviced at the same time. Both 

aircrafts are serviced by the passenger bridge, stairs at the 
rear door, two bulk loaders, two bulk trains, two catering 
trucks, one fuel tanker, one potable-water truck and one 
toilet service truck at the same time.  

Apparently, some of those vehicles are not able to 
move from their position because of the other trucks. First 
collision is presented by the catering truck that is blocked 
by bulk trains in both the front and rear position. In such 
situation it is unable to depart from the aircraft and in case 
the bulk train arrives first, it is not even possible to arrive.  

Second collision is presented by the fuel tanker that 
blocks the passage by the right-hand wing of the aircraft. 
In that case there are only two possible ways to serve the 
rear part of the aircraft. First possibility is to bypass the 
fuel truck over the adjacent stand (in Fig.2 shown by 
dotted line). This way is shorter, but is not applicable 
when the aircraft on the adjacent stand is moving because 
its safety zone 4,5 m from the wingtip would be disrupted. 

 

Fig. 2. Terminal servicing on adjoining stands. 

Another way, longer but safer, is to overtake the 
passenger bridge, pass by the left-hand wing and around 
the aircraft’s tail (in Fig.2 shown by dashed line). This 
possibility is independent on processes on the adjacent 
stand. 

Both ways could be inapplicable if a fuel tanker safety 
zone is taken into account. Dimensions of that zone are 
set by the airport operator on the basis of a national 
regulation and could be modified following an airline or 
JIG recommendation [7]. Considering this zone is at least 
1,5 m from the fuel tanker, there may not be enough space 
from that zone to the wingtip of the aircraft on the adjacent 
stand and so the bypass shouldn’t be used. 
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3 Turnaround times 

Terminal servicing times varies depending on a whole 
range of inputs. The most important ones are the aircraft 
type, airport infrastructure, airline requirements and 
personnel and ground vehicles availability. In this article, 
personnel and vehicles resources are unlimited and the 
only variable is the aircraft stand width as a part of the 
airport infrastructure. Since the aircraft type and its 
ground vehicles arrangement are set, it is now necessary 
to define the airline requirements. 

Generally, the airline orders the services that would be 
performed on the airplane during its turnaround. By those 
services, two basic types of ground handling could be 
distinguished: a base station and an en-route station 
servicing.  

3.1 Base station 

The base station servicing is not only performed on 
airports where the airline has its base, but it is a synonym 
of a full service ground handling. This type of servicing 
usually contains all processes mentioned in chapter 2 and 
is applied by classic national airlines at almost every 
airport. Typical durations and timing of ground handling 
processes for the 737 MAX 9 are shown in Fig. 3. 

Under optimal conditions the base station turnaround, 
as is shown in the Fig. 3, lasts around 50 minutes. The 
crucial process is the baggage handling that takes over 35 
minutes even if both the front and rear compartments are 
unloaded and loaded at the same time. Passengers are 
deplaned and boarded in 30 minutes and the plane is 
refuelled in 20 minutes. 15 minutes are dedicated to the 
galley servicing (by one truck) and the cabin cleaning [5]. 

Taking into account collisions described in chapter 2, 
it would not be possible to service the airplane in those 50 
minutes. Based on Fig. 3, the process of baggage loading 
to the rear compartment should start right after the 
catering truck leaves its rear position. That is 

approximately in the 22nd minute of servicing, 3 minutes 
later than it is shown in Fig. 3. At that time, baggage is 
being loaded into the front compartment, so the catering 
truck can’t reach the front door to serve the galley and 
have to wait till the 26th minute when the front baggage 
train leaves its position. The galley service and hence the 
passengers boarding would be delayed for at least 
4 minutes. The turnaround time would then be 55 minutes. 

Unexpectedly, even in the worst possible case of two 
aircraft being serviced at the same time on adjoining 
stands, fuel tankers blocking the access to the rear part of 
the aircraft would not affect the turnaround time. If 
tankers arrive right after the baggage loader, train and the 
catering truck, those vehicles would just have to wait till 
the refuelling is done to leave their position, but it 
wouldn’t delay the whole terminal servicing. 

3.2 En-route station 

In Europe, flights with an en-route station are not 
common. But especially in case of low-cost airlines 
almost every airport where the aircraft is not based could 
be perceived as an en-route station. Short or mid-haul 
flights don’t require as many ground handling processes 
as at the base station and airlines require the shortest time 
possible. And so some processes are accelerated and some 
aren’t performed at all. 

Passengers could be deplaned and boarded not only 
via the air bridge but also via mobile stairs by the rear door 
of the aircraft. This procedure called Walk In – Walk Out 
(WI-WO) can save up to 10 minutes. Then, on low-cost 
flights people generally don’t have any checked baggage 
because it is extra paid, so the baggage handling is also 
shortened. On short flights, there is no catering so any 
galley service is not necessary. Sometimes the aircraft 
even doesn’t need to be refuelled and if so, it takes only 
several tons. Finally the turnaround can be completed in 
25 minutes [8]. 

 

Fig.3. 737 MAX 9 typical base station servicing times [5]. 
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Since there is no galley servicing, the only possible 
collision could be caused by the fuel truck. But if there is 
not much baggage on the flight, it could be loaded into the 
front compartment and hence no vehicles need to overtake 
the fuel tanker.  

4 Influence of stand width to 
turnaround time 

In previous chapter it was said that possible collisions in 
ground vehicles’ paths have only little impact to the 
turnaround time. This statement is conditioned by 
unlimited resources of personnel and vehicles so all of 
them could be present on the aircraft stand from the 
beginning to the end of the ground servicing. 

In reality, this condition can’t be fulfilled in many 
cases, because especially at busy airports ground handling 
vehicles are fully utilized and only baggage loaders and 
trains are on the place just when the aircraft stops on the 
stand. It is not possible to generalize in what times during 
the turnaround the rest of the vehicles enter the stand. But 
in general it can be said that there is a need to solve the 
blocked access to the rear part of the aircraft. 

A solution could be an enlarged stand that would 
ensure a safe corridor around the fuel tanker and its safety 
zone. There are no guidelines how this modification 
should be done, but the required enlargement could be 
calculated quite simply: at least 1 m is needed between the 
aircraft wingtip and the fuel tanker, then approx. 3 m are 
taken by the tanker itself, plus its considered safety zone 
1,5 m and finally 3 m for the desirable corridor. All 
together it makes 8,5 m from the wingtip to the outer edge 
of the corridor. Of course all this numbers should be 
modified to meet specific requirements and regulations of 
particular airport, but for that model case the safety 
margin should be 8,5 m instead of 4,5 m from the wingtip 
required by the ICAO regulation [6, 9]. 

Whereas the corridor is need only by the right-hand 
wing of the aircraft, the stand could be enlarged 
asymmetrically to the final width of 49 m. The corridor 
could be designed in various ways depending on 
particular airport decision, for example as a part of the 
stand or as an independent road between two adjoining 
stands applicable to both of them. In every case it means 
4 extra meters for every aircraft stand, and that could be a 
problem for the airport operator. 

When a completely new apron is planned, enlarged 
stands should be considered, but enlarging current 
infrastructure would in most cases result in a reduction in 
the number of stands. It is therefore a question for the 
airport operator, whether is better to have less stands with 
low probability of a turnaround delay or to have more 
stands with a risk of longer turnaround times. 

5 Conclusion 

The article has briefly presented how the airplane terminal 
servicing could be influenced by the aircraft stand width. 
The influence has been shown on the model case 
describing the handling process of the Boeing 737 MAX 
9 aircraft on the 45 m wide stand. 

Based on the aircraft manual for airport planning, two 
crucial collisions have been identified in processes of the 
ground handling. First of them is the catering truck being 
blocked by the baggage train in both the front and rear 
position. The second is the fuel tanker blocking the 
passage between the front and the rear part of the plane 
without any possibility of overtaking. 

The second part of the article has described how those 
collisions would affect the turnaround time. It was found 
that in optimal conditions the blocked catering truck 
would prolong the base terminal servicing by 
approximately 4 minutes to a total of 55 minutes, and the 
fuel tanker would not cause any delay. In case of the en-
route station servicing it was found that any of those 
collisions would not happen because only some of the 
vehicles are used. 

The final chapter has described how those collisions 
could be solved by enlarging the aircraft stand. The final 
stand width, necessary to ensure safe and independent 
access to the rear part of the airplane, depends on the fuel 
tanker safety zone established by the airport operator. 
Therefore there is no general number or general design of 
the corridor.  

It is always on the airport operator’s discretion 
whether and how stands would be modified, because 
enlarging current stands would probably reduce the 
overall capacity of the airport. It is about the choice 
between having more stands with a risk of longer 
turnaround times and having comfortable stands where 
aircrafts could be handled without delays. 
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Abstract. This article dissertates about problems which shall be taken into account during the placement 
of the GNSS jamming detector. Our article is part of the work on the project to develop detector of GNSS 
jamming usable for securing of an aerodrome area. The main ability of the detector is to identify and found 
source or either jamming or spoofing of GNSS signal. The planned usage is mainly on airports which use 
GNSS either for ground operations or PBN approaches. The need to protect the large area with one detector 
represents the problem in terms of detector positioning. To ensure the best possible probability to capture 
the jamming signal is the position of the detector essential. Several aspects which may strongly influence 
the ideal position of the detector were identified and best practice is discussed. 

1 Introduction  

The protection of GNSS from radio frequency 
interference is becoming an increasingly important issue, 
which needs to be given constantly increasing attention. 
With the wide-spreading use of GNSS in all human 
activities, more and more processes depend on the correct 
position or time. Wrong information from GNSS receiver, 
or lack of information, can cause very serious problems. 
Let's take a typical example in aviation when the GBAS 
system was jammed at Newark Airport and therefore 
could not be used for landing [1]. More situations like 
these will probably occur with the widening of GNSS use 
into other areas of aviation, which were not using GNSS 
in past and starting now [2, 3]. Such situations can also be 
identified in other areas such as energy and its 
synchronization of power nodes with GNSS time [4] or 
transport and a road toll system based on GNSS [5]. 

Therefore, a great deal of research attention is devoted 
to GNSS interference. The research focuses on three 
areas: signal analysis for interference determination [6, 7, 
8], the creation of detectors for interference determination 
and integration of other auxiliary information sources for 
the elimination of interference [9, 10]. 

However, it can be seen that the area addressing the 
suitability of the detector location relative to the 
environment to maximize detection potential is addressed 
only marginally. The project named Strategic 
infrastructure protective system detecting illegal acts 
intentionally affecting GNSS signals funded by Czech 
Ministry of Interior is focused on this area. One of the 
objectives of the project is to find the best detector 
placement in the defined area for maximization of 
jamming/spoofing detection. 

The objective is to be capable to reveal both jamming 
and spoofing, but due to similar impact of these two 
scenarios on the detector placement jamming scenario 
will be used even though the same would work for 
spoofing too. 

2 Detector placement  

Placement of GNSS jamming detector is important to 
ensure the best possible performance of the system. When 
deciding about the best position for the detector, both 
intentional and unintentional jamming has to be taken into 
account. The system itself is designed to have typically 
three detection points (each with four antennas). Because 
of the dimensions of an airport, it is nearly impossible to 
ensure that even 3 detection points would cover the whole 
area. Because of the unknown nature and position of 
jamming signal source, it is necessary to cover all areas 
around aerodrome from which it is possible to transmit a 
jamming signal which would influence GNSS.  

Issues of the positioning are visible in Fig. 1. Even for 
jammers of the same intensity, there will be for a specific 
combination of jammer power and position, a situation 
where jammer can influence protected area and not be 
detected. The positioning of detectors on the frontier of 
the protected area can lead to blind spots in the center of 
the area. The simplified situation, from Fig.1, don’t take 
into account the orography of the protected area.  

 

Fig. 1. Example of detector placement. 
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For better understanding, here are terms used in 
further text: 
• Grid: is a position component. The Grid represents the 

division of the area in the grid of square segments. The 
dimension and shape of the grid unit are adjustable. 
Square grid with dimension derived from the precision 
of the map background is used. 

• Map background: an altimetry data set, the altimetry 
resolution of map background is essential because the 
ability to detect jammer is based on direct visibility 
between detector and jammer. Typically, altimetry with 
vertical resolution less than 1 meter is used. 

• Protected area: a grid, or grids which should be 
protected against jamming. 

• The weight of the protected grid: relative value added to 
the grid which takes into account how critical is the 
safety of that area. 

• Hazard level of the area: relative value added to the grid 
which depicts the level of danger of that grid. The 
typical reason for the increased hazard of the grid is a 
passing road which increases the probability of jammer, 
because there are documented cases of GPS jammers 
used by car drivers [11].  

• Detection point: antenna field capable of revealing a 
jammer presence, for coverage of larger areas (such as 
airports) it is necessary to use more detection points to 
achieve acceptable coverage. 

• Possible detection point positions: selection of grids, 
where can be a detection point placed, it is necessary to 
avoid areas near RWY and areas where all obstacles are 
prohibited. 

3 Best practice in finding the optimal 
detector positioning  

To be able to compute the best possible position of 
detectors at a given airport it is necessary to set several 
input parameters. This procedure takes into account the 
altimetry of the area and direct visibility. Bends and 
refractions of a jamming signal are not taken into account 
in this article. 

The necessary inputs are: grid dimensions, the 
definition of the protected area, defined weights of the 
protected area, hazard level of the area for all areas where 
is a higher risk of jammer presence and definition of 
possible detector positions. 

3.1 Procedure to determine positioning 

The procedure is divided into six general steps, which 
contain the whole process of determining the best 
positioning. These are depicted in Fig. 2 below. 

3.1.1 Step 1 – Inputs  

Import map background and define the needed inputs of 
grid dimensions, the definition of the protected area, 
defined weights of the protected area, hazard level of the 
area for all areas where is a higher risk of jammer presence 
and definition of possible detector positions. 

 

Fig. 2. Six general steps of the procedure to determine the 
positioning of detection points. 

3.1.2 Step 2 – Direct visibility computation 

For all grids in analysed area compute value A which is 
equal to the sum of all weights of protected grids which 
are in direct visibility, (the function viewshed within the 
Mapping toolbox of MATLAB [12]). Grids from the area 
which is not protected have weight 0. 

3.1.3 Step 3 – Hazzard levels addition 

Value A is increased by multiplying base value (1 for the 
protected area, 0 for the unprotected area) by weight of 
protected area for all directly visible area – this the value 
B, which is assigned to each grid. 

3.1.4 Step 4 – Importance of detection points 
assessment 

From the set of grids which are in possible detection point 
positions is done a the sum of all B on directly visible 
grids (function viewshed within the Mapping toolbox of 
MATLAB) this sum is C. 

3.1.5 Step 5 – Dealing with the number of detection 
points 

a) If the number of detector points = 1 – continue to step 
6. 

b) Based on the number of detectors (2, 3, n) choose i,ii 
or iii: 
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i. For each couple of the possible positioning of 
detectors, the sum of all B from all directly visible 
grids is computed. Important is that to the sum is 
counted each visible grid only once, even if it is 
visible from more detector points. Remark: this sub 
step can be the most demanding for computation 
power. This sum = C2; 

ii. For n=3 for each trinity of possible positions of 
detectors is computed the sum of all B from directly 
visibly grids. Important is that to the sum is counted 
each visible grid only once, even if it is visible from 
more detector points. Computation demands of this 
sub step can reach unreachable values if the number 
of grids is too high. This sum = C3; 

iii. This substep can be repeated for even more detector 
points but because of exponentially increasing 
computation demands it is necessary to select 
appropriate grid dimension. This sum = Cn. 

3.1.6 Step 6 – Calculation of result 

The optimal solution is the best value within C to Cn. 
When the equal values of C are obtained, the optimal 
solution is the solution with a lower number of detectors. 

3.2 Economical assessment 

For economical assessment, it is important to compare 
different values of C to see, if increased costs of the 
variant with more detectors is justified by an appropriate 
increase in the value of C. 

4 Discussion  

During the verification of the procedure, few limitations 
were identified. These are connected mainly with 
exponentially increase in necessary computing power. For 
example, if grid with dimensions 15×15 m is used, which 
are lower than best available map resolution (for example 
in the Czech Republic there are available map 
backgrounds with better resolution than 5×5 m, with 
vertical resolution less than 0.3 m) to cover only the 
closest area of airport, the computation works with more 
than 500 000 grids. That means that the MATLAB 
function viewshed has to run 2500 billion times. For a 
typical personal computer it represents at least several 
months of computing time. 

The issues with computing power demands arise again 
in step 5 of the procedure. In this step, it is necessary to 
compare coverage of every couple, trinity or even n 
detector points coverage to exclude multiple counting. 
This again demands high computing power and 
subsequently increase computational time. 

To lower the number of necessary operations several 
improvements are suggested which may be added to the 
procedure to lower demands for computation power. 
These four optimization improvements are as follows: 
a) From the set of possible position of detectors can be 

subtracted every grid which altitude is lower than the 
lowest altitude of protected area – it is not probable 

that detection point positioned any lower could be 
significantly beneficial for higher protected area. 

b) From the set of possible detector positions can be 
subtracted each grid which value C is the local 
minimum of C. There is always at least one grid with 
higher C – therefore better for position of the detector, 
this is based on the definition of a local minimum. 

c) For every couple or trinity of possible detection points, 
any groups which have the sum of total C lower than 
best value C obtained from the system with only one 
detector could not be taken into account– for all these 
positions is optimal solution C1. 

d) Grid dimensions’ reduction – this is the easiest option 
in case of lack of computation power. However, with 
each increase in the grid dimension, part of an 
important information is lost and the situation depicted 
in the lower resolution map might be missing some 
important orthographical details which could 
influence detector placing. 

5 Example results 

The Fig. 3 depicts outputs of the algorithm. Because the 
project is not finished yet this is only partial output. The 
figure depicts ideal positions for detectors computed by 
the algorithm for vicinity of the LKPR airport. The red 
rectangle is protected area, circle is best position for one 
detector, crosses are best solution for two detectors and 
squares are best solution for three detectors.  

 

 

Fig.3. Example of a result. 

To verify that the algorithm leads to the best results 
we compared our estimated best solution with set of 100 
random positions of the detectors. This test was done on 
smaller area, approximately 3×3 km (22500 grid squares), 
because computation on larger area would be unduly time 
demanding. The protected area was cca 10% of map, and 
we did not specify any additional hazard levels. 

We computed the solution for 3 detectors. Our 
computed value is C3= 47562231. It represents 
approximately 93% percent of all possible jammer to 
protected area combinations. 
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For set of 100 random detector position we didn’t get 
any result with higher C than 35000000, which is about 
70%.  

It may be predicted that the difference between 
optimal and random solution will rise with larger covered 
area and additional hazard levels.  

6  Conclusion  

The aforementioned procedure is usable for optimal 
detectors positioning wherever it is necessary to protect 
larger areas, against radio frequency interference. The 
finding of the optimal solution is very demanding for 
computation power, but when implementing suggested 
optimization points, it becomes acceptable for quite a 
large area. Despite the improvements in the logic of best 
detection points calculations, the lowering of computation 
needs, especially for constellation with three or more 
detectors is needed, because these are on the edge of 
reasonable computation power of today. 

This paper was supported by the Ministry of the Interior of the 
Czech Republic, grant No. VI20172019090. 
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Концепция за използване на изкуствен интелект при 
оценяване и прогнозиране на психо-физиологичното 
състояние на авиационен персонал 

Геннадий Маклаков1,*  

1Институт за космически изследвания и технологии БАН, София, България  

Резюме. Разгледани са принципите за създаване на апаратно-програмен (хардуерно-софтуерен) 
комплекс за поддръжка приемането на решения. Знанията в експертна система (ЕС) е представена 
във вид на продукционни системи. Неопределеността на информацията се отчита с помощта на 
коефициент на доверие. Процесът на самообучение на системата се осъществява по метода Д. Мил. 
Показан е пример за диалог между потребителя и разработената ЕС за оценяване и предсказване на 
психо-физиологичното състояние на авиационен персонал.  

1 Увод 

Отличителна черта в професионалната дейност на 
авиационния персонал е високият риск от възникване 
на опасни за живота ситуации. Екстремната ситуация 
се отличава от нормалната по непланираната си 
природа и включването на силен стресов фактор в 
информационния поток – несигурност на информа-
цията. Това води до две негативни последици: затруд-
нява се процесът на предвиждане и управление на 
произтичащите събития; заучените операции, които 
идеално работят в стереотипна ситуация, започват да 
пречат в приемането на извънредни (нови) решения за 
предотвратяване на извънредни ситуации.  

За да се избегнат тези негативни последици, 
трябва да има методи за оценяване и прогнозиране на 
психо-физиологичното състояние на авиационния 
персонал, както и система от мерки за рехабилитация, 
за да се възстанови психо-физиологичният потен-
циал, особено след престой в екстремни условия. 

И в двата случая се изискват специални познания, 
притежание на подходящи умения от специалистите 
(психолози и практикуващи лекари), които осигуря-
ват контрола и рехабилитацията на летателния персо-
нал. Добри знания са необходими в областта на 
когнитивната психология, психиатрията, авиацион-
ната медицина, биофизиката, квантовата физика и т.н. 
Ясно е, че да се намери човек, в който се обединяват 
тези разностранни знания, е много сложно. Обучение-
то на такива специалисти – също, и в момента те 
практически липсват. Необходимостта от тях обаче е 
изключително висока. Те биха могли значително да 
намалят въздействието на човешкия фактор и в много 
отношения да предотвратят възникването на екстрем-
ни ситуации в професионалната работа на авиацион-
ния персонал. 

Цел на проучването, чиито резултатите са публи-
кувани тук, е създаването на апаратно-програмен 
комплекс за поддържане приемането на решения за 
прогнозиране на психо-физиологичното състояние на 
авиационни специалисти на базата на системи за 
изкуствен интелект (СИИ). Във връзка с целта бяха 
решени следните задачи: разработване на архитектура 
на СИИ, дефиниране на структурата на базата от 
знания (БЗ) и базата данни (БД), избор на апаратни 
средства (хардуер) за диагностициране състоянията 
на човешкото съзнание. 

2 Практически аспекти в създаването 
СИИ за прогнозиране на психо-
физиологичното състояние на 
авиационен персонал  

2.1 Методологични принципи за изграждане 
на диагностична технология на базата на 
СИИ 

Под СИИ тук се разбира апаратно-програмен ком-
плекс, който в тясна предметна област взема решения 
не по-лошо от професионален специалист. За реали-
зиране на всички функции СИИ трябва да се състои 
от следните блокове [1]: наличие на БЗ (СИИ работи 
само със знания); системата трябва да умее да генери-
ра нова информация на основата на вече получената; 
системата трябва да умее да отговаря на въпроси на 
ползвателя от типа: как, по каква причина, защо и др.  

Тези блокове са задължителни. Без тях апаратно-
програмният комплекс не може да бъде наречен СИИ. 
Освен тях е желателно да има допълнително следните 
блокове (те ще увеличат функционалните възможно-
сти на системата): БД (данни, факти, константи, някои 
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правила и др.); блок за избор на оптимална схема, за 
да докаже своите съждения на човека (избира се стра-
тегия как отговорът да бъде убедителен); лингвисти-
чен процесор и анализатор, който позволява да се 
осъществи общуването на системата с човешки говор 
и т.н.  

За да се увеличи капацитетът на диагностичната 
СИИ, се предлага да се включи съвременно меди-
цинско и техническо оборудване в нейната структура, 
в частност, за оценяване на психическия статус. 

Изследванията, проведени в Института за косми-
чески изследвания и технологии на Българската 
академия на науките (ИКИТ БАН), показаха голяма 
ефективност от използване на ГРВ биоелектрогра-
фията в психологическите изследвания на сигур-
ността и поведението на човека в екстремни ситуации 
[2]. В частност, в лабораторията за изследване на био-
ектрографски технологии в аерокосмичекие проуч-
вания беше доказана целесъобразността от използва-
нето на ГРВ технологията за изследване на изменени 
състояния на съзнанието (ИСС) при професионалната 
дейност на авиационен персонал [3]. В тази връзка 
беше решено да се използва технологията ГРВ в 
диагностичната система с изкуствен интелект. 

Проучванията ни показаха, че най-перспективно 
направление в решаването на задачи, свързани с 
оценяване и прогнозиране на психо-физиологичното 
състояние на авиационен персонал, са експертните 
системи (ЕС). Определяме ЕС като СИИ, в базата зна-
ния на която са въведени знанията на човек-експерт. 

2.2 Особености на създаването на 
диагностични ЕС за прогнозиране на психо-
физиологичното състояние на авиационен 
персонал  

Използването на ЕС като средство за прогнозиране на 
психо-физиологичното състояние и ранна диагности-
ка на съдовите (мозъчносъдови) заболявания за първи 
път е предложена от един от авторите на тази статия 
още през 1990 г. [4]. Системата е напълно тествана, 
успешно е въведена в редица лечебни заведения в 
Съветския съюз и е препоръчана за внедряване от 
Министерството на здравеопазването на СССР. 

Успешният опит в експлоатацията й позволява да 
се използват теоретичните принципи на нейното 
изграждане за създаване на апаратно-програмен 
комплекс за прогнозиране на психо-физиологичното 
състояние и за избор на оптимален план за провеж-
дане на възстановителни процедури за авиационен 
персонал. Разбира се, необходимо е да се промени 
базата от знания и данните на EС, като се вземе пред-
вид спецификата на авиационната медицина и психо-
логия и като се внедрят новите диагностични методи 
за психо-физиологичното състояние на човека.  

За изграждането на ЕС се определя обща схема за 
компютъризирана медико-психологична диагности-
ка. Схемата се основава на принципа на минималната 
достатъчност, което означава, че искането за допъл-
нителна информация се прави само при необходи-
мост. С други думи, EС се опитва да постави диагноза 

по минимална информация за пациента и, само ако 
има несигурност при избора на диагноза, изисква 
допълнителна информация. Вторият принцип, който е 
заложен в системата, е самообучение (коригиране 
коефициента на сигурност на правилата в БЗ по 
резултатите от предишни изследвания). 

При конструирането на диагностична EС се изпол-
зва конвенционална схема, която е описана доста 
добре в литературата [1]. За това структурна схема на 
EС в тази статия не е дадена. Ще отбележим, че 
ефективността на всяка EС се определя на първо 
място от структурата на БЗ и БД, механизма за 
извличане (интерпретатор на знанията) и подсисте-
мите за придобиване на знания (подсистема за 
обучение). По-нататък ще разгледаме характеристи-
ките на изграждането на тези блокове, които се 
прилагат при диагностика на психо-физиологичното 
състояние на дадено лице.  

Знанията в БЗ са представени във вид продукци-
онни системи от типа: „АКО условие ТОГАВА 
действие“.  

При използване на правилата за продуктите с цел 
разширяване възможностите на ЕС е предвидена 
способност в условната част да се използват връзките 
„И“ и „ИЛИ“. БЗ на EС се състоят от ограничен набор 
от правила: П={Р1, Р2, ... Рm} и ограничен набор от 
факти: А={a1, a2, ... an}, така че условието за прило-
жимост на всяко правило Pi от П има вида:  

 Pi : (ai1 & ai2 & ... & ais) – am, (1) 

където: am е новият m факт, извлечен от фактите на 
условията ai1 – ais. 

Конкретните факти в базата данни са представени 
чрез тройки: „обект-атрибут-стойност“. С други 
думи, фактите са представени, определяйки обектите, 
описвайки техните атрибути и давайки им еквива-
ленти (значения). Терминът „обект“ се отнася както за 
физически обекти (например „прибор за ГРВ“, 
„кардиограф“ и т.н.), така и за общи представи (като 
„кръвно налягане“, "главоболие“ и др.п.). За да се 
организират фактите, името на обекта е свързано с 
името на атрибута, т.е. фактите са комбинирани в 
двойки „обект-значение“. 

За да се опишат фактите, включващи индекса на 
размиване (ниво на неопределеност на информация-
та), беше използвана асоциативна тройка: „обект-зна-
чение-коефициент на доверие“. Коефициентът на до-
верие (КД) е описан под формата на скала от 0 до 100. 
При КД = 0 вероятността на факта е нула, а за КД = 
100 вероятността е единица. За да се отрази субек-
тивната оценка на достоверност на факта, бяха приети 
следните съответствия, представени в Таблица 1: 

Таблица 1. Оценка за достоверност на факта. 

Достоверност 
на факта 

Значение 
на КД 

Лоша 0…25 
Посредствена 26…50 

Добра 51…75 
Отлична 76…100 
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2.3 Принципи за самообучение на ЕС 

Същността на процеса на самообучение на ЕС се 
състои в това, че първоначално в работата на EС в БД, 
са предвидени данни, които могат да имат не много 
висок коефициент на доверие (поради липса на 
достатъчно голям обем от клинични наблюдения на 
човешката психика в екстремни условия). По време на 
експлоатация, особено в началния период, се използва 
така нареченият режим на проверка, в който потреби-
телят (обикновено квалифицирани лекар и психолог) 
да вземе решение относно валидността на заключе-
нието, което прави ЕС. Ако той смята, че заключе-
нието (диагнозата) е правилно и симптомите, които го 
определят, са достатъчно изразени, той дава указание 
на ЕС, чрез което данните от БД се коригират според 
честотата на проявата на отделните симптоми. 

Процесът на самообучение на системата се осъще-
ствява с помощта на метода Джон Мил [5]. Тук се 
посочват най-кратко основните положения на метода. 
В съответствие с метода се формират матрици 
съответно за положителни (М+) и отрицателни (М–) 
хипотези съответно, както следва: линии-признаци 
(симптоми), които действат в ролята на кандидати за 
достоверна хипотеза, колони на последствията, които 
ни интересуват (диагноза според съответната нозоло-
гична форма). Като елемент Mij на матриците се проя-
вява коефициентът на доверие. Елементът Mij може да 
приеме стойностите: Mij = 0 – хипотезата винаги е 
невярна; Mij = 1 – хипотезата винаги е вярна; Mij = 1/N 
– достоверността на хипотезата не е известна (N е 
броят на фактите, налични в момента в матрицата);  
Mij = K/N е конкретната стойност на коефициента на 
доверие (0 < K/N <1). В процеса на натрупване на нова 
информация, стойността на елемента Mij се доближава 
до 0 или 1 или се държи като осцилационен (колеба-
телен) процес. Във втория случай след 5 периода се 
приема средната стойност на коефициента на 
доверие. 

2.4 Формиране на БД и БЗ  

Информацията в БД и БЗ трябва да отразява най-
новите постижения за оценяване на психо-физиологи-
ческото състояние, в частност методите за оценяване 
нивото на изменените състояния на съзнанието. Най-
достоверна инф в тази област притежават практичес-
ките специалисти (експерти) – лекари и психолози. 
При събирането на информация експертите използват 
метода Delphi [6]. 

Методът на колективното изследване е използван 
за обобщаване на мненията на експертите по разра-
ботване на диагностична ЕС за прогнозиране на 
мозъчносъдови заболявания. Работата в това направ-
ление е започната още през 90-те години на миналия 
век в Медицинския институт в Днепропетровск. 
Експертната група се оглавява от доктора на меди-
цинските науки проф. Виктория Миртовска. Количе-
ствените оценки са обработени, като са използвани 
параметрични статистически методи. Степента на 
съгласуваност на експертите е оценена с помощта на 
коефициента на съгласуваност (конкордация) [6]. 

Впоследствие работата по събиране на информация 
от експерти е продължена в областта на психофизио-
логията във Военномедицинската академия в Санкт 
Петербург и в други лечебни заведения в Русия и 
Украйна.  

2.5 Апробация на ЕС за диагностика 

Въз основа на принципите, изложени по-горе, е създа-
ден демонстрационен прототип на ЕС за оценяване и 
предсказване на психо-физиологичното състояние на 
авиационния персонал. При това е използвана пре-
дишната среда на диагностична ЕС за прогнозиране 
на мозъчносъдови заболявания [4,7], при която съдър-
жанието на БЗ и БД се заменя, като се взема предвид 
работният профил (диагностика на психосоматичното 
състояние на авиационен персонал). 

В момента EС се тества в руски медицински 
институции.  

По-надолу е представен фрагмент от диалога 
между EС и потребителя. Режим на работа: „Диагнос-
тика“. Приети означения: П – искане на потребителя 
(лекар по авиационна медицина или психолог с под-
ходяща квалификация); ЕС – отговор на експертната 
система на поставения въпрос. 
 
П: Извънредни ситуации: минимални. Заключение? 
ЕС: Пациентът е готов да изпълнява професионал-
ните си задължения. КД = 0,8 
П: Защо? 
ЕС: Психо-физиологично състояние: норма. КД = 0,8 
П: Защо? 
ЕС: Хомеостазата работи стабилно 0,75. КД = 0,7 
П: Обосновка? 
ЕС: Оценка за работата на хомеостазата по ентропий-
но-информационен метод. 
П: Обосновка? 
ЕС: Публикация: Маклаков Г. Энтропийно-информа-
ционный метод объективизации внешнего воздей-
ствия на организм человека.  Труды IV Международ-
ной конференции “Новые информационные техноло-
гии в медицине и экологии“. Часть 2. РАН, МГУ. 
Крым, Ялта, Гурзуф, 1998, 507-510. 
П: Ниво на ИСС? 
ЕС: Минимално. КД=0,9. 
П: Обосновка? 
ЕС: Липса на съответни изображения на ГРВ- 
грамите на пръстите на ръката. 
П: Обосновка? 
ЕС: Публикация: Маклаков Г., Гецов П. ГРВ техно-
логията като принцип за изследване на изменени 
състояния на съзнанието при професионалната 
дейност на авиационния персонал. Конференция с 
международно участие по авиационна, автомобилна и 
железопътна техника и технологии „БулТранс-2016“. 
Сборник доклади. ТУ-София, Созопол, 2016, 24-27. 
 

Както показа експерименталната експлоация, диа-
гностичната ЕС може с успех извършва диагностици-
ране на психо-физиологичното състояние и може да 
избере схеми за рехабилитационна корекция на 
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операторите на сложни ергатични системи, по-специ-
ално за лицата, работещи в различни видове тран-
спорт.  

 
3 Извод 

Изполването на ситеми на изкуствен интелект (СИИ) 
за оценяване и прогнозиране на психо-физиоло-
гичното състояние на авиационен персонал дава 
възможност по-ефективно да се решават проблемите 
на човешкия фактор. Такива системи могат с голям 
успех да бъдат използвани от лекари и психолози за 
поддържане вземането на решения за допуск до 
изпълнение на професионалните задължения. СИИ са 
ефективни също при провеждане на превантивна 
рехабилитация, за избор на оптимален план за възста-
новителни процедури на авиационния персонал.  

Большую пользу может принести използване СИИ 
в транспортна отрасъл биха могли значително да 
намалят въздействието на човешкия фактор и в много 
отношения да предотвратят възникването на екстрем-
ни ситуации в транспорте. СИИ е възможно да се 
прилагат за профилактика и лечение на нарушенията 
в психосоматическото състояние на хора работещите 
в бранша.  

Също така е важно, че СИИ с висока ефективност 
може да бъде използвана за прогнозиране поведе-
нието на операторите в критични сфери на дейност с 
цел предотвратяване на аварийни ситуации.  
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Персонализираната превентивна хрономедицина като 
ефективно средство за рехабилитация и профилактика на 
нарушенията в психосоматичното състояние на 
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Резюме. В статията се разглеждат методи за прилагане на хрономедицина с цел рехабилитация и 
профилактика на психо-физиологичното състояние на работещите в транспорта. Анализират се 
възможностите на явлението биорезонанс за възстановителна корекция. Показана е въможността на 
технологията ГРВ биоелектрография за избор на оптимална стратегия при провеждане на 
рехабилитация на базата на хрономедицина. 

1 Увод 

Неотложността на превенцията и необходимостта от 
ефективни методи за рехабилитация на работниците в 
транспортния бранш се подчертават в редица публи-
кации, анализиращи ролята на човешкия фактор. Във 
връзка с това няма нужда да се подчертава още 
веднъж значението на научните изследвания в тази 
област. 

Много пъти този въпрос е разглеждан и на конфе-
ренциите БулТранс, като при това се отбелязваше, че 
е важно да се използват най-новите постижения в 
областта на медицината, биокибернетиката, биофизи-
ката, информационните технологии. Ние предлагаме 
именно такъв подход. 

2 Персонализираната превантивна 
хрономедицина и нейните 
възможности за рехабилитация на 
операторите на ергатични комплекси 

2.1. Основни принципи на хрономедицината 

Хрономедицината е област на медицината, в която се 
използва идеята за ритмичните прояви на структурата 
на тялото във времето, разглеждат се всички "времеви 
структури на организма" като цяло.  

Съгласно основния постулат на хромомедицината, 
здравето на човешкото тяло е възможно като степен 
на координация на биоритмите на клетките, органите 
и системите на организма помежду им и с времевата 
организация на външната среда. 

В медицината хронодиагностика и хронотерапия 
като методи за оценка на десинхронозата и нейното 
отстраняване започват да се използват едва през ХХ 

век. Международното дружество на биоритмолозите 
е създадено през 1937 г. и преименувано през 1971 г. 
в Международно дружество по хронобиология. В 
Русия тези проблеми се координират от Проблемна 
комисия на РАН "Хронобиология и хрономедицина". 

Да се обърнем към основните принципи на хроно-
медицината и да определим защо е толкова ефективна 
за изграждането на системи за рехабилитация и 
профилактика. Ще започнем с въпрос.  

Защо класическите методи за физиотерапия много 
рядко са ефективни? Според признанието на опитни 
физиотерапевти, около половината от физиотерапев-
тичните процедури не дават ефект, а на 10% от паци-
ентите не само не помагат, а дори вредят, причиня-
вайки странични реакции в други органи и системи. 
Това не се афишира, обяснява се със съпътстващи 
заболявания или предполагаема индивидуална непо-
носимост към даден тип физиотерапия [1].  

Хронобиологията дава много прост, но логичен 
отговор на това „Защо?“. Човешкото тяло е сложна 
биоенергетична система, всички компоненти на която 
функционират с определени ритми. Обичайните 
методи на физиотерапия се назначават, без да се 
вземат предвид индивидуалните характеристики на 
пациента – еднакво при различни пациенти, еднакво 
при различни начални състояния на един и същ 
пациент, еднакво по различно време на деня, сезона, 
фазите на йерархията на ритмите на чувствителност. 

На практика малко физиотерапевти обръщат вни-
мание на това по кое време на годината, на лунния или 
седмичния цикъл и дори в коя част на денонощието се 
извършва лабораторен или инструментален диагно-
стичен анализ.  

Сега използваните методи за медицински преглед 
на операторите на ергатични системи само 
регистрират хроничните заболявания, които вече са 

Г. Маклаков и Н. Георгиева, Персонализираната превентивна хрономедицина като ефективно средство за рехабилитация и профилактика на 
нарушенията в психосоматичното състояние на операторите на ергатични комплекси 
G. Maklakov, and N. Georgieva, Personalized preventive chronomedicine as an effective tool for rehabilitation and prophylaxis of disorders in the psychosomatic 
condition of the operators of ergatic systems 
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възникнали и не позволяват персонализиране на 
оптимален метод на лечение. В резултат се елимини-
рат симптомите, а не причината за заболяването, 
включително психическите разстройства.  

2.2. Методи за диагностициране на 
десинхроноза 

Съществуващите методи за хронодиагностициране на 
функционалното състояние се основават на анализ и 
сравнение на сърдечните ритми. Оборудването за 
такъв анализ е сложно и скъпо.  

Алтернатива предлага Институтът по космически 
изследвания и технологии при БАН на базата на свои 
изследвания за диагностичните възможности по 
метода газоразрядна визуализация (ГРВ) [2].  

Принципът на ГРВ биоелектрографията и особе-
ностите в използването на ГРВ диагностиката бяха 
описани достатъчно подробно в наши публикации, 
включително в рамките на конференцията БулТранс, 
и няма да бъдат цитирани тук. С няколко думи 
същността на този принцип е: компютърен анализ на 
изображението на пръстите на ръцете, заснето във 
високочестотно поле. Осъществява се диагностици-
ране на десинхронозата чрез оценяване нивото на 
хомеостазата на човешкото тяло (оценка на 
адаптивните способности). 

Проведени по-рано изследвания позволяват да се 
определят като най-информативни за изследване на 
адаптационните резерви следните показатели: обща 
площ на изображението, вариабелност на общата 
площ на светене, средна яркост на изображението, 
коефициент на формата, коефициент на фрактал-
ността, коефициент на ентропията.  

За количествено оценяване на параметрите на 
хомеостазата по целесъобразност е използван много-
функционалният апаратно-програмен комплекс „ГРВ 
компакт ЕКО“, разработен от фирма „Kirlioniks 
Technologies International“, усъвършенстван в Техни-
чески университет – Варна, в рамките на проекта 
СНП-2, от 12.05.2018 г.  

3 Система за рехабилитация и 
профилактика на психосоматичното 
състояние на основата на 
хрономедицината  

 3.1 Основни принципи за създаване на 
система за рехабилитация  

Използването на физически фактори за рехабилитация – 
от гледна точка на основните принципи на хрономеди-
цината – изисква решаване на проблема за оптимизиране 
на физиотерапевтичното въздействие. По наше мнение 
това се постига, като системата за рехабилитация и 
профилактика, се базира на методите на музикалната 
психотерапия (психокорекция с помощта на акустич-
но поле).  

Теоретичните предпоставки за разработване на 
музикотерапевтични методи за рехабилитация и 

профилактика на нарушено психосоматично състоя-
ние подробно разгледахме на конференцията 
BulTrans-2017 и докладът е публикуван в нейния 
сборник [3]. Накратко същността на метода. Психи-
ческите и соматичните ефекти на музикалните влия-
ния могат да бъдат обусловени не само от емоционал-
ното възприятие (чрез слухови анализатори), но и от 
директни акустичнорезонансни отклици от страна на 
клетките, органите и системите. Има се предвид 
едновременното влияние на акустичните вълни, орга-
низирани в музикална структура, върху психоемоцио-
налната, духовната сфера на човека и директно върху 
повърхността на тялото и вътрешните органи. 

Правилно избраната музикална композиция е в 
състояние да осигури високоефективно възстано-
вяване на психосоматичното състояние на човека. С 
помощта на съответното акустично влияние (музи-
кален квазиред) може да се постигне изменено 
състояние на съзнанието (ИСС). 

А както е известно, ИСС може да способства за 
свръхбързо приемане на адекватно решение за изход 
от извънредна ситуация или да затормози (а понякога 
и въобще да блокира) процеса на вземане на правилно 
решение [4]. 

3.2 Използване на природни лечебни 
фактори за рехабилитация и профилактика 
на нарушенията в психосоматичното 
състояние 

3.2.1 Перспективни рекреационни зони за 
рехабилитация на операторите на ергатични 
комплекси  

България е богата на балнеотерапевтични центрове и 
санаториуми (Велинград, Хисаря, Девин, Банкя и др.), 
известни и зад граница. В рамките на изследвания на 
околната среда в България, проведени от нас през 
2016-2017 г., бяха набелязани най-перспективни 
рекреационните зони за рехабилитация на наруше-
нията в психосоматичното състояние на операторите 
на ергатични комплекси. По наше мнение, за прак-
тическото прилагане на методите за рехабилитация, 
очертани в тази статия, особено подходящи са 

рекреационните зони в Крушунския край.  
Проучванията си направихме в околностите на 

село Крушуна (община Летница, Ловешка област). 
Централно място в рекреационната зона заемат 
Крушунските водопади, които се намират в местност-
та Маарата. Уникалността на мястото се подсилва от 
множество подземни реки и езера. Те образуват силен 
фон, който въздейства изключително благотворно 
върху психоемоционалното състояние на хората. А 
към всичко това се прибавя и наличието на лечебни 
минерални извори с топла вода. 

3.2.2 Лечебни фактори на Крушунските 
водопади 

Анализ на публикациите по изследане на лечебните 
свойства на водопадите позволява да се определят 
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факторите, особено способстващи нормализирането 
на психо-физиологичното състояние на човешкия 
организъм. Това са: йонизация на въздуха, бял шум 
(white noise) от падащата вода.  

Нашите проучванията отчитат, че в спектъра на 
звука от водата в Крушунските водопади преобла-
дават нискочестотните компоненти, близки до често-
тите на мозъка. Именно те водят до стабилизация на 
психоемоционалното състояние и активизация на 
вътрешните психически ресурси, способстват за 
намаляване на стреса.  

Наблюдение върху психосоматичното състояние 
на хора, пребиваващи в парка Маарата, показва, че се 
увеличава устойчивостта на организма срещу небла-
гоприятни въздействия, засилва се способността за 
концентриране на вниманието, увеличават се физи-
ческата и умствената работоспособност. Това са все 
неща, изключително важни за хора, които реализират 
себе си в транспортната област, в която спецификата 
на професията води до подчертано високо натовар-
ване върху физиката и психиката. 

4 Изследване на ефекта от хроно-
физиотерапия в Крушунския край  

За изследване ефективността на хронофизиотерапия-
та се взема като показател нивото на стабилност в 
работата на хомеостазата на организма. Десинхроно-
зите се диагностицират с помощта на ГРВ метода. 
Изследванията са основани на следните принципи: 1) 
Оценяване влиянието на лечебни въздействия чрез 
регистриране на параметрите на хомеостазата. 2) Оце-
няване параметрите на лечебни фактори на околната 
среда чрез регистрирането им с ГРВ грами, получени 
с оптоелектронен сензор (класически подход). 3) 
Оценяване влиянието на лечебни фактории на 
околната среда чрез регистриране на ГРВ грами на 
пръстите на ръката (класически подход). 

Изследвани са зоните на: Зелен водопад, Каскаден 
водопад, пещера Водопада. 

На Фиг. 1 е представена диаграма, която показва 
как се изменят параметрите на светене в ГРВ изобра-
женията на водата в различните водопади (за 
удобство на сравнението те всички са приравнени към 
единица). Тук и по-нататък в статията са приети 
следните обозначения: стълбчето с вертикални линии 
показва площта на светене, с хоризонтални – средната 
интензивност на светене, с наклонени – ентропията по 
изолинии, с точки – фракталността по изолиниите. 

Заслужава да се обърне внимание на показателите 
площ на светенето и ентропия според ГРВ изобра-
женията. 

Площта на светенето много добре корелира с 
показателите за общо психо-физиологично състояние 
на човека и може да бъде интегрален показател за 
състоянието му. От друга страна този показател добре 
отразява състоянието на хомеостазата на организма и 
се явява комплексна характеристика на неговите 
адаптационни ресурси. Както е известно, в широк 
смисъл ентропията показва хаотичността 
(дезорганизираността) на системата. За биологичните 

системи това е състоянието на функциониране на 
клетките, органите и целия организъм; характеризира 
степента на активност при протичането на всички 
реакции и процеси на жизнената дейност. Повиша-
ването на ентропията свидетелства за възникване на 
нови процеси, водещи към засилване на активността 
на клетките или органите [2]. Макар площта на 
светене и ентропията да са достатъчно информативни 
параметри, характеризиращи психо-физиологичното 
състояние, за пълнота на картината на Фиг. 2 е 
показано изменение на адаптационните ресурси близо 
до водопадите.  

 

Фиг. 1. Разпределение на параметрите на енергията на 
водата на водопадите в Маарата, където: 1 – Зелен 
водопад, 2 – Каскаден водопад, 3 – пещера Водопада. 

 

Фиг. 2. Разпределение на. адаптационните ресурси на 
човека на водопадите в Маарата, където: 1 – Зелен 
водопад, 2 – Каскаден водопад, 3 – пещера Водопада. 

Ако разгледаме комплексно параметрите на ГРВ 
изображенията, можем да направим извод, че всички 
водопади оказват почти еднакво силно благотворно 
влияние върху човека. За това свидетелства и 
анализът на адаптационните ресурси на изследваните. 
Стойностите на този показател са максимални при 
Зеления водопад, а около другите намаляват съвсем 
незначително (по-малко от 1%).  

За оценяване на екологичната обстановка като 
цяло в парка Маарата и в с. Крушуна са проведени 
измервания на показателите на психосоматичното 
състояние, по-точно изследвани са нивото на стабил-
ност в работата на хомеостазата на организма. Резул-
татите от изследванията са представени на Фиг. 3. 

За по-пълна картина на лечебните фактори, въз-
действащи върху човека, е проучено и влиянието на 
топлата минерална вода в бассейна. Химическият 
състав на водата, нейната температура благоприят-
стват възстановяването на психоемоционалното 
състояние. Обемът на статията не позволява да се 
спрем подробно на ГРВ параметрите, потвърждаващи 
целебните свойства на това природно богатство. Само 
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ще отбележим, че даже след еднократна процедура 
(плуване в басейна 10 минути), се увеличават адапта-
ционните ресурси на организма с 20-35% в зависи-
мост от възрастта и пола на човека. 

 

Фиг. 3. Изменение на адаптационните ресурси (линията с 
точки) и ентропията на биосистемата в обектите: Каскаден 
водопад – 1; входа в парковата зона Маарата – 2; площада 
на селото – 3; двора на ул. „К. Стойков” 22 – 4; сградата на 
кметството – 5; къщата на ул. „К. Стойков” 22 – 6. 

5 Изводи 

На основата на постиганатото от хромомедицината 
става възможно напълно да се осъществи принципът 
на персонализация в превенцията и възстановяването 
на психосоматичните системи.  

Проучванията върху екологията на рекреационни 
зони в Крушунския край показават, че мястото 
предлага уникални възможности за рехабилитация на 
психо-физическото състояние.  

Крушунският край е изключително подходящ за 
възстановяване на психосоматичното състояние на 
базата на хронофизиотерапия на хора, заети в критич-
ни производства, изискващи особено внимание и 
стабилна психика (авиация, космонавтика, оператори 
в АЕЦ и т.н.). 

Трябва да се отбележи, че действието на природ-
ните фактори също е зависимо от времето на тяхното 
назначаване. С други думи, за осъществяване на най-
добър резултат е необходимо профилактичните 
процедури да се осъществяват на базата на хроно-
медицината.  

Тъй като ефективността е особено важна за 
лечебно-оздравителните процедури на работещите в 
сложни системи, направените проучвания могат да 
предложат подходящо решение. 

Изследването е финасирано по проект „Изследване на газо-
разрядната визуализация и нейната приложност в материа-
лознанието, медицината, екологията и растениевъдството“. 
Проект НСП-2, от 12.05.2018 г.  
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Personalized preventive 
chronomedicine as an effective tool for 
rehabilitation and prophylaxis of 
disorders in the psychosomatic 
condition of the operators of ergatic 
systems 

Gennadii Maklakov1, and Nadegda Georgieva 

1Space Research and Technology Institute of Bulgarian 
Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria 
 
Abstract. The article discusses methods for the 
application of chronomedicine for the purpose of 
rehabilitation and prophylaxis of the psycho-
physiological state of the transport workers. The ability 
the method gas-discharge visualization can be applied to 
select an optimal strategy for the rehabilitation based on 
chronomedicine is demonstrated. 
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Automated charging of electric vehicles using technologies 
from automated driving 
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Abstract. The frequent charging is needed for the extension of the range of the electric and hybrid electric 
vehicles. This paper proposes to robotize the charging process to insure additional comfort for the customers. 
This article links the technologies and the methods of the robotics to the recharging of the high voltage 
batteries of the vehicles. Different levels of automated driving and technologies are introduced. This article 
develops a method for tracking of objects using video camera as a sensor, Raspberry PI as computing 
hardware and algorithm for data processing. The camera detects the obstacles in the robot environment. The 
images are processed and analysed by an especially developed algorithm. The data treatment algorithm is 
introduced and explained. The algorithm is coded under Python. The computation power is delivered by the 
Raspberry PI component. The performances of the tracking technology are evaluated. The article concludes 
that they are sufficient for the robot environment. 

1 Introduction  

According to the ERTRAC report [1] the automated 
driving is determined as one of the main technologies and 
key technological advancements for the future mobility 
services. The expectations related to the automated 
driving are safety, efficiency and emission reduction 
through a smoother traffic, comfort enable users to have 
other activities when the automated systems have the 
control of the driving. The automated driving is 
considered as a process taking place in parallel with other 
important evolutions such as the electrification of the 
powertrains, the multiplication of the mobility offers. 
According to the ERTRAC report in 2050, vehicles 
should have bigger proportion of electrification of the 
drive train, automated and shared. SAE J3016 defines the 
levels of automated driving. The systems for automated 
passenger cars are defined in two principal categories: 
automated parking assistance and automated driving 
assistance. Fig. 1 introduces the repartition of different 
levels. The sensors of automated and connected vehicles 
are source of data. The road infrastructure sensors provide 
as well information. This big amount of real-life traffic 
data can be analysed to enhance the rapid growth and 
development of smart road technologies and automated 
driving systems, enable much wider applications such as 
taxi services, car sharing, or find a parking spots service. 
In combination with big traffic Data Artificial Intelligence 
(AI) techniques, such as machine learning, including deep 
learning, have a key role in both data and development of 
Artificial Intelligence automated driving functions 
applications. Artificial Intelligence techniques are needed 
for analysing and annotating the collected Big Data and 
convert it to useful information. 

 

Fig. 1. The automated driving development path for passenger 
cars [1]. 

The sensors are used for different automated driving 
functions. One can distinguish the following types of 
sensors: ultrasonic sensors, video camera, lidars, radars. 
The applications of the sensors differ according to the 
function adaptivity. The ultrasonic sensors and video 
camera are largely used. Their range of action is small- 
from some centimetres to some meters. Lidars and radars 
are technologies that are more sophisticated. They have 
longer range for detection. 

According to [2] autonomous driving technology 
pledges safety, convenience, and energy efficiency. The 
authors introduce a control and planning architecture for 
Connected and automated vehicles, and surveys the state 
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of the art on each functional block therein; the main focus 
is on techniques to improve energy efficiency. The 
reference [2] provides an overview of existing algorithms 
and their mutual interactions.  

The research and development on highly autonomous 
driving is done to replace the driver's actions with robotic 
functions [3]. The first levels were dedicated to  assistance 
systems: as speed regulation, obstacle collision avoidance 
or mitigation (Automatic Emergency Braking), vehicle 
stability control, lane keeping or lane departure 
avoidance. Partially automated driving requires co-pilot 
applications (which replace the driver on his all driving 
tasks) involving a combination of the above methods, 
algorithms and architectures The reference [3] provides 
an overview on reliability and robustness issues related to 
the sensors.  

The authors provide in [4] an overview of necessary 
technologies for automated driving in future cities. They 
are related to in-car computing and data management, 
road side infrastructure, and cloud solutions. The high 
definition maps are one of the challenges and are core 
technologies for automated driving [4]. 

The automated vehicles are also electrified. Around 
2030 electric vehicles are expected to increase their 
market penetration and to bring evolution concerning the 
main technologies for energy storage and conversion, the 
drive train components and the energy management [5]. 
The industrialisation of those components on high scale 
and volume reduce the cost of the electrification and to its 
democratisation on all vehicles segments. Hybrid electric 
vehicles with different level of hybridisation are adapted 
for the different vehicles segments. They are designed for 
urban and peri-urban drives, and allow zero emissions 
drives from thank-to-wheels perspective for 25 km or 50 
km. Hybrid electric vehicles with ZEV modes are 
supported by incentives for circulation in the big cities 
centres. They will maximize the range in the 
performances offering at least 600 km on a single charge. 
The cost of these vehicles is high because of the high 
battery capacity on board. The significant battery capacity 
needs to be recharged with high power chargers. These 
cars are designed for long distances use, on the highways 
and their deployment is related to the deployment of the 
high speed chargers infrastructure all along the highways.  
Purely electric vehicles are pushed to compete with 
internal combustion engine vehicles one-on-one, where 
refilling takes place around once every week. Daily e-
charging would mean that drivers never have to stop at 
filling stations, except the rapid charging stations for the 
long way drives. Information and connectivity solutions 
that inform in real time the drivers for the availability and 
the location of the charging infrastructure, including the 
possibility to book and pay for charge points in different 
places is an important part of the solution.  

The novelty of the present study is the application of 
sensors and algorithms used in automated driving for the 
robotization of the charging systems. The vision function 
of the robot is selected for presentation in this article. The 
camera coming from the automated driving functions is 
selected and used for the vision and the localisation of the 
charging system of the vehicle. A simple video camera is 
used for the detection of the obstacles for a robotized 

charging system. The data treatment algorithm is present 
as well. The performances of the sensors and the data 
treatment algorithm are discussed. 

2 Methodology 

The charging of the vehicle is automated. A charging 
robot is sent to the vehicles to execute the operation. This 
means that the robot has to manage the environment, to 
detect the reference and to move until the charging target. 
The charging target is considered to be fixed. The robot 
has to execute the following operations: guidance to the 
vehicle’s target, detection of reference, detection of 
obstacles, proceeding and precise positioning of the robot. 
In this article the localisation and the distance 
measurement method is presented. Sensors coming from 
the automating driving technologies are used for the 
additional function of automated charging.  

2.1. Sensors and data processing 

Raspberry Pi is a computer which integer the hardware in 
one carte. This presents an excellent alternative for 
applications that need a computational power for the data 
processing. The environment of Raspberry Pi has been 
developed to be easy to use and for the development of 
softwares for the control of electronics, servers and others. 
An additional advantage is the capacity to communicate 
with the external environment, using the connection of 
sensors as cameras, for example. 

The overall objective of the research presented in [6] 
is to utilize Raspberry Pi as a key component of Building 
Monitoring System to Monitor the environmental 
parameters: Temperature, Barometric Pressure, humidity, 
Light etc; Raspberry Pi is also assessed in [7] as a low-
cost alternative for acquisition of near infrared 
hemispherical digital imagery.  

A novel approach in real-time vehicle detection and 
tracking using Raspberry Pi in presented in [8]. The paper 
proposes a video image processing algorithm to detect, 
track and find the vehicles on a road. The authors convert 
RGB video frame to HSV colour domain, to differentiate 
the colours of the vehicles. The algorithms are done under 
OpenCV and C++ and allow determining the number of 
vehicles running in a video or in a particular lane.  

In our research, the Raspberry Pi 3 model B is used as 
the brain of the robotized charging system. It is 
responsible to the sensors for robot movement and for the 
major part of the communication between the robot and 
its base. 

For programming the Raspberry Pi, the Python 
language was chosen because this language allows the 
programmer to express his ideas in some lines of code and 
is an excellent language for rapid prototyping. Another 
important advantage is that it offers all the features that 
make it possible to use third-party libraries written in 
other languages as well as external programs. This gives 
us two advantages: first, the code is as fast as the original 
C/C++ code, and also the ease of programming in Python. 
This is how OpenCV-Python works. 
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OpenCV is an open-source computer vision library. In 
addition to being very popular, it is an excellent library, 
allowing the development of good performance and 
professional solutions, even in real-time applications. 
The functional architecture diagram proposed for the 
robot is shown in Fig. 2. The Raspberry Pi, that is the main 
controller, will make a "master-slave" communication 
with a second controller. This controller will be 
responsible for controlling the drivers, motors and sensors 
linked to the recharging device. 

 

Fig. 2. Robot functional diagram. 

Distance sensing is extremely important in mobile 
robotics because it provides a basic entry to manage 
movement and to avoid obstacles. There are a number of 
sensors are popular for their ability to recover depth 
estimates: ultrasound, radar, lidar and camera. 

The basic principle of an ultrasonic sensor is to emit a 
packet of pressure waves and to measure the time required 
for this wave packet to reflect and return to the receiver. 
The sensor will detect objects directly in front of it. It can 
also detect objects diagonally with the transmitter [8]. A 
problem that should be taken into account is that the 
disturbances of the air can affect the propagation of the 
waves, by providing erroneous indications. Like all types 
of sensors, the ultrasonic sensor has a detection range. The 
difference is that it has a minimal distance for detection, 
because there is an area of uncertainty in which the reverb 
effects can disrupt the sensor's operation. Ultrasonic 
sensors used in automobiles have a detection range of  
30 cm to 5 m. 

The technique used in the Lidar sensor is similar to 
radar. Radar is based on the emission of radio waves and 
the detection of waves coming back from an object. 
Depending on the length and intensity of the reflected 
waves received, one can calculate the distance of an 
object, its size, its speed, and other variables. In the lidar, 
a similar process is done, but with the emission of pulses 
of light by a laser. The radar and lidar sensors used in the 
automotive applications have a detection range of up to 
150 m and a resolution of 10 cm. 

The camera is a high-level sensor that, if used 
properly, can be used to interpret the environment where 
the robot is located. A fundamental constraint with the use 
of camera for movement is that its use makes telemetry 
relatively difficult. The vision device reduces the 3D 
world to a 2D image plane, thereby losing depth 
information. If one can make strong assumptions about 
the size of objects in the world, or their colour and their 
particular reflectivity, then one can directly interpret the 
appearance of the 2D image to retrieve the depth [8]. This 
strategy is used in this study.  
 

3 Strategy and reference of movement 

The proposed strategy is to use a known reference to guide 
the robot to the vehicle. This reference may be a line in 
the ground or an object in the environment (Fig. 3). An 
important detail concerns the colours chosen for reference 
and brightness. Regarding the ambient brightness, no 
guess can be made about it, so it will be necessary, a 
calibration step of the camera before starting the 
movement. 

 

 

Fig. 3. Reference system options. 

 
Different camera models are available on the market, 

and some are fully targeted for depth measurement, as in 
the case of the stereo camera. However, this study aims to 
create a cheap but potent vision system. So, it is used a 
camera that is a simple 5-megapixel adjustable focus 
sensor. For this reason, research has been done on motion 
detection and tracking techniques and algorithms that use 
simple cameras. The camera will be responsible to detect 
the reference that will guide the robot. It is then necessary 
that the image-processing algorithm can recognize the 
reference and detect any obstacles. In addition, it is 
necessary to link the information from the image 
processing with the navigation of the robot. The image 
processing has simple techniques such as the detection of 
shapes and colours, and as complex as the recognition of 
objects and their trajectories. For the robot the technique 
of identification of shapes, colours, measurement of 
distance and detection of objects, will be used. 

Fig. 4 shows the robot usage scenario. The red dots in 
the figure are "blocks" that are used as a reference for the 
movement of the robot. Then in this scenario the reference 
blocks have the colour and known positions, as well the 
position of the parking spaces. 
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Fig. 4. Scenario of use. 

The flowchart in Fig. 5 shows the logic of the system. 
The customer requests the recharge. The necessary 
information is sent to the robot, such as: the position that 
the vehicle is parked, the charging time, etc. After the 
calibration stage of the camera, the robot begins its 
movement to the target vehicle. When the vehicle-
recharging device is detected, recharging begins. Once the 
recharge is completed, the robot returns back. 

 

Fig. 5. Flowchart. 

4 Application and Results 

In this study, algorithms have been developed for the 
Raspberry Pi camera module with the aim of making a 
simple, efficient guiding system. The camera module is 5 
megapixels with a focus of 6mm, with the possibility of 
adjustment. The optimal resolution of this module is at a 
resolution of 1080p. The first step in using computer 
vision is to use the OpenCV library. For this, it is 
necessary to install and configure OpenCV and Python on 
the operating system of the Raspberrry Pi. In this project, 
the Python3 and OpenCV3 versions were used. First, 
simple detection algorithms for testing camera and 
Raspberry Pi parameters have been tested. For this, the 
detection of lines, circles and basic geometric shapes have 
been implemented. 

4.1 Tracking and distance measurement  

As the available sensor is a single-eye camera, it is 
necessary to make assumptions in the robot's working 
environment. As well as an initial calibration step before 
starting the movement. The format and colour of the 
blocks are already known, it is possible to use them for 
calibration and as a reference for the movement.  

In order to build a good algorithm, one has to 
understand what characteristics can be used to make the 
tracking robust and accurate. The use of colour, or more 
precisely the "colour space" of the object, is a good 
strategy for detection [9]. A colour histogram is a 
representation of the colour distribution of an image. On 
the X axis are represented colour values, and on the Y axis 
we have the number of pixels corresponding to the colour 
values. 

To analyse the histogram of the original image in RGB 
format, it is necessary to switch to HSV format. This 
makes it possible to find the desired colour in the image 
by using the "threshold" function, which takes the value 
of the pixel 255, that is to say white, if the pixel has the 
chosen colour, and 0 otherwise. 

As the position and shape of the reference are known, 
for the calibration phase of the camera, it is necessary to 
guarantee the value of the reference color in terms of 
HSV, as this value can change depending on the 
brightness. Then, the first step is to detect the outline of 
the reference, then define that the current value of the 
color is equal to the reference value. With the updated 
color value, the detection function is also updated and the 
robot can start the movement. Thus, the reference 
detection function essentially consists of detecting the 
contours present in the frame, then the shape, and 
detecting the color present in the desired shape. 

To perform the shape detection, the contour 
approximation was used. It is an algorithm to reduce the 
number of points on a curve with a reduced set of points. 
The contour approximation is based on the assumption 
that a curve can be approximated by a series of short line 
segments. This algorithm is implemented in OpenCV 
through the cv2.approxPolyDP method. The contour of 
the element consists of a list of vertices. Then according 
to the number of vertices present in the contour, it is 
possible to determine the shape of the object. Then to 
identify that the contour is a rectangle or a square, it must 
have four vertices.  

The function of measuring the distance between the 
robot and the reference uses the expression 1, which uses 
the concept of triangle similarity. This relationship links 
the focus of the camera to the reference measurement and 
the reference measurement in the current frame. 

 
pixelsin idth Apparent w

distance Focal widthActual
Distance


  (1) 

The actual width is the actual size of the reference. The 
apparent size is its size in pixels in the current frame. The 
focal length is a camera parameter. In this project a red 
block was used, that has a section of 25 cm of width and 
40 of height. Therefore, the actual width of the reference 
is 25 cm. Fig. 6 shows the distance between the object and 
the camera. The principal limitation of this method is that 
is necessary to have a straight-on view of the object to be 
detected. As the viewpoint becomes angled, it distorts the 
calculation of the bounding shape and thus the overall 
returned distance. However, in the case of the robot, it will 
always have a front and perpendicular view of the 
reference. 
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Fig. 6. Tracking the reference. 

In the robot use strategy shown in Fig. 4, the distance 
between the references blocks is about 2,5 m. The Table 1 
shows some of the distance measurements taken between 
the reference and the camera. 

Table 1. Distance measures. 

Actual distance  
(cm) 

Measured distance  
with camera (cm) 

Error  
(cm) 

50 50,23  0,23  
100 101,40 1,40 
150 151,87 1,87 
200 203,54 3,54 
250 254,96 4,96 

As the distance increases, the measurement error 
increases. The farther the reference is from the camera, 
and the lower its resolution, the less accurate the 
measurement will be. This is because the larger the 
distance, the smaller the amount of pixels used to 
represent the reference. This is why there is a fluctuation 
in the number of pixels of the reference width. The robot 
shell be used in an operating parameter of one or two 
meters.  

4.2 Obstacle detection 

The obstacle detection function monitors the region of the 
reference, which is the area where the robot moves. If 
something is detected in that region, the robot stops its 
movement and waits a few seconds. That way, if it is a 
dynamic obstacle, it will leave the monitoring area of the 
camera, and after that the robot will continue its 
movement. If it is a static obstacle, the obstacle handling 
function is launched. It consists of the extent of the 
obstacle and the determination of its position according to 
the reference. With this information, the robot can 
maneuver to get around the obstacle. The Figure 7a shows 
the detection of the reference and the nearby object. In the 
configuration of this function, it is necessary to establish 
the obstacle detection area, and this area depends on the 
size of the robot. The obstacle handling function uses the 
reference to measure the size of the obstacle detected. In 
this way, the function returns the size and location of the 
obstacle. Measuring the size of objects in an image is 
similar to calculating the distance between the camera and 
the reference. To determine the size of an object in an 
image, is needed to perform a "calibration". A reference 
object is used for that. Our reference object must have two 
important properties: the dimensions of this object (in 
terms of width or height) have to be known in a 
measurable unit; and, the reference object must be easily 
identified in the frame. 

The set of images in Fig. 7 shows the obstacle 
detection and measurement. The obstacle contour is made 
according to the size of the obstacle. In the case of the 
robot, the important dimension to make the obstacle 
contour maneuver is the width. Figure 7b and Figure 7c 
shows the identification of the obstacle and the 
measurement of its width. 

a)  

b)  

c)  

Fig. 7. Obstacle detection and measurement. 

5 Conclusion 

The development of electric mobility is a reality of today's 
society. The development process is complex and 
dependent on many factors. The acceptance of the electric 
vehicle will be achieved with the improvement of its 
autonomy, speed and ease of recharging. Robotic 
charging offers many advantages over conventional 
recharging. In particular, because of the ease of use. The 
solution using a mobile robot gives this charging system 
the freedom of installation in several different scenarios 
of use. However, it is necessary that the system is 
intelligent enough that the position of the robot is always 
known. The use of a simple camera in this project involves 
the installation of references in the robot's workspace, to 
carry out the navigation of the robot. The use of the 
camera and the development of the code using this device, 
besides the advantages related to the use of the camera 
with the treatment of obstacles and recognition of the 
reference. The results obtained with the camera for 
distance measurement show that estimation errors 
increase with increasing distance. However, for the 
operating distance of the robot, the measurements made 
are acceptable for the guiding system.  
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This study presented a possibility to control the 
movement of the robot using a physical reference. The 
tests carried out have shown that this strategy is effective. 
For the rest of this project, it will be interesting to create 
and implement a classifier to recognize the reference in 
different environments, which will bring more reliability 
to image processing. 
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Преглед на теоретични и експериментални изследвания, 
свързани с трептенията на пневматичната гума и тяхното 
влияние върху окачването на лек автомобил 

Златин Георгиев1,* 

1Технически университет – София, Факултет по транспорта, България 

Резюме. В работата се прави преглед на разработки свързани с шума и високочестотните трептения 
при леки автомобили. Представят се теоретични и експериментални изследвания, свързани със 
структурния шум и вибрации, породени от взаимодействието на пневматичната гума с пътната 
настилка. В работата се разглежда влиянието на радиалната гума и нейните вибрационни 
характеристики върху поведението на елементите от окачването и каросерията. Представят се 
различните механо-математични модели на пневматичната гума, както и числените методи за 
изследване високочестотните трептения в окачването. Разгледани са методики за експериментално 
изследване. В работите се представят параметрите, от които зависят собствените честоти и форми 
на трептене на пневматичната гума. Показан е начинът на въздействие на трептенията в лек 
автомобил върху човешкото тяло. Целта на работата е да се обобщят известните знания, определящи 
параметрите свързани с трептения на пневматичната гума от радиален тип и тяхното предаване към 
окачването и каросерията на автомобила.Въведение 

1 Въведение 

При своето движение автомобилът възприема пътни-
те микронеравности и грапавини чрез пневматичната 
гума (ПГ) и създалите се трептения се предават към 
елементите на окачването. Чрез връзките с каросе-
рията на автомобила, те достигат до жизненото му 
пространство (пространство обитавано от човека). 
Водачът и пътниците възприемат субективно трепте-
нията и шума. Правилният избор на: еластични и 
демпфиращи характеристики на елементите от 
окачването (амортисьор, пружина), метални елементи 
(пръти, черупки, плочи) и пневматични гуми, може да 
подобри комфорта на автомобила изразен в шум и 
вибрации. Това води до намаляване умората на водача 
и пътниците. В зависимост от класа на автомобила 
вибро-акустичните показатели в неговото жизнено 
пространство са различни. 

В зависимост от честотата на трептенията различа-
ваме следните честотни зони: 
• собствени честоти на трептене на подресорените 
маси – от 0,5 до 5 Hz; 

• собствени честоти на трептене на неподресорените 
маси – от 5 до 25 Hz; 

• собствени честоти на трептене дължащи се на 
работата на ДВГ – от 25 до 60 Hz; 

• собствени честоти на трептене на пневматичната 
гума, при взаимодействието й с пътя – над 50 Hz. 
Има два начина, по които шум достига до жизне-

ното пространство на автомобила (Фиг. 1). Първо, 

вибрациите на панелите на каросерията предизвикват 
акустичен шум в жизненото пространство (мембра-
нен ефект). Този шум се нарича структурен или 
вътрешен шум и основните му източници са 
двигателя и взаимодействието между гумата и пътя 
[1]. С навлизането на електромобилите, взаимодей-
ствието между гумата и пътя остава основен източник 
на вътрешен шум. Второ, шум може да влезе в 
жизненото пространство през места с лоша изолация 
между каросерията и външната среда (например, при 
уплътненията на вратите и прозорците). Този шум се 
разпространява във въздушната среда и се нарича 
външен шум. 

В Европейския съюз е приета наредба за външния 
шум на превозните средства [2], която се състои в нов 
метод за измерване на шума и намаляването на 
неговите гранични стойности. За превозни средства 
категория М1а, която представлява повечето леки 
автомобили в експлоатация, границите са намалени 
на 72 dB през 2016, и трябва да паднат до 68 dB през 
2024. Повече от половината автомобили в експлоа-
тация не отговарят на бъдещите изисквания. 

В допълнение към шума, водачът усеща вибрации 
в седалката, подовите панели и волана. В зависимост 
от амплитудата и честотата, тези трептения могат да 
снижат комфорта на водача и пътниците. Трептенията 
се възприемат като най-некомфортни в честотната 
област 4-8 Hz или при честота под 1 Hz, където се 
появява световъртеж и т.нар. морска болест. Негатив-
но влияние върху възприятията на водача има 

З. Георгиев, Преглед на теоретични и експериментални изследвания, свързани с трептенията на пневматичната гума и тяхното влияние върху окачването 
на лек автомобил 
Z. Georgiev, Overview of theoretical and experimental studies related to tire vibrational behaviour and its effect on the suspension of a passenger car 



BulTrans-2018 Conference Proceedings  Sozopol, 15-17 September 2018 

 66  

преместването на образа в ретината на окото, като 
резултат от трептенията. Когато обекта или окото 
трепти с честота по-малко от 1 Hz, окото може да 
следва движението и картината е ясна. Проблеми 
възникват при честоти над 3Hz, когато следването на 
обекта става трудно и картината в окото става неясна. 
Свързани с човешкото здраве най-опасни са трепте-
нията с честоти 45-100 Hz [3], с амплитуди над 100 µm 
(Фиг. 2). 

 

Фиг. 1. Диаграма на разпространение на шума, предизви-
кан от взаимодействието между пневматичната гума и 
пътя [1]. 

 

Фиг. 2. Гранични стойности на вертикалните ускорения на 
подресорена маса за определяне комфорта в автомобил [4]. 

Подобряването на вибро-акустичните показатели 
на автомобила и неговите компоненти изисква 
задълбочено познание на различните източници на 
шум и трептения, и методът на предаване на 
конструктивната и акустична енергия в каросерията. 

Появява се нуждата за по-точни модели на пневма-
тичната гума и окачването, които да подпомогнат 
симулациите при процеса на разработка. Това включ-
ва изследвания, които характеризират системата 
гума-окачване-каросерия при работен режим, с цел да 
се определи нейното динамично поведение. 

2 Mоделно изследване на 
трептенията на пневматичните гуми 

Първата стъпка към описанието на структурните 
вибрации, породени от контакта между гумата и пътя, 
е моделиране на системата гума-колело. Моделите 
започват от прости дискретни модели, през такива с 
разпределени параметри, до подробни, обединяващи 
в себе си механични и акустични модели, използващи 
крайни елементи.  

Използваният модел зависи от предмета на изслед-
ванията. Моделите „твърд пръстен“ описват поведе-
нието на гумата до честота около 300 Hz и се използ-
ват за оценка на комфорта. Моделите с крайни еле-
менти могат да опишат поведението на гумата в ней-
ната пълна честотна област и се използват за оценка 
на дълготрайността и вибрационните й параметри. 

 

Фиг. 3. Дискретен модел на пневматична гума [5]. 

В работа [5] се представя дискретен модел на пнев-
матична гума. Параметрите на модела като маса и 
коефициент на еластичност са подробно изследвани. 
Първо, масите на протектора и брекера са директно 
извлечени от конструктивните спецификации. Второ, 
коефициента на еластичност се класифицира на 
вертикален, обгръщащ и такъв на страницата. В 
допълнение, обгръщащата еластичност може да се 
раздели на две части: ke1 – еластичност между протек-
тора и пътя и ke2 – еластичност между протектора и 
брекера (Фиг. 3). От уравненията за движение и 
използвайки конструктивните параметри на гумите се 
пресмятат собствените честоти, които зависят от 
коефициента на еластичност. Моделът съдържа 
масите и еластичностите на различните компоненти 
на пневматичната гума и дава възможност да се 
открие влиянието на всеки от тях върху собствената 
честота. Установява се, че еластичността на страни-
цата оказва най-голямо влияние върху собствената 
честота на трептене на пневматичната гума. 
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Един от най-популярните механо-математични 
модели с разпределени параметри е т.нар. „пръстен на 
еластична основа“ (Фиг. 4). При него ходилото на 
пневматичната гума (брекер и протектор) е предста-
вено чрез еластичен кръгов мембранен пръстен, 
разположен в равнината на колелото, а основата 
(страницата на ПГ) – чрез равномерно разпределени 
пружини, разположени в радиално и тангенциално 
направление. Използвайки този модел в [6] се изслед-
ва честотната реакция в оста на колелото, която е 
непосредствено свързана с вибропредаването към 
окачването и каросерията на автомобила. Резултатите 
от числения експеримент показват, че собствените 
честоти и форми на трептене на пръстена са напълно 
еднакви за подвижен и фиксиран масов център на 
колелото. Също така първата собствена честота е 
еднаква, както за ненатоварена и невъртяща се пнев-
матична гума, така и за натоварена въртяща се гума. 
При по-високи честоти се наблюдава разделяне на 
собствените честоти на трептене [7], като в случай на 
натоварена въртяща се пневматична гума, собстве-
ните честоти намаляват с увеличаване на ъгловата 
скорост [8]. Стойностите на собствените честоти на 
радиалните форми на трептене се намират в активната 
вибрационна област (50-250 Hz) на пневматичната 
гума. 

 

Фиг. 4. Механо-математичен модел с разпределени 
параметри на пневматична гума [6]. 

В работа [9] се описва конструктивен модел (3D-
пръстен) на ненатоварена пневматична гума и колело, 
закрепени неподвижно в оста на колелото. Този модел 
служи за анализ на динамичното поведение на гумата 
под 300 Hz. Описват се всички собствени честоти и 
форми на трептене, които се проявяват в тази честот-
на област, за разлика от повечето модели, които са 
лимитирани до получаването на равнинни форми. 
Главното допускане е, че динамичното поведение на 
гумата в тази честотна област може да се представи 
чрез еластичен пространствен пръстен на еластична 
основа. Моделът включва освен стоманено колело и 
изотропен пояс (апроксимиращ брекера и протек-
тора), така и модел на вътрешното въздушно про-
странство на гумата, изградени чрез крайни елементи. 
Страниците са представени като линейни пружинно-
демпферни системи в радиално, тангенциално и 
аксиално направление. Поради това опростяване се 
налага половината от масата на страниците да се 
добави към пояса и колелото. Колелотo е стоманено 

(в този случай е 16") и изпада в резонанс в областта 
150-200 Hz, и оказва влияние в разглеждания честотен 
диапазон, докато алуминиево колело със същите 
размери изпада в резонанс в областта 300-350 Hz. 
Също така геометрията на колелото е моделирана в 
подробности, защото еластичността й зависи в голяма 
степен от нейната форма. Поведението на гумата е 
значително повлияно и от вътрешното й въздушно 
пространство[10, 11]. Първият резонанс на въздушно-
то пространство, за ненатоварена гума, се наблюдава 
в честотата между 200 и 250 Hz. Така представеният 
модел описва всички физични явления под 300 Hz. 
Моделът дава възможност да се изследва динамичния 
коефициент на еластичност, който описва как 
преместване, наложено в контактното петно, води до 
появата на сила в оста на колелото. Динамичният 
коефициент на еластичност е функция на честотата и 
дава информация за структурните вибрации, дължа-
щи се на взаимодействието между гумата и пътя. 

Моделите с крайни елементи (Фиг. 5) са подходя-
щи за изследване параметрите на самата пневматична 
гума и влиянието им върху вибрационното й пове-
дение. В [12-14] се изследва влиянието на: налягането 
на въздуха в гумата, температурата, наличието на 
шарка в протектора, ъгъла на металните корди в 
брекера, дебелината на различните съставящи слоеве 
(пояси), върху собствената честота на трептене на 
пневматичната гума. При динамичен анализ на авто-
мобила е по-рационално използването на опростени 
модели на пневматични гуми, които изискват по-
малък изчислителен ресурс. 

 

Фиг. 5. Схема на 3D модел с крайни елементи на 
пневматична гума [12]. 

3 Експериментално изследване на 
трептенията на пневматичните гуми 

Експерименталното изследване е незаменим източ-
ник на информация както за потвърждаване на мате-
матичните модели, така и за извличане на нужните 
числени стойности на параметрите, участващи в 
самите модели. 

Експерименталните изследвания за определяне 
вибрационното поведение на пневматичната гума се 
провеждат както с търкаляща се по барабан гума, така 
и с неподвижно колело при използването на вибраци-
онни стендове (Фиг. 6.), където смущаващото въздей-
ствие се прилага на отделна пневматична гума или на 
целия автомобил. 
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Фиг. 6. Пример за вибрационен стенд за изпитване на 
пневматична гума на надлъжно въздействие (по ос X) [15]. 

Изследването на вибрационните свойства и пара-
метри на пневматичната гума обикновено се състои в 
получаването на собствените честоти и форми на 
трептене на гумата, както и намирането на предава-
телното отношение (функция) между реакцията в оста 
на колелото и въздействието от пътя. За експеримен-
тално определяне на собствените честоти и форми на 
трептене в [15] се използва следната постановката. 
Гумата заедно с колелото се притискат към вибри-
раща платформа. Оста на колелото е закрепена непо-
движно. Акселерометри се разполагат по повърхност-
та на гумата на равни разстояния един от друг. Всеки 
акселерометър има възможност за запис на ускоре-
нията по 3 оси. Платформата предоставя възможност 
за смущаване на гумата в избрано направление: 
хоризонтално (X), напречно (Y), вертикално (Z) или 
около вертикална ос (OZ). Смущението е хармонично 
в честотна област 0-500 Hz. След преобразуване на 
получените ускорения в премествания се получават 
собствените форми на трептене на гумата (Фиг. 7). 
Собствената форма на трептене на гумата, била тя 
радиална или напречна, се означава с цяло положи-
телно число, ако деформацията съдържа четен брой 
възли (integer mode) и полуцяло положително число, 
ако деформацията съдържа нечетен брой възли (Фиг. 
8). Възел се нарича точката от конструкцията (гума-
та), в която няма деформация. Контактното петно не 
се брои за възел за радиалните форми, но за напреч-
ните то се отчита. В Таблица 1 е представена връзката 
между направлението на смущаващата сила и 
получените собствени форми на трептене. 

 

Фиг. 7. Собствени честоти и форми на трептене на 
радиална гума [15]. 

 

Фиг. 8. Означение на собствените форми на трептене 
(моди) на радиална гума, прието в Европа [15]. 

Таблица 1. Връзка между собствените форми на трептене 
и направлението на смущение [15]. 

  
Брой на възлите 
разделен на 2 

Озна-
чение 

Смущение 

Радиална 
форма 

Полу-цяло число R n.5 Транслация по oс X 
Цяло число R n.0 Транслация по ос Z 

Напречна 
форма 

Полу-цяло число T n.5 Транслация по ос Y 
Цяло число T n.0 Ротация около ос Z 

Стендовите експерименти се стремят да пресъзда-
дат експлоатационните условия, в които работи кон-
струкцията. Следователно, степента на въздействие, 
по време на експерименталното изследване на дина-
мичните характеристики на пневматична гума, трябва 
да е близка до степента на въздействие в експлоата-
ционни условия. В [16] се представя методика за 
измерване на динамичната еластичност на невъртяща 
се пневматична гума, която е подложена на близки до 
експлоатационните условия. За целта се използва 
високочестотна хидравлична вибрираща маса с шест 
степени на свобода. Масата осигурява предварително 
натоварване и въздейства на пневматичната гума при 
контактното петно в честотната област 20-235 Hz. 
Вертикалното предавателното отношение (динамичен 
коефициент на еластичност ) има пикове при 98, 127, 
156, 190 Hz, които отговарят на собствените честоти 
на трептене на пневматичната гума (Фиг. 9). Предава-
телното отношение представлява реакцията в оста на 
колелото отнесена към смущаващото въздействие в 
контактното петно, за изследваната честотна област. 

 

Фиг. 9. Измерена динамична еластичност на пневматична 
гума във вертикално направление [16]. 

В работи [17, 18], освен за невъртяща се ненато-
варена гума, се провеждат измервания и за въртяща се 
натоварена пневматична гума. Изследват се собстве-
ните честоти на пневматичната гума и се онагледяват 
разликите между двете състояния. Опитната установ-
ка, за изпитване на натоварена въртяща се гума, се 
състои в следното: гладката гума (слик), с налягане 
2,2 bar и натоварване 4000 N, се търкаля по стоманен 
барабан с диаметър 2 m. Метална шина 3×25 mm или 
10×25 mm, е закрепена към повърхността на барабана 
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и възбужда пневматичната гума. Скоростта на 
трептенията, при повърхността на пневматичната 
гума, се измерва чрез лазерен доплеров виброметър. 
В работи [19-22] се използва за опитната установка 
втора гума вместо барабан. Провежда се експеримен-
тален анализ на структурните вибрации, породени от 
взаимодействието на пневматичната гума с пътната 
повърхност. Това е доста по-компактен и евтин вари-
ант и позволява обстойно изследване на параметрите 
на пневматична гума, с изключение на високи скорос-
ти, поради малкият диаметър на задвижващата гума. 

Вибрационните свойства на гумите са обект на 
изследване не само от гледна точка на комфорта. В 
работа [23] се провежда изследване с цел да се уста-
нови дали получените сигнали от монтираните аксе-
лерометри на автомобила, могат да се използват за 
надеждна система за разпознаване на контакта между 
пневматичната гума с т.нар. „шумна настилка“. 
Акселерометрите са монтирани на неподресорените и 
подресорени маси (за всяко колело), както и в 
краищата на кормилните накрайници. Установява се, 
че от тези сигнали само ускоренията в надлъжна посо-
ка на неподресорените маси осигуряват надеждно 
измерване на смущенията от пътната повърхност. 
Тези сигнали осигуряват достатъчно информация, за 
да се разпознае наличието на „шумна настилка“ и да 
се отхвърлят другите източници на трептене при 
движение по магистрали, черни пътища и други пътни 
повърхности. 

Вибрационните характеристики на гумата се 
използват и при системите за индиректен мониторинг 
на налягането на въздуха в пневматичните гуми 
(iTPMS). В работа [24] се провежда експериментално 
изследване за пет различни гуми. То има за цел да 
покаже връзката между ъгловата скорост на колелото 
и хоризонталната сила, действаща на гумата. И двата 
сигнала дават подобна информация за увеличаване на 
амплитудите и намаляване на собствените честоти на 
трептене при спадане на налягането в пневматичните 
гуми. 

4  Mоделно изследване на 
трептенията в окачването 

Независимо от малката амплитуда на високочестот-
ните трептения, вибрациите породени от контакта на 
пневматичната гума с пътя не се поглъщат от еластич-
ните елементи и амортисьорите, а чрез контактните 
точки на окачването се предават към каросерията на 
автомобила без забележимо намаляване на нивата им. 
Съществуват много и разнообразни видове окачва-
ния. Ето защо вибрационните характеристики са 
строго специфични за всеки отделен вид. Също така 
има значение гумите, с които е окомплектовано 
окачването. 

Въпреки разнообразието от конструкции, методът 
на предавателните отношения (функции) може да 
опише вибрационното поведение на окачването. 
Методът на предавателните отношения се използва за 
анализ на индивидуалните подсистеми (елементи) от 
окачването, така и на сборната единица [25]. 

Различават се следните подходи при този вид вибро-
акустичен анализ: 
• Отгоре надолу (top-down): започва се от поведе-
нието на автомобила, откъдето произлизат необхо-
димите параметри на подсистемите. 

• Отдолу нагоре (bottom up): дава се оценка на вибро-
акустичното поведение на автомобила, произхож-
дайки от тестове на подсистеми и числени модели. 
Модалният синтез и анализът на предавателно 
отношение (функция) могат да се използват за 
изграждане на сглобки от подсистемите. Процесът 
на сглобяване се извършва на стъпки, добавяйки 
една по една подсистеми, за да се изгради верига, 
която проследява промяната на първоначалното 
възбуждане до изходната реакция (Фиг. 10). 

 

Фиг. 10. Схема на взаимодействие между два елемента, 
като входния елемент е подложен на силово смущение и 
смущение от налягането на въздушната среда [25]. 

Друга възможност за определяне на параметрите 
на високочестотните трептения в характерни точки на 
свързване на елементи от окачването с каросерията на 
автомобила е чрез използване на еквивалентен модел 
и изчислителна схема на механичната система 
„пневматична гума – окачване“ (фиг. 11) и прилагане 
на метода на динамичните еластичности [26]. За целта 
каросерията се разглежда като маса с безкрайно 
голяма коравина, а въздействието на системата се 
оценява чрез силите, които действат в местата на 
свързване на елементите на окачването към рамата на 
автомобила. Като критерий за оценка на въздействи-
ето на окачването върху рамата в различните точки на 
свързване са приети честотата и амплитудата на 
вибрациите. 

 

Фиг. 11. Изчислителна схема на системата „пневматична 
гума – предно окачване“ [26]. 

За конструирането на окачването е нужна симула-
ция с всички компоненти – модели на металните 
елементи, амортисьора, пружината, гуменометалните 
виброизолатори и естествено модел на пневматичната 
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гума [27]. Някои от тези компоненти могат да се 
представят по прост начин, докато сложните такива 
(амортисьор, гума) са интегрирани като подсистеми. 
Обикновено тези модели се изработват от партньори 
на производителя и те могат да се вграждат в 
цялостния модел на автомобила (Фиг. 12). 

 

Фиг. 12. Модел на шаси на лек автомобил, изграден от 
под-модели на отделните елементи [27]. 

5  Експериментално изследване на 
трептенията в окачването 

С цел да се посочат източниците на шум в каросерия-
та при експлоатационни условия, в работа [28] се 
извършва пълно вибро-акустично описание на авто-
мобила при движение с постоянна скорост с включена 
предавка и при инерционно движение. Извършени са 
записи на шума, чрез четири микрофона разположени 
в жизненото пространство (по един централно разпо-
ложен микрофон – отпред и отзад; трети – при лявото 
ухо на водача; четвърти – при дясното ухо на пътника 
отзад), заедно със записи на трептенията във верти-
калната стойка на окачването. Тези записи са извър-
шени за скорости от 60 до 120 km/h със стъпка 20 
km/h. Измерванията се провеждат върху различни 
пътни повърхности, от нов до разбит път, за да се 
определи влиянието на вътрешния шум, породен от 
търкалянето на пневматичната гума. Сравняват се 
спектрите на шум, при еднаква скорост, но различни 
пътни настилки (нова и разбита). Тъй като търкаляне-
то предизвиква главно механични вълни в конструк-
ционните елементи, анализът е извършен за честоти 
до 400 Hz. 

 

Фиг. 13. Спектър на шума, при различни пътни настилки, 
за движение с 60 km/h и 120 km/h [28]. 

При 60 km/h търкалянето на гумата е главния 
източник на вътрешен шум (фиг. 13), като смяната от 
гладък на лош път повишава амплитудата с близо 10 
dB за честоти по-високи от 80 Hz. С увеличаване на 
скоростта, разликата между спектрите при разбит и 
нов път прогресивно намалява, поради приноса на 
други източници (например шума от въздушната 
среда). 

В работа [29] също се изследва шума в каросерия-
та, причинен от контакта между пневматичната гума 
и пътя и се показва, че чрез анализа на експеримен-
тално получените предавателните отношения може да 
се разграничи приноса на вътрешния (структурен) и 
външния (акустичен) шум в жизненото пространство. 
Анализът показва, че до 650 Hz структурния шум има 
доминиращо значение за вибро-акустичния комфорт. 
Също така предавателните отношения на структур-
ните вибрации не се влияят много от типа гума или 
пътните условия т.е. предавателните отношения не 
зависят от работните условия, а от конструкцията на 
окачването и каросерията. 

В работа [30] се изследва поглъщането на вибра-
циите от пневматичната гума, еластичния елемент и 
амортисьора в окачването и се представя предавател-
ното отношение във вертикално направление. На Фиг. 
14 е показано експериментално получено вертикално 
предавателно отношение на свещно окачване за 
честотна област 10-400 Hz. Вижда се, че в зоната до 
25 Hz поглъщането на трептенията между пътя и 
каросерията се извършва от еластичния елемент и 
амортисьора в окачването. Вибрации с честоти над  
25 Hz се абсорбират само от пневматичната гума и 
масивната каучукова втулка, монтирана между 
стойката на окачването и каросерията. 

 

Фиг. 14. Вертикално предавателно отношение на окачване 
тип Макферсон (1 – поглъщане на трептенията в пружи-
ната и амортисьора; 2 – поглъщане в пневматичната гума; 
3 – поглъщане във виброизолатора) [30]. 

Следователно за трептения с честоти, по-високи от 
25 Hz еластичният елемент и амортисьорът могат да 
се приемат за твърди тела (блокирани) с разпределена 
маса. В зоната 25-70 Hz приносът в поглъщането на 
вибрациите от пневматичната гума и виброизолатора 
е приблизително еднакво. Най-голямо общо поглъ-
щане от пневматичната гума и гумената втулка е 
получено в обхвата 80-250 Hz. 

Съществуват и разработки за активно гасене на 
структурните вибрации предизвикани от контакта 
между пневматичната гума и пътната настилка. В 
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работа [31] се установява, че в областта 20-160 Hz, 
резонансните пикове на трептенията в каросерията се 
дължат на динамичните характеристики на окачване-
то. За изследването са монтирани триосни акселеро-
метри във всяка крепежна точка на долното рамо на 
окачването (тип Макферсон) и три възприематели за 
сила (за всяка посока по един) в горната крепежна 
точка на амортисьора. Тези сигнали се използват като 
входни данни за изработване на алгоритъм, който ще 
се използва за управление на виброглава, която ще 
противодейства на трептенията в оста на колелото. В 
[32] се провежда експериментално изследване с цел 
активно намаляване структурните вибрации в каросе-
рията на лек автомобил. Монтирани са пиезоелек-
трични ленти (PVDF фолио), които могат да се изпол-
зват както за възприематели, така и за възбудители 
(могат да бъдат управлявани), в централният и подо-
вият панел (до този на водача). Изработен е алгоритъм 
за управление, с който значително се намаляват 
амплитудите на вибрациите при собствените честоти 
на трептене на каросерията в честотната област  
195-505 Hz. 

6 Заключение 

Направен е преглед на предлагани в научното про-
странство теоретични и експериментални изследва-
ния за влиянието на вибрационното поведение на 
пневматичните гуми върху окачването и каросерията 
на лек автомобил. Това дава възможност да се потър-
сят нови теоретични и експериментални зависимости 
за описание на вибрационното поведение на систе-
мата „гума – окачване – каросерия“. 

Научните изследвания, резултатите от които са представени 
в настоящата публикация са финансирани по договор № 
182ПД0009-04 от Вътрешния конкурс на ТУ-София-2018 г. 
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Overview of theoretical and 
experimental studies related to tire 
vibrational behaviour and its effect on 
the suspension of a passenger car 

Zlatin Georgiev1 

1Technical University – Sofia, Faculty of Transport, Bulgaria 
 
Abstract. In thе paper are reviewed the developments 
connected to noise and high-frequency oscillations in 
passenger cars. Theoretical and experimental studies 
related to the structure-borne noise and vibrations, caused 
by the interaction of the pneumatic tire with the road 
surface, are reviewed. In the paper are investigated the 
impact of the radial tire and its vibrational characteristics 
on the behaviour of the suspension and body elements. 
Various mechanical and mathematical models of the 
pneumatic tire are presented as well as the numerical 
methods for investigation of the high frequency 
oscillations in the suspension. Measurement techniques 
and experimental analyses are presented. In the paper are 
explored the parameters on which the natural frequencies 
and mode shapes of the pneumatic tire depend. The way 
of vibrations affecting the human body in a passenger car 
is shown. The aim of the paper is to present the common 
knowledge defining the parameters related to the 
vibrations of the radial tire and their transmission to the 
suspension and the body of the vehicle. 
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Възможности за регенеративно спиране на електрически 
мотоциклет 

Георги Яначков1,* и Симона Хесапчиева1 

1Технически университет – София, катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“, България 

Резюме. В настоящата публикация се разглеждат възможностите за регенеративно спиране на 
електрически мотоциклет. Разгледани са особеностите на конструкцията на мотоциклета и спирач-
ните сили, действащи върху него. Разгледани са възможностите за спирачно натоварване на задното 
колело и е намерен диапазонът на спирачно закъснение, в който процентът на възвръщане на енергия 
е максимален. Обяснено е защо в определени режими на спиране ефективността на регенерирането 
намалява. Предложен е модел на интегрална спирачна система, позволяваща максимална рекупе-
рация на енергията при спиране. 

1 Въведение 

Електрическите превозни средства намират все по-
голямо разпространение. Предимствата им в сравне-
ние с тези с ДВГ е, че не замърсяват околната среда, 
електродвигателят има по-висок КПД, има 
възможност за реверс и работа в стоп-режим, по-
голямо ускорение, безшумност, по-нисък разход на 
километър изминат път. Недостатък се явява ниският 
капацитет на батериите и бавното им презареждане. 
Поради тази причина са разработени системи за 
регенерация на енергията при спиране, при които 
електродвигателят работи в режим на генератор и 
получената електроенергия се използва за захранване 
на бордовите системи и зареждане на батерията. По 
този начин се удължава пробега и ефективността на 
превозното средство. 

Мотоциклетите се характеризират със сравнител-
но високо разположен масов център и къса база, което 
води до по-голямо преразпределение на силите при 
спиране. Както е известно от теорията на автомобила, 
в режим на спиране се получава преобръщащ момент, 
който разтоварва задното колело. Колкото е по-къса 
базата и по-високо разположен масовия център, 
толкова този момент е по-голям. При повечето мото-
циклети има реална опасност при интензивно спиране 
преобръщащият момент да нарасне дотолкова, че 
задното колело да загуби контакт с пътя преди да се 
достигне до границата на сцепление. Изключение са 
тежките туристически мотоциклети с дълга база.  

Друга особеност на мотоциклетите е, че те винаги 
са със задно задвижващо колело и само спирачната 
сила в него може да се използва за задвижване на 
електродвигателя в генераторен режим за рекупе-
рация на енергията. Варианти за разполагане на 
генератор в предното колело не се разглеждат, това би 
утежнило конструкцията и би довело до нарастване на 

неподресорените маси. В настоящата публикация ще 
бъде разгледана каква част от общата спирачна сила 
може да бъде осъществена само със задното колело и 
респективно каква част от енергията на спиране може 
да се регенерира.  

2 Сили, действащи на мотоциклета в 
режим на спиране и основни 
геометрични параметри 

На Фиг. 1 са показани основните геометрични 
размери и силите, които действат на мотоциклета в 
режим на спиране.  

 

Фиг. 1. Сили, действащи на мотоциклета в спирачен 
режим. 

•  – нормална реакция в предното колело, N; 
•  – нормална реакция в задното колело, N; 
•  – съпротивителна сила от въздушната среда, N; 
• сп  – спирачна сила в предното колело, N; 
• сп  – спирачна сила в задното колело, N; 
• а – инерционна сила, N; 
• L – база на мотоциклета, mm; 

Г. Яначков и С. Хесапчиева, Възможности за регенеративно спиране на електрически мотоциклет 
G. Yanachkov, and S. Hesapchieva, Regenerative braking possibilities of an electric motorcycle 
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• h – височина на масовия център, mm; 
• l1, l2 – координати на масовия център съответно от 
предната и задната ос, m; 

• G – маса на мотоциклета. 
В Таблица 1 са посочени ориентировъчни геоме-

трични и масови параметри на мотоциклет, в случая 
Honda CBR 1100 XX. 

Таблица 1. Геометрични параметри на  
мотоциклет Honda CBR 1100 XX. 

Параметър Стойност 
L 1450 mm 

l1 = l2 725 mm 
h 800 mm 
G 330 kg 

3 Спирачни сили в задното колело 

За да се получи големината на спирачната сила, която 
може да се използва за рекуперация на енергията от 
спиране, се разглежда само спирачната сила, прило-
жена на задното колело на мотоциклета, защото то е 
свързано с електродвигателя (генератора). 

 Нормалната реакция в задното колело се определя 
от израза: 

 
	 	

.  (1) 

Инерционната сила , приложена в масовия 
център на мотоциклета е: 

 м	 	асп,  (2) 

където δ е коефициент, отчитащ влиянието на въртя-
щите се маси. 

Максималната сила на сцепление, която може да 
се постигне, е равна на произведението на коефици-
ента на сцепление µ и масата на мотоциклета, от което 
следва: 

 Fсц.max = G µ, (3) 

а максималното спирачно закъснение е: 

 aсп.max = g µ. (4) 

Преобръщане на мотоциклета ще настъпи, когато  
Z2 = 0. 

При преобразуване на формула (2) се получава 
съответното спирачно закъснение: 

 асп.преобръщане
	

	
. (5) 

При сравняване на двете гранични спирачни 
закъснения получаваме 

 μ
	

. (6) 

Преобръщане на мотоциклета настъпва преди да 
се достигне максималното спирачно закъснение по 
сцепна маса. 

От уравнение 1 за спирачната сила в задното 
колело се получава: 

 сп μ
	 	

). (7) 

От равновесието на силите в надлъжно направле-
ние спирачната сила е равна и противоположно 
насочена спрямо инерционната сила: 

 сп . (8) 

След приравняване на уравнения (1) и (2) се получава: 

 μ м	 	 м	 	асп	
м	 	асп. (9) 

След опростяване на уравнение (9) за максимал-
ното спирачно закъснение постигнато само и един-
ствено със задна спирачка се получава: 

 асп.опт
	 	

	
. (10) 

При по-големи спирачни закъснения е необходимо 
да се задейства и предната спирачка. Това води до 
допълнително разтоварване на задното колело и 
спирачната сила в него. Това води до намаляване на 
процента на регенерираната енергия спрямо общата 
енергия на спирането.  

Съпротивителната сила от въздуха и съпротивле-
нието при търкаляне не участват в изчислението. 
Съпротивлението от търкаляне не създава преобръ-
щащ момент и затова няма влияние върху пропорцио-
налното разпределение на опорните реакции Z1 и Z2. 
Силата от въздушно съпротивление създава момент 
обратен на преобръщащия. Колкото е по-висока ско-
ростта, толкова този момент е по-голям и допълнител-
но натоварва задното колело. Това позволява то да 
бъде натоварено с по-голяма спирачна сила от 
изчислената по-горе. 

4 Възможности за рекуперация на 
енергията, изразходвана при спиране 
на задното колело. Интегрална 
спирачна система 

От показаните в точка 3 уравнения следва, че: 
• При спиране с ниска интензивност е възможно 
спирането да се осъществи единствено със задното 
колело, което означава, че цялата енергия на 
спирането може бъде регенерирана. 

• При по-високи спирачни закъснения е необходимо 
да се задейства и предната спирачка. Поради прогре-
сиращото разтоварването на задната ос, спирачното 
усилие върху задното колело е необходимо да нама-
лява, в противен случай, задното колело ще загуби 
сцепление с пътя, ще приплъзне и мотоциклетът ще 
загуби устойчивост. 

• Точният закон за разпределение на спирачните сили 
зависи от геометричните и масови параметри на 
конкретния мотоциклет. За примерните данни, 
посочени в Таблица 1, се получава закон за 
разпределение, показан на Фиг. 2. 
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Фиг. 2. Пропорционално разпределение на спирачните 
сили между предното и задното колело в зависимост от 
спирачното закъснение. 

aсп.max e максималното спирачно закъснение което 
може да се постигне преди мотоциклета да се прео-
бърне (5). За конкретния мотоциклет това се постига 
при коефициент на сцепление µ = 0,88 Z2. µ е макси-
мално възможната спирачна сила, която може да бъде 
реализирана само със задното колело. Вижда се, че 
при малки спирачни закъснения спирачната сила 
която може да се постигне със задното колело е по-
малка от необходимата за постигане на спирачното 
закъснение. aсп.опт е максималното спирачно закъсне-
ние, което може да се постигне само със задното 
колело. В зоната между aсп.опт и aсп.max възможната спи-
рачна сила в задното колело постепенно намалява и е 
недостатъчна за постигане на необходимото спирачно 
закъснение, като в точка aсп.max задната гума губи 
сцепление с пътя. Тогава допълнителна спирачна сила 
се осъществява с предното колело. aсп.крит е спирач-
ното закъснение, което може да бъде осъществено 
при определено сцепление на гумата с пътя µ < 0,88. 
От графиката се вижда процентното разпределение на 
спирачните сили в диапазона. 

Принципна схема на интегрална спирачна система 
за мотоциклет с оптимизирана рекуперация на енер-
гията (максимално използване на спирачния момент в 
задното колело) е показана на Фиг. 3. 

 

Фиг. 3. Принципна схема на интегрална спирачна система, 
използваща максимално спирането само със задно колело. 

За задвижване в електрическите превозни сред-
ства се използват променливи и постояннотокови 
електродвигатели.  

Асинхронният двигател е прост, надежден, евтин 
и с много добри регулировъчни характеристики 
благодарение на силовите електронни прибори и 
цифровата техника. Той се характеризира с висок 
КПД както в двигателен, така и в генераторен режим.  

Най-разпространените предавки, използвани за 
предаване на въртящ момент към задвижващото 
колело на мотоциклета са ремъчната, верижната и 
карданната предавка, със съответно КПД: 
• 0,90-0,92 – ремъчна предавка; 
• 0,92-0,95 – верижна предаква; 
• 0,95-0,98 – карданна предавка. 

Системата за управление на батерията (СУБ) е 
всяка електронна система, управляваща акумулатор-
на батерия чрез защита от работа й извън нейната 
безопасна зона, наблюдение на нейното състояние, 
изчисляване на вторични данни, отчитане на данни и 
др. СУБ може да следи състоянието на батерията чрез 
различни величини като измерено напрежение, тем-
пература, големина на тока на разреждане за опреде-
лен интервал от време и други. СУБ също ще контро-
лира зареждането на батерията при регенеративно 
спиране.  

Използваните батерии са литиево-йонни.  Те имат 
възможност за зареждане с ток няколко пъти по-голям 
(2-3 пъти) от номиналния.  

Принципът на работа на системата е следният. При 
мотоциклет, задвижван от конвенционален ДВГ, 
когато ръкохватката за подаване на гориво е в 
неутрално положение, се създава спирачен момент от 
двигателя. При електрическия мотоциклет контро-
лерът е програмиран така, че когато в него постъпи 
информация за неутрално положение на ръкохватката 
за подаване на газ, електродвигателят започва да 
работи в генераторен режим и създава спирачен 
момент към задното колело. Големината на този 
спирачен момент може да се настрои спрямо предпо-
читанията на водача. При натискане на спирачния 
лост, електродвигателят започва да работи в генера-
торен режим, тогава само в задното колело е прило-
жена спирачна сила. При нарастване на спирачното 
закъснение и достигане на определени стойности, 
спирачната сила се преразпределя и се задейства и 
предната спирачка. 

5 Изводи 

До определено спирачно закъснение аспр е възможно 
да се използва единствено задната спирачка и цялата 
енергия, изразходвана при спиране, да се регенерира. 
При по-нтензивно спиране и по-голямо спирачното 
закъснение, процентът на рекуперирана енергия 
намалява. 

По-голяма възможност за регенериране на енергия 
има при мотоциклетите с по-дълга база и по-ниско 
разположен център на тежестта. 

Горните зависимости могат да се използват за 
програмиране на интегрална спирачна система с 
максимално използване на енергията за спиране за 
зареждане на батерията на електрически мотоциклет.  
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Regenerative braking possibilities of an 
electric motorcycle 

Georgi Yanachkov1, and Simona Hesapchieva1 

1Technical University – Sofia, Faculty of Transport, Bulgaria 
 
Abstract. This publication discusses the possibilities of 
regenerative braking of an electric motorcycle. The 
peculiarities of the construction of the motorcycle and the 
braking forces acting on it are discussed. The braking 
performance of the rear wheel has been examined and the 
brake delay range in which the maximum energy recovery 
rate is found. It is explained why in certain braking modes 
the efficiency of regeneration decreases. An integrated 
braking system model has been proposed to allow 
maximum energy recovery during braking.
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Аn experimental study of the cylinder pressure at work of 
diesel engine with generator 

Valyo Nikolov1,* and Krasimir Ambarev1 

1Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Department of Transport and Aircraft Equipment and Technologies, Bulgaria 

Abstract. In the article are presented and analyzed the obtained results of the experimental study of the 
cylinder pressure of a diesel engine with a generator at various external electrical loads. The system for 
indicating the diesel engine by measuring the cylinder pressure in its operation with an electric AC generator 
and the computer processing of the obtained results with the created software in MATLAB are described. 
The basic technical data of the diesel engine, the electric AC generator, the load system, the system for 
measuring the cylinder pressure at its operation are presented. The cylinder pressure measurements have 
been made in the operation of the diesel engine with the generator at established regimes with different 
electrical loads. After the computer processing of the obtained results for the cylinder pressure with the 
created software in MATLAB the indicator diagrams at different electrical loads were constructed and are 
presented in this paper. The deviations of the maximum pressure and the derivative of the cylinder pressure 
at established regimes with different electrical loads are calculated, presented and analyzed. 

1 Introduction 

Based on the measurement of the cylinder pressure during 
operation of internal combustion engines (ICE), a so-
called indicator diagram is built. With the cylinder 
pressure data obtained, it is possible to calculate the main 
engine performance of the engine under different 
operating regimes and fuels [1-3], to analyze the 
combustion process in the engine [3, 4], to study the 
influence of various factors and parameters on the 
operation cycle of the ICE [3, 4], to check the adequacy 
of the created mathematical models of the processes in the 
ICE [4-6] and others. 

2 System for Indication of diesel engine 

The cylinder pressure measurement system consists of 
AVL QC43D pressure sensor, single channel amplifier 
and AVL FI PIEZO converter, NI 6343 multi-channel 
analogue-to-digital converter (ADC), inductive sensor for 
top dead centre (TDC) and MATLAB software for 
recording, calculations and visualization of the obtained 
results. 

2.1 Pressure sensor AVL QC43D 

The QC43D pressure sensor is manufactured by AVL and 
is a category of sensors for engine development. The 
connection of the QC43D to the cylinder head of the 
tested diesel engine is done in a specially designed 
threaded hole M14×1,25. 

The AVL QC43D pressure sensor is mounted on the 
cylinder head of the diesel engine in a specially designed 
opening (Fig. 1). 

The protection of the quartz element of the QC43D 
from overheating occurs by forced circulating coolant 
through the sensor. This ensures long service life and high 
reliability of the results. Basic data from the QC43D 
pressure sensor technical specification is available at [7]. 

 

Fig. 1. Location of the AVL QC43D pressure sensor. 

2.2 Single channel amplifier and converter AVL 
FI PIEZO 2P2E 

The other element of the system – AVL FI PIEZO in the 
specific version 2P2E includes a single channel amplifier 
and an electric signal converter. 

The AVL FI PIEZO 2P2E is equipped with a 120×80 
LCD display showing the cylinder pressure as a function 
of the crankshaft rotation angle for one operating cycle or 
shorter interval previously defined. 

V. Nikolov, and K. Ambarev, Аn experimental study of the cylinder pressure at work of diesel engine with generator 
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The functional diagram of AVL FI PIEZO 2P2E 
includes two parts, respectively, for digital and analog 
signal processing. To protect the measured interference 
signal, the analogue part is galvanically separated from 
the digital one. 

AVL FI PIEZO 2P2E is equipped with a 16 bit 
analogue-to-digital and digital-to-analogue converter 
with a 1 MHz operating frequency. The electrical charge 
range is from 0 to 14000 pC, and the analog output ranges 
from -10 V to +10 V. 

The possibility of dynamic drift compensation allows 
trouble-free operation of cable length from sensor to 
device up to 20 m. On the other hand, the robust 
construction of the device allows its mounting in the 
immediate vicinity of the engine under consideration. The 
device can be used for both bench measurements and road 
conditions. 

Determination of the gain factor is done according to 
the formula 

 ,
8000

npS
A    (1) 

where S is the sensitivity of the sensor, pC/bar; pn – 
maximum value of the measured signal, bar. 

Formula (1) is in effect at 0V offset. When selecting 
8V offset, the 8000 constant in formula (1) is replaced by 
16000. 

The conversion factor from the electric charge to 
voltage is calculated according to the formula 

 .
V

bar
 ,

800

AS
SCF    (2) 

Main data from the technical specification of AVL FI 
PIEZO 2P2E is available at [7]. To control the signal 
output of the AVL FI PIEZO 2P2E, with a digital 
oscilloscope, a real-time visualization is performed during 
the measurements. 

AVL FI PIEZO 2P2E settings are made by a computer 
connected via a USB interface and an installed application 
IndiSignal or via the buttons and the display on the front 
panel of the device. 

2.3 Multi-channel AD and DA converter NI 6343 

The analog output signal from the AVL FI PIEZO 2P2E 
is fed to one of the sixteen differential analogue inputs of 
the ADC of the NI 6343 multi-functional device 
manufactured by National Instruments. 

The connection between the NI 6343 and the computer 
is via a USB interface. 

2.4 Inductive sensor for TDC 

An element of the system is also the fixed to the end of 
the crankshaft of the diesel engine disk with a tooth, which 
during the operation of the engine generates impulses in 
the nearby to the disk inductive sensor.  

These synchronizing pulses are fed to the other of the 
analogue inputs of the NI 6343 and serve to synchronize 
the measurements relative to TDC. 

Inductive sensor Autopribor 191.3847 is connected to 
the NI 6343 via a high-frequency shielded conductor - 
type RG58U (with 50 Ω impedance), which guarantees 
minimal loss of HF signal transmission as well as minimal 
interference in the measured signal. The technical data for 
the inductive sensor is available at [7]. 

2.5 Program in MATLAB with Simulink 

The built-in program in the Simulink application in the 
MATLAB environment allows real-time visualization 
and storage of measurement data in files with a “mat” 
extension. Through the created script in MATLAB it is 
possible to process and visualize the measurement results 
at a later stage. 

3 Object of research and methods 

The indicating system is mounted on an experimental 
system, consisting of a diesel engine and a AC generator. 
The experimental system was developed on the basis of 
an diesel generator, manufactured by KIPOR, model KDE 
6500T. 

3.1 Object of research 

The object of research is a single-cylinder, air cooled diesel 
engine KIPOR KM 186F, having the following parameters 
and indicators: cylinder diameter D = 86 mm; stroke of the 
piston S = 72 mm; displacement volume Vh = 0,418 dm3; 
compression ratio ε = 19; rated power Ne = 5,7 kW at a 
rotational speed n = 3000 min-1 [7]. 

An external electrical load is used for loading the 
electric generator and the diesel engine connected to it. 
The electric load consists of seven heaters, connected in 
parallel to two power controllers in two circuits. 

3.2 Research method 

The diesel engine operating pressure is measured at a 
stabilized rotation speed of n = 3000 min-1 as the motor 
drives an AC generator with a generator frequency  
f = 50 Hz. 

The programs created in MATLAB allow the selection 
of the number of operating cycles during the operation of 
the engine in the established mode for which the pressure 
values in the working space are measured and recorded, 
and the indicator diagrams are constructed. 

To ensure the comparability of the results obtained at 
the different value of electrical load is necessary to obtain 
indicator diagrams at: 
• equal adjustment (according to the manufacturer's 

prescriptions) of: the gas distribution mechanism 
(kinematic circuit loop) and the engine fuel system 
(starting angle of injection and injection pressure); 

• the same thermal state (engine oil temperature in the 
crankcase Tm) of the engine; 
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• identical atmospheric conditions (measuring and 
recording the pressure values at the different external 
loads sequentially in one day). 

4 Test results 

The test consist of a measurements of the cylinder 
pressure during operation of the diesel engine, building its 
indicator diagrams in different load and idle regimes at 
3000 min-1 as the motor drives an АС generator with 
frequency f = 50 Hz and U = 230 V. 

4.1 Indicator diagrams 

The engine load is achieved by plugging resistors into the 
generator's electrical circuit. A series of indicator 
diagrams are produced for established operating modes 
where the magnitude of the electric current I = 0, 5, 10, 
15, 20 А. 

The results of the cylinder pressure measurements are 
visualized for forty consecutive working cycles at a 
selected power of the electric current and the obtained 40 
indicator diagrams are presented, one over another in 
green colour in Figures from 2 to 6, the crankshaft angle 
range being from 180 to 540 degrees. 

Calculations were made of the current average 
pressure values with which the indicator diagrams were 
constructed at the corresponding external loads presented 
in black color in Figures form 2 to 6. 

Fig. 2. Indicator diagrams with magnitude of current I = 0 A 
when idling. 

 

Fig. 3. Indicator diagrams with magnitude of current I = 5 A. 

 

Fig. 4. Indicator diagrams with magnitude of current I = 10 A. 

 

Fig. 5. Indicator diagrams with magnitude of current I = 15 A. 

 

Fig. 6. Indicator diagrams with magnitude of current I = 20 A. 

Fig. 7. Indicator diagrams with the mean cylinder pressure 
values at magnitude of current I = 0, 5, 10, 15, 20 A. 
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The indicator diagrams constructed with the 
calculated mean cylinder pressure values at magnitude of 
current I = 0, 5, 10, 15, 20 A are shown in Fig. 7. 

4.2 Deviations of the maximum pressure 

In Fig. 8 are presented the maximum, minimum and mean 
values of pmax at different external electrical loads and 
idling with magnitude of current I = 0, 5, 10, 15, 20 A. 

 

Fig. 8. Мaximum, minimum and mean values of pmax at 
magnitude of current I = 0, 5, 10, 15, 20 A. 

In Table 1 are presented deviations of the maximum 
and minimum values from means values of pmax at 
different external electrical loads and idling. 

Table 1. Deviations of pmax at magnitude of current  
I = 0, 5, 10, 15, 20 А. 

I, A min Δpmax, % max Δpmax, % mean pmax, bar 
0 8,2 8,6 46,896 
5 5,7 6,0 50,409 

10 3,5 3,7 57,822 
15 4,0 5,5 63,030 
20 2,5 2,8 63,910 

4.3 Derivative of the cylinder pressure 

The indicator diagrams in Figures from 9 to 13 are 
graphically presented with the derivatives of the cylinder 
pressure dp/dα, [bar/deg] at different external electrical 
loads with magnitude of current I = 0, 5, 10, 15, 20 A. 
 

 
 

Fig. 9. Derivative of the cylinder pressure dp/dα at magnitude 
of current I = 0 A. 
 

 
 

Fig. 10. Derivative of the cylinder pressure dp/dα at magnitude 
of current I = 5 A. 
 

 
 

Fig. 11. Derivative of the cylinder pressure dp/dα at magnitude 
of current I = 10 A. 
 

 
 

Fig. 12. Derivative of the cylinder pressure dp/dα at magnitude 
of current I = 15 A. 
 

 
 

Fig. 13. Derivative of the cylinder pressure dp/dα at magnitude 
of current I = 20 A. 
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In Table 2 are presented the maximum and minimum 
calculated values of the derivative of the cylinder pressure 
dp/dα at different external electrical loads and idling. 

 

Table 2. Maximum and minimum values of the derivative of 
the cylinder pressure dp/dα at magnitude of current  

I = 0, 5, 10, 15, 20 А. 

I, 
A 

(dp/dα)max, 
bar/deg 

(dp/dα)min, 
bar/deg 

0 1,97 –1,85 
5 2,87 –2,09 

10 5,23 –2,53 
15 5,38 –2,67 
20 5,38 –2,67 

 

The research was conducted in the laboratory of the 
Department of Transport and Aircraft Equipment and 
Technologies at the Technical University – Sofia, Plovdiv 
Branch. 

5 Conclusion 

From the results, obtained with measurements of the 
cylinder pressure and its calculated derivatives at work of 
diesel engine with generator at established regimes with 
various external electrical loads the following conclusions 
can be drawn: 
1. The highest average value of pmax = 63,91 bar is 

obtained at value of the current through the electrical 
load with I = 20 A. 

2. By reducing the electrical load respectively is reduced 
the average value of pmax of the operating cycle and the 
lowest value of pmax = 46,90 bar is at idle mode of the 
engine. 

3. The biggest deviations of the maximum and minimum 
values of pmax from its mean value are obtained at idle 
regime. 

4. The relative deviations of pmax are the smallest when the 
diesel engine works at an external load with magnitude 
of current I = 20 A. 

5. The maximum and minimum values of the pressure 
derivative in the cylinder increase as the current 
increases. 

6. The maximum value of the derivative of the pressure in 
the cylinder is obtained with a smaller angle of rotation 
of the crankshaft with the rise of the external electrical 
load. 
On the basis of the experimental and calculated values 

of the cylinder pressure and its derivative on the operation 
of the diesel engine with an AC generator at established 
regimes with different electrical loads, the following 
general conclusion can be made: 

To increase the performance of the diesel engine when 
operating with an electric generator when changing the 
external electric load it is necessary to apply an automatic 
control of the start of the injection process to achieve the 
optimum flow and location of the combustion heat 
process. 
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An experimental study of the fuel consumption and opacity of 
the exhaust gas at work of diesel generator 

Krasimir Ambarev1,* and Valyo Nikolov  

Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Department of Transport and Aircraft Equipment and Technologies, Bulgaria 

Abstract. In the article are presented and analysed the obtained results of the experimental study of the 
fuel consumption and opacity of the exhaust gas of a diesel engine with a generator at various external 
electrical loads. The systems for measuring of the fuel consumption and opacity of the exhaust gas of the 
diesel engine driving an electric AC generator are described. The weight of fuel is measured in its operation 
and the computer processing the obtained results with the created software in MATLAB. The basic technical 
data of the diesel engine, the electric AC generator, the load system, the system for measuring of the fuel 
consumption, the system for measuring of the opacity of the exhaust gas, and the computer processing of 
the obtained results for the fuel consumption with the created software in MATLAB and the opacity of the 
exhaust gas are presented. Measurements of the fuel consumption and opacity of the exhaust gas have been 
made on the combined operation of the diesel engine with the generator of established regimes with different 
electrical loads. The presented experimental graphical diagrams for the fuel consumption and opacity of the 
exhaust gas at different electrical loads were analysed. 

1 Introduction  

The economical indicators of internal combustion engines 
(ICE) is essential for the formation of the operating costs 
of different machines, aggregates and equipment. By 
measuring the hourly fuel consumption rate of the engine 
and its effective power, it is possible to calculate the 
effective specific fuel consumption of the tested engine 
under different modes of operation and to determine its 
consumption efficiency. [1-4] 

Increased environmental pollution worldwide is 
linked to the adoption of ever stricter rules on harmful 
components in exhaust gases emitted from newly 
produced ICEs. In the case of diesel engines, of 
importance is the release of carbon particles in the exhaust 
gases in their operation as they are proven to be 
carcinogenic.  

2 System for measuring the fuel 
consumption and the opacity 

2.1 Fuel consumption 

There are two methods for determining the hourly fuel 
consumption of an internal combustion engine – weight 
method and volume method. In this case, the weight 
method is used. By means of a load cell the total power of 
the weight of the tank, the frame and the fuel in the tank 
are measured. 

The used load cell has a built-in amplifier and is 
produced by the company “ZEMIC Transducers” Model 

“H3-C3-25kg-3B”, S-type, C3 precision class (Fig. 1). Its 
operating range is 0-25 kg. For its operation, a nominal 
supply voltage of 10 VDC (15 VDC maximum) is 
required. 

 

Fig. 1. Load Cell ZEMIC H3-C3-25kg-3B. 

The output voltage for the load cell at full load (25 kg) 
specified in the documentation is 2,002 mV/V. The load 
cell is hung on a console and stand with rubber vibro-
insulators (Fig. 2). Based on the difference in measured 
weight for a predetermined period of time, the hourly fuel 
consumption rate is calculated. 

The power supply of the load cell is DC and is from a 
Laboratory Stabilized Power Supply Unit “Mastech 
HY3005D-2”. 

The transformation of the analogue signal from the 
load cell into digital is done by the 16-bit analogue-to-
digital converter (ADC) of the company National 
Instruments – USB-6343. 

K. Ambarev, and V. Nikolov, An experimental study of the fuel consumption and opacity of the exhaust gas at work of diesel generator 
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Fig. 2 General appearance of the experimental setting [3]: 
1 – diesel engine; 2 – generator; 3 – control panel; 4 – fuel 
tank; 5 – dynamometer. 

For automatic calculation of weight fuel consumption, 
software was created in the MATLAB. The Data 
Acquisition Toolbox is used. The algorithm for 
calculating the mass fuel consumption at a predetermined 
duration of operation includes measuring the voltage at 
the output of the load cell, calculating the voltage 
difference in V at the beginning – Ub and at the end – Ue 
of the measurement period t, s, conversion of the resulting 
voltage difference into weight of fuel consumed and 
calculation of the hourly fuel consumption rate - Gh. For 
this purpose the following dependencies are used: 

 Gh = 3600/t [1000 (Ub – Ue) /precisionLoad Cell], kg/h; (1) 

 Ge = Gh /U I, kg/kVAh, (2) 

where Ge is a brake specific fuel consumption, U=230 V, 
I - size of current through the electrical load, A.  

The measurements use one of the analogue inputs of 
the ADC to which the load cell outputs are differentially 
connected. The used analog input has a working range of 
± 0,2 V. The real-time measurement data is recorded and 
stored in a file with a “mat” extension allowing for further 
use and processing. 

For the accuracy of the 16-bit ADC measurement, 
with a voltage range of ± 0,2 V and the voltage of the load 
cell of the flowmeter – 12 VDC, the following is obtained: 

precisionA/D converter = voltage range/2 number of bits= (3) 

 =0,4 V / 216 = 0,006104 mV. 

 

The precision of the load cell is as follows: 

precisionLoad Cell = Output sensitivity×Voltage/Capacity = (4) 

 = 24 mV / 25 kg = 0,96 mV/kg. 

Then the precision of the measurement results is: 

 Precision = 0,006104 mV / 0,96 mV/kg = 6,36 g. (5) 

Software for recording and visualization of the results 
obtained from the measurement, is developed in the 
MATLAB. 

The connection between the NI 6343 and the computer 
is via a USB interface. 

2.2 Opacity of the exhaust gas 

Two methods are used for measurement of the opacity in 
the operation of diesel ICE – direct and indirect. The 
direct method involves the use of special filters, and for 
indirect measurement of the content of visible carbon 
black particles in the processed gasses, legislation was 
introduced absorption photometry method (Hartridge 
Method). 

The opacimeter functioning principle rests on the fact 
that, depending on concentration, emission exhaust allows 
less light to penetrate than air would. This principle is put 
into practice in the opacimeter, called absorption 
photometry. The emission exhaust is collected in an 
elongated chamber with a transmitter and receiver located 
at the respective ends. 

The transmitter consists of a LED which transmits a 
wave length of 567 nm. This wave length is coordinated 
with the absorption capacity of the emission exhaust. A 
photo electric cell receives the impinging light on the 
opposite side of the chamber (Fig. 3). 

 

Fig. 3. The measuring principle 

The indicator is the opacity in % - Rн (Hardtridge). The 
measurement is in percentage, where the percentage 
darkening of the optical environment is indicated by the 
absorption coefficient k or by percentage. 

 

Fig. 4. Emission Tester MAHA MDO2-LON 



BulTrans-2018 Conference Proceedings  Sozopol, 15-17 September 2018 

 84  

For a smoke measurement is used opacimeter MAHA 
MDO2-LON (Fig. 4). Measurement principle is absorp-
tionsphotometrie. Wavelength of the spotlight is 567 nm, 
measurement chamber length is 430 mm, External/ 
Internal diameter of test chamber is 28 mm/25 mm, warm-
up time of the measurement chamber is approximately 
180 s, on-board voltage is 12 V/24 V. 

2.3 Experimental system  

The fuel consumption measurement system is mounted on 
an experimental system [3] consisting of a diesel engine, 
a loading device – AC generator (Fig. 2). 

The experimental system was developed on the basis 
of an AC generator manufactured by KIPOR (China), 
model “KDE 6500T”, which is a single-cylinder, air 
cooled diesel engine – KIPOR KM 186F, having the 
following technical parameters and indicators: cylinder 
diameter D = 86 mm; stroke of the piston S = 72 mm; 
displacement volume Vh = 0,418 dm3; compression ratio  
ε = 19; rated power Ne = 5,7 kW at speed n = 3000 min-1. 
The KIPOR KM 186F engine mounted on the KIPOR 
KDE 6500T alternating current unit and for the purpose 
the study, it has been supplied with additional systems and 
sensors as described in [5]. 

For loading of the electric generator and the connected 
to it diesel engine an external electrical load is used, which 
consists of seven heaters connected in parallel in two 
electrical circuits. The adjustment of the electrical current 
through the electric load is achieved by two power 
regulators. 

Fuel consumption measurements are performed at a 
stabilized rotation speed n = 3000 min-1, as the motor 
drives an AC generator with a frequency of the generated 
voltage f = 50 Hz. 

To ensure comparability of the results obtained at a 
different value of the electric load, it is necessary to 
measure the fuel consumption at: 
• equal adjustment (according to the manufacturer's 

prescriptions) of: the gas distribution mechanism 
(kinetic circuit loops) and the engine fuel system (initial 
angle of injection and injecting pressure pвп ); 

• the same thermal state (engine oil temperature in the 
crankcase of the engine); 

• еqual atmospheric conditions (capture of indicator 
diagrams in one day). 

 

Fig. 5. Measured output voltage of load cell depending on the 
time. 

A visualization of the results of the voltage measure-
ments at the output of the load cell at a value 20 A of the 
electrical load is shown in Fig. 5. As the engine operating 
mode is constant for each measurement, the fuel 
consumption is constant and the change in weight of the 
fuel recorded by the load cell can be represented with 
straight lines. In Fig. 5 is represented also the line, which 
is the averaged value of the measured voltage. The voltage 
measurement period of the load cell output for the 
different currents through the electric load is such that the 
measurement error is up to 5%. 

The program allow you to choose the time during 
which fuel consumption is recorded, the recording and 
averaging of the weight values in function of time and the 
calculation of the fuel consumption. 

3 Experimental study 

3.1 Fuel consumption 

The research consists of the measurement of the fuel 
consumption during operation of the diesel engine at 
established electric current modes with I = 0, 5, 10, 15, 20 
A at 3000 min-1. The obtained results are graphically 
presented in Figures 6 and 7. The lowest hourly fuel 
consumption is 0,310 kg/h at idling. 

 

Fig. 6. Measured fuel consumption Gh, kg/h. 

 

Fig. 7. Specific fuel consumption of the diesel aggregate ge
DA, 

kg/kVAh. 

The results show that the lowest value of the effective 
specific fuel consumption of the diesel aggregate  
ge

DA = 0,297 kg/kVAh is obtained in the mode of current 
through the electric load I = 15A. The highest value of 
ge

DA = 0,471 kg/kVAh is at I = 5 A.  
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3.2 Opacity of the exhaust gas  

The research of the opacity consists of measuring the light 
absorption coefficient k and opacity in % during diesel 
engine operation at established electrical current modes  
I = 0, 5, 10, 15, 20 A at 3000 min-1.  

Figures 8 and 9 shows the average opacity values in % 
and the light absorption coefficient k for t = 20 s from 
three consecutive measurements and various values of the 
electric current. 

 

Fig. 8. Measured opacity of the exhaust gas in % for 20 s. 

 

Fig. 9. Measured opacity of the exhaust gas in k, m-1 for 20 s. 

The research was conducted in a laboratory of the 
Department of Transport and Aircraft Equipment and 
Technologies at the Technical University – Sofia, branch 
Plovdiv. 

4 Conclusion 

With the created fuel consumption measurement system, 
the hourly fuel consumption of the diesel engine has been 
measured at different electric load values, and the effect 
of the electric load on the economy of the diesel engine 
has been investigated. Also the light absorption 
coefficient k and the opacity in % at different values of 
the electric load were measured. 
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Създаване на специализиран софтуер за определяне на 
якостта на бързо въртящи се дискове 

Биляна Димова1,* и Теодора Маринова2 

1Технически университет – София, катедра „Съпротивление на материалите“, България 
2Технически университет – София, студентка от ФаГИОПМ, България 

Резюме. С помощта на представения софтуер има възможност да бъдат решавани различни типове 
задачи, отнасящи се до определяне на разпределението на напреженията и преместванията в бързо 
въртящи се дискове. Програмата е създадена с цел улесняване и подобряване на учебния процес. 
Обучаващите се имат възможност да варират с голям набор от параметри, с които да изследват 
различни зависимости, при бързо въртящите се дискове, с последващ якостен анализ. Предимство за 
студентите е нагледното представяне на резултатите на иначе сложната теория на еластичността. 
Използваните решения на диференциалните уравнения за бързо въртящи се дискове в софтуера 
гарантират надеждността на резултатите. 

1 Въведение 

Определянето на якостта на бързо въртящи се дискове 
е от особено значение в инженерната практика. Добре 
е известно, че при голям брой обороти, детайли като 
дискове на газови и парни турбини, шлайферни 
машини, металорежещи машини и др. могат да 
получат значителни остатъчни деформации или да се 
разрушат напълно. Това може да доведе до сериозни 
аварии. Ето защо се поставят високи изисквания за 
якост на бързо въртящите се дискове. 

Задачата за определяне на напреженията в бързо 
въртящи се дискове и други детайли от този тип се 
свежда към общата изчислителна схема на ротацион-
но тяло [1-3]. Диференциалното уравнение за диск (1) 
за определяне на преместванията, а от там и на напре-
женията, се разглежда с така наречената равнинна 
задача, която може да бъде сведена до математическо 
описание, изискващо само две независими коорди-
нати и основните наблюдавани параметри нямат 
компоненти по направление на третата координата.  
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Директрисите на силите, които действат върху 
конструкцията, лежат в една равнина (система сърав-
нинни сили). На практика в чист вид такива задачи не 
съществуват, но в много случаи влиянието на третата 
координата е незначително и може да се пренебрегне.  

При равнинното напрегнато състояние (РНС) се 
предполага, че тялото представлява пластина с 
постоянна дебелина (Фиг. 1). Приема се също така, че 
силите, действащи върху пластината имат дирек-
триси, лежащи в равнината на пластината, тогава 
напреженията z = yz = zx = 0. 

 

Фиг. 1. Пластина с постоянна дебелина онагледяваща 
задачата за равнинно напрегнато състояние (РНС). 

За РНС се приема, че напреженията са постоянни 
по дебелината h. Оттук следва, че и деформациите и 
преместванията също са константи по h, т.е. всички 
величини са функция само на x и y. Поради това, че 
разглежданите елементи са тела с ососиметрична 
форма, зависимостите за напреженията, деформации-
те и преместванията се представят в полярни коорди-
нати, като всички величини са функции на r и.  

Диференциалното уравнение (1) приема опросте-
ния вид (2) при h = const: 
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След решаване на (2) се получават решенията за 
радиалното напрежение r(r), тангенциалното напре-
жение φ(r) и радиалното преместване ur(r), като 
всички величини се изменят по хиперболичен закон в 
радиално направление: 
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Поставя се задача да се създаде софтуер за опреде-
ляне на разпределението на r(r), φ(r) и ur(r) и 
последващо извършване на якостна проверка в 
застрашените точки.  

Целта на този софтуер е потребителите да имат 
възможност да варират с голям набор от параметри, с 
които да изследват различни зависимости, при бързо 
въртящи се дискове. Последващият якостен анализ 
дава възможност за решаване на реални задачи и въз-
можност за качествена и количествена оценка и срав-
нимост на вариантите и избор на оптимална форма, 
геометрия и натоварване. Предимство за работещите 
с програмата е нагледното представяне на резултатите 
на иначе сложната теория на еластичността. 

2 Методика на изчисленията 

За да се получат разпределенията на напреженията 
при бързо въртящи се дискове е необходимо позна-
ване на общите решения за напреженията и премест-
ванията в радиално и тангенциално направление. 
Трябва добре да се познава и спецификата на задачата 
– начин на закрепване и видове натоварване, за да 
могат правилно да се формулират граничните 
условия. 

При решаване на основната задача се следват 
описаните по-долу стъпки. 

2.1. Задаване на входните данни 

За да може да бъде решена правилно зададената 
задача, особено важни са входните данни. Необходи-
мите входни параметри, които трябва да зададе потре-
бителят са: натоварване (вътрешно i/pi и външно 
a/pa, MPa); материални константи (модул на еластич-
ност – Е, MPa, коефициент на Поасон μ, плътност , 
kg/m3 и граница на провлачане s, MPa); геометрични 
характеристики на диска (вътрешен ri и външен ra 
радиуси, mm); честота на въртене n, rpm; ъглова 
скорост , s-1; стегнатост между вала и диска , mm; 
разстояние между диска и корпуса s, mm; коефициент 
на сигурност ν. Мерните единици на входните 
параметри са указани и в диалоговия прозорец на 
програмата. Материалните характеристики се взимат 
от специализирани таблици, нормативни документи 
или се получават експериментално. Коефициентът на 
сигурност се избира по конструктивни съображения. 

2.2. Определяне на граничните условия при 
различни случаи на натоварване и 
закрепване 

Най-важно е правилното определяне на граничните 
условия, които зависят от начина на закрепване и 

натоварването на диска. На Фиг. 2 са представени 
всички възможни гранични състояния, които могат да 
се комбинират в зависимост от поставената задача. 

 

Фиг. 2. Възможни гранични състояния. 

Основните вариации могат да бъдат както следва: 
а) Налягане/напрежение по двете граници на диска: 
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б) Налягане/напрежение по вътрешния радиус и 
преместване по външния радиус: 
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в) Налягане/напрежение по външния радиус и 
преместване по вътрешния радиус: 
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г) Премествания по двете граници на диска: 
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Важно е да се знае, че при задаване на граничните 
условия, в програмата могат да бъдат въведени само 
две гранични условия, тъй като при решаването на 
диференциалните уравнения се получават само две 
интеграционни константи. Стойностите на натоварва-
нето могат да са различни от нула (положителни или 
отрицателни) или равни на нула, а преместванията 
могат да приемат положителни стойности или 
стойности равни на нула. 

 
2.3. Пресмятане на интеграционните 
константи 

След определяне на граничните условия се решават 
уравнения от (3) до (5),  за да се пресметнат двете 
интеграционни константи А и В . Например след зада-
ване на гранични условия от тип (6) за интеграцион-
ните константи се получава:  
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Програмата изчислява интеграционните констан-
ти и ги представя в числен вид. 

2.4. Извършване на якостна проверка 

След получаване на интеграционните константи, те се 
заместват в уравнения от (3) до (5) за да се получат 
разпределенията на r(r), φ(r) и ur(r). 

Застрашени са точките по външния и вътрешния 
диаметър на диска. 

В предложеният софтуер якостния анализ се 
извършва по IV якостна теория – уравнение (11). При 
задачата за бързо въртящи се дискове, радиалното 
напрежение r(r) и тангенциалното напрежение φ(r) 
са главни напрежения.  

   rr
IV
екв r  22)( )(  (11) 

Пресметнатото еквивалентно напрежение се 
сравнява с допустимото напрежение σдоп (отношение 
на границата на провлачване σs и коефициента на 
сигурност ν). 

2.5. Изчертаване на разпределението на 
напреженията и преместването по радиуса 
на диска или тръбата 

Графичното представяне на резултатите за разпреде-
лението на радиалното преместване u(r), радиалното 
напрежение σr(r) и тангенциалното напрежение σφ(r) 
на решаваната задача, дава възможност за качествена 
и количествена оценка и тяхната добра сравнимост.  

3 Софтуер за определяне на якостта 
в бързо въртящи се дискове 

Представеният софтуер за определяне на разпределе-
нието на напреженията при бързо въртящи се 
дискове, може да се използва на всякакви персонални 
компютри. Интерфейсът на програмата след старти-
ране е показан на Фиг. 3.  

На базата на реален пример е представена после-
дователността за работата при използване на програ-
мата: 

1. В диалоговия прозорец „Входни параметри” се 
задават натоварването, материалните характеристики 
за диск от алуминиева сплав AlSi11Cu [4], геометрич-
ните характеристики на диска и други необходими 
величини (Фиг. 4). 

2. В диалоговия прозорец „Гранични условия” се 
маркират граничните условия, чиито стойности вече 
са въведени в диалоговия прозорец за входните 
параметри. Като две гранични условия са избрани 
напреженията σr(ri) = –20 МРа и σr(rа) = 10 МРа по 
границите на диска (Фиг. 5). 

 

Фиг. 3. Интерфейс на програмата за определяне якостта в 
бързо въртящи се дискове. 

 

Фиг. 4. Входни параметри за диск от AlSi11Cu сплав и 
размери  ri = 100 mm и ra = 300 mm. 

 
Фиг. 5. Избор на граничните условия.  

1) В диалоговия прозорец „Интеграционни 
константи” след натискане на бутона „Изчисляване”, 
числено се представят получените за конкретната 
задача константи А и В (Фиг. 6). 

 

Фиг. 6. Числен резултат на интеграционни константи.  

вътрешно натоварване pi [MPa]: ‐20

външно натоварване pa [MPa]: 10

материал Al

модул на еластичност E [MPa]: 72500

коефициент на Поасон μ: 0,32

плътност ρ [x 10^3 kg.m-3]: 2,65

гр. на провлачане σs [MPa]: 90

вътрешен радиус ri [mm]: 100

външен радиус ra [mm]: 300

обороти n [rpm]: 0

ъглова скорост ω [s-1]: 0

коефициент на сигурност γ 1,5

разстояние s [mm]

стегнатост δ [mm]

Други необходими величини

1. Входни параметри

Натоварване

Материални характеристики

Геометрични характеристики на диска

Al

 

А  =  1,290E‐04

B  =  6,145E+00

3. Интеграционни константи

Изчисляване

гр. на провлачане σs [MPa]:

2. Гранични условия 
- 20 

10
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3. В диалоговия прозорец „Якостна проверка”, 
след натискане на бутона „Изчисляване”,  програмата 
изчислява и показва допустимото напрежение σдоп и 
еквивалентното напрежение σIV

екв(ri/rа) в застрашени-
те точки (Фиг. 7). Сравняват се стойностите на екви-
валентното напрежение с допустимото σIV

екв(ri) ≤ σдоп 
и σIV

екв(rа) ≤ σдоп. 

 

Фиг. 7. Якостна проверка.  

4. При натискане на бутона „Изчисляване на 
разпределението на напреженията и изчертаване на 
диаграмите” програмата представя графично резулта-
тите от решаваната задача. На Фиг. 8 са показани 
разпределенията на радиалното напрежение σr(r), 
тангенциалното напрежение σφ(r) и еквивалентното 
напрежение σIV

екв(r), а на Фиг. 9 разпределението на 
радиалното преместване u(r) за разглеждания пример. 
От тях могат да бъдат отчетени всички стойности на 
напреженията и преместванията по радиуса. 

 

Фиг. 8. Графично представяне на разпределенията на 
радиалното напрежение σr(r), тангенциалното напрежение 
σφ(r) и еквивалентното напрежение σIV

екв(r). 

 
Фиг. 9. Графично представяне на разпределението на 
радиалното преместване u(r). 

4 Заключение 

Разработен е специализиран софтуер за определяне на 
якостта на бързо въртящи се дискове.  

С представения софтуер се провеждат лаборатор-
ни упражнения в магистърските курсове по дисципли-
ните „Конструкционна якост”, за студентите от 
Факултет по транспорта – специалност „Транспортна 
техника и технологии” и „Методи за разработване на 
изделията”, за студените от Факултет за германско 
инженерство и промишлен мениджмънт – специал-
ност „Общо машиностроене” на ТУ-София. 

Обучаемите могат да варират с граничните усло-
вия, геометрията на диска, ъгловата скорост на диска, 
натоварванията, вида материал и да правят сравнения. 
След сравняване на получените резултати могат да 
бъдат избрани: оптимална геометрия, подходящ 
материал, допустимо натоварване, гранични обороти. 
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Development of specialized software for 
determining the strength of high-speed 
rotating disks 

Biliana Dimova1,* and Teodora Marinova2 

1Technical University – Sofia, “Strength of materials” 
Department, Bulgaria 
2Technical University – Sofia, FAGIOPM, Bulgaria 
 
Abstract. The provided software will allow for the 
solution of different types of problems, concerning the 
calculation of the stress distribution and the displacements 
in high-speed rotating disks. The program was developed 
with the goal of facilitating and improving the learning 
process. Students will be able to plug in a wide range of 
parameters so as to study a variety of dependencies in 
high-speed rotating disks. This task will then lead to the 
strength analysis. Students will benefit from clear 
representation of the results of the otherwise complicated 
theory of elasticity. The solutions of differential equations 
for high-speed rotating disks used in the software 
guarantee the reliability of the results. 

 

σдоп [MPa] 60

σекв(r=ri) ≤ σдоп 60,052 NOT OK

σекв(r=ra) ≤ σдоп 15,207 OK
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4. Якостна проверка
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Моделиране на прътов елемент за изследване на ударни 
процеси в еласто-пластични механични системи 

Петко Синапов1,* 

Технически университет - София, катедра „Механика“, България 

Резюме. Работата е насочена към механо-математично моделиране на нелинеен прътов елемент. 
Целта на разработката е да се изследват еластични и пластични деформации в механични системи, 
които са породени от въздействието на ударни сили. На базата на числен пример е разгледано 
разпространението на ударна вълна в еласто - пластична механична система. Задачата е решена с 
програмния продукт Matlab в средата Simulink. За решаването на диференциалните уравнения на 
движението е използван методът Dormand–Prince (RKDP).  

1 Увод 

Класическата теория на Нютон за ударни процеси в 
механични системи се базира на няколко предпо-
ставки, като точното изменение на ударната сила е 
неизвестно. За реален удар се приема, че телата се 
деформират частично по време на удара [1]. В 
теорията на Херц за удар, се приема, че ударната сила 
между две тела зависи от материалните характе-
ристики на телата, техните размери и от деформа-
цията между тях по време на удара [2]. Там не се 
вземат предвид влиянието на пластичните деформа-
ции в контактното петно и влиянието на вътрешното 
съпротивление на механичните системи. Независимо 
от това, тя е намерила приложение в някои изслед-
вания засягащи изменението на ударна сила и нейното 
разпространение [3,4].  
При отчитане на пластичната деформации на тяло, 
зависимостта между напреженията и деформациите 
може да се представи със серия от прави, като се 
приложи методът на Нютон-Рафсон [5, 6]. 

Доста често при решаване на задачи в динамиката, 
пластичната деформация на тяло може да се 
представи с един от идеализираните модели, показан 
на Фиг. 1 [7]. За практични приложения е удачно да се 
използва характеристиката от Фиг. 1 а. 

  

Фиг. 1. Опростени модели на диаграми. 

 За да се моделира удар между тела в [4, 8] се 
решава контактна задача, с прилагане на МКЕ.  

Целта на настоящата работа е да се моделира 
прътов елемент, с който да може да се симулира 
разпространението на деформацията в механична 
система, под действието на ударна сила.  

2 Динамичен модел  

Разглежда се прът с дължина L, в левия край е 
приложена сила F(t) (F<Fкрит). Десният край на пръта 
е закрепен неподвижно. Прътът има постоянно 
напречно сечение А и плътност ρ. Модулът на елас-
тичност E=E(ε) е функция на относителната деформа-
ция. С координатата u(ξ, t) се определя преместването 
на произволно сечение. 

 

 Фиг. 2. Динамичен модел. 

Частното диференциалното уравнение, с което се 
описва движението на показаната система е от втори 
ред спрямо координатата ξ и времето t е [9] 

 .0
2
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2
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uuE


   (1) 

3 Дискретизиране с метод на 
крайните елементи 

За да се реши уравнение (1), динамичният модел се 
дискретизира с n (n=10) на брой елементи (Фиг. 3) 
[5,9,10]. На Фиг. 3 с ui са означени глобални коорди-
нати. 

П. Синапов, Моделиране на прътов елемент за изследване на ударни процеси в еласто-пластични механични системи 
P. Sinapov, Modeling a bar element to study impact processes in elasto-plastic mechanical systems 
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Фиг. 3. Дискретизиран динамичен модел. 

Видът на всеки елемент е показан на фиг.4. Той 
има два възела, движението на които се описва с 
локалните координати u1

(i) и u2
(i). f1 и f2 са силите, 

които са приложени във възлите. 

 

Фиг. 4. Прътов елемент. 

Всички кинематични зависимости за показания 
елемент могат да бъдат дефинирани с уравненията [5] 
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1 – вектор на преместванията на произволен 

елемент. 
Съгласно принципа на Даламбер-Лагранж за 

сумата от възможните работи за дадения краен 
елемент следва: 

                .fddvukuuu T

V
d

TTT       (3) 

След заместване на (2) в (3) и известни преобразу-
вания следва: 

                fdvBdvdNNkdvdNN
V

T

V

T
d

V

T     (4) 

От (4) се определя диференциалното уравнение на 
движението на избрания краен елемент: 

          frdcdm ik   ,  (5) 

където 

      
V

T dvNNm     (6) 

е матрица на масите, 
      

V

T
d dvNNkc   (7) 

е матрица на демпфиране, 

      dvBr
V

T
ik    (8)  

e вътрешните обобщени възлови сили, 

 f  e вектор на възловите сили.  

3.1 Определяне на вектора на вътрешните 
обобщени възлови сили 

За линейно еластично-пластично поведение на мате-
риала диаграмата на напрежения и деформации е 
показана на Фиг. 5.  

 

Фиг. 5. Диаграма на напрежения и деформации. 

В участък 1 (–εy ≤ ε ≤ εy) зависимостта между 
напрежения и деформации се определя с уравнението 

 .1  E  (9) 

В участък 2 (при опън y  ( 0 ), а при натиск 

y  ( 0 )) зависимостта между напрежения и 

деформации се определя с уравнението 

   ,sgn 202  tE  (10) 

където σ20 = σy – Et εy е константа. 

В участък 3 ( при опън y  ( 0 ), а при натиск 

y  ( 0 )) зависимостта между напрежения и 

деформации се определя с уравнението 

   ,sgn 303   E  (11) 

където σ30 = (E – Et)(εmax – εy) e константа. 

3.1.1 Определяне на вектора на вътрешните 
сили в участък 1 

При линейна зависимост между напрежения и 
деформации 

           .1 dBEE x     (12) 

За вектора на вътрешните сили следва 
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3.1.2 Определяне на вектора на вътрешните 
сили в участък 2 в случай на натоварване 

В този участък напрежението се определя с уравнение 
(10) и след заместване на (2) следва 

          .)sgn( 202 dBEt     (15) 

За вектора на вътрешните сили следва 
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3.1.3 Определяне на вектора на вътрешните 
сили в участък 3 в случай на разтоварване 

В този участък напрежението се определя с уравнение 
(11) и след заместване на (2) следва 

          .)sgn( 303   dBE  (19) 

За вектора на вътрешните сили следва 
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T
ik     (20) 
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3.2 Определяне на матрицата на масите 
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dvNNm
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В уравнение (23) [m] е така наречената конси-
стентна матрица на масите.  

4 Диференциално уравнение на дви-
жението на механичната системата 

Диференциалното уравнение на движението на меха-
ничната система от Фиг. 3 съгласно уравнение (8) и 
изводите направени по-горе е от вида 

             ,0 FqKKqCqM    (24) 

където 
[M ] е глобална матрица на масите, 
{K0}, [K] – компоненти на вектора {rik} (членовете се 
изчисляват с уравнения (13), (16) и (20)), 

    TtFF 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  е вектор на външните 

товари, 

   Tuuuuuq 109321 ,,...,,,  е вектор на глобалните 

координати. 

За матрицата на демпфиране [C] се приeма законът 
на Rayleigh [10] 

        ,1KMC    (25) 

където α и β са коефициенти, които подлежат на опре-
деляне. На този етап демпфирането се приема за 
линейно, т.е. матрицата [K1] се определя на база на 
уравнения (14). 

5 Числено решение 

Диференциалните уравнения на движението са реше-
ни числено с помощта на Matlab-Simulink. Численият 
метод за решение на задачата е Dormand-Prince. 

Числените стойности, които са приети за параме-
трите, описващи системата (24) са за материал 
алуминий и са: E=7,1.1010 Pa, Et=5.108 Pa, σy=2,8.108 Pa, 
L=0,4 m, ρ=2770 kg/m3, A=0,0038 m2, ω1=19000 rad/s, 
ω2=6000 rad/s. 

Коефициентът на вътрешно съпротивление се при-
ема с по-голяма стойност, тъй като при пластични де-
формации се увеличава вътрешното триене (ξ = 0,46). 

 

Фиг. 6. Числено решение при F1(t). 

5.1 Бавно изменяща се сила F1(t) 

Законът за изменение на силата F1(t) е показан на  
Фиг. 6 а. Преместванията на всеки възел ui са показа-
ни на Фиг. 6 б. Най-голямото преместване е на възел 
1, а най-малкото на възел 10.  

F1(t) 

 ui 

[m] 

 εi 
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u10 
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Изменението на относителните деформации εi е 
показано на Фиг. 6 в. С хоризонтална линия е 
означена относителната деформация при границата 
на еластичност σy. От фигурата се забелязва почти 
едновременно нарастване на относителната деформа-
ция. При достигане на εy всички елементи започват да 
се деформират пластично. След разтоварване остава 
пластичната деформация. 

5.2 Ударна сила F2(t) 

 

Фиг. 7. Числено решение при F2(t). 

Законът за изменение на силата F2(t) е показан на  
Фиг. 7 а и в този случай тя се изменя за кратък интер-
вал от време, като достига същата стойност като в 
точка 5.1. Преместванията на всеки възел ui са показа-
ни на Фиг. 7 б, като те настъпват последователно със 

скорост /Ev  . Изменението на относителните 

деформации εi е показано на Фиг. 7 в. На фигурата се 
забелязва последователното деформиране на всеки 
елемент, като границата на еластичност се преминава 
в елементи 1, 9 и 10. На Фиг. 7 г е дадено изменението 
на напрежението в елементи 1, 4, 7, 9 и 10. На  
Фиг. 7 д е мащабно увеличение на Фиг. 7 г, където се 
наблюдава преминаването на границата на 
еластичност σy за елементи 1, 9 и 10. 

5.3 Ударна сила F3(t)  

 

Фиг. 8. Числено решение при F3(t). 

Законът за изменение на силата F3(t) е показан на  
Фиг. 8 а и в този случай тя се изменя за по-кратък 
интервал от време в сравнение с F2(t) и достига съща-
та стойност. Преместванията на всеки възел ui са 
показани на Фиг. 8 б, като те настъпват последовател-

но със скорост /Ev  . Изменението на относи-

телните деформации εi е показано на Фиг. 8 в. Време-
траенето на ударната сила е малко, като тя не може да 
преодолее инертността на системата и напреженията 
не достигат границата на еластичност. В този случай 
не настъпват пластични деформации. 
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6 Заключение  

В работата се разгледа дискретизиран модел на систе-
ма с разпределени параметри. Бяха анализирани пре-
местванията и деформации при различни случаи на 
изменение на външната сила F(t). Като резултат от 
числените изследвания могат да се направят следните 
изводи: 
• ударната сила се разпространява като вълна със ско-

рост /Ev   , като елементите се деформират 

последователно; 
• нарастването на деформациите в механичната 
система зависи от големината на ударната сила и от 
нейното времетраене. 

• най-големите относителни деформации (напреже-
ния) възникват в контактните и опорните точки. 
В бъдещи разработки ще се изследва удар между 

две тела и ще се търсят възможности за точното опре-
деляне на изменението на вътрешното съпротив-
ление. 

Научните изследвания, които са представени в настоящата 
публикация, са финансирани от ФаГИОПМ, по договор 
6286-21 с НИС на ТУ-София. 

Авторът изказва благодарности и на доц. Г Стойчев за 
оказаната помощ.  
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Modeling a bar element to study impact 
processes in elasto-plastic mechanical 
systems 

Petko Sinapov1 

1Technical University – Sofia, Department of Mechanics, 
Bulgaria 

 
Abstract. The current paper is focused on modelling a 
nonlinear bar element. The purpose is to study the elastic 
and plastic deformations of mechanical systems, caused 
by impact forces. The distribution of an impact wave in 
an elasto-plastic mechanical system is considered, based 
on a numerical example. The problem is solved using 
Matlab Simulink. Dormand-Prince (RKDP) method is 
applied for solving the differential equations. 
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Изследване на възможностите за ефективно използване на 
рекуперираната електрическа енергия в тягова мрежа за 
постоянен ток 

Тодор Лалев1,*  

1Сименс Мобилити ЕООД, 1309 София, ул. „Кукуш“ №2, България 

Резюме: Всички съвременни електрически транспортни средства (ЕТС) се произвеждат с 
възможност за връщане на енергия в мрежата в спирачен рекуперативен режим. Към настоящия 
момент не е актуален въпроса как да се осъществи рекуперативно спиране, а как да се повиши 
неговата ефективност. Затова в настоящия доклад е разгледана възможността за повишаване на 
ефективността на оползотворяване на електроенергията, получена при рекуперативното спиране в 
тяговите електрозахранващи системи (ТЕС) за постоянен ток. 

1 Въведение 

Развитието и енергийната ефективност на електри-
ческия транспорт са изключително важни за всички 
градове, характеризиращи се с голяма плътност на 
населението. В тази връзка оптимизирането на разхо-
дите за електроенергия за нуждите на електрическия 
транспорт винаги е бил особено актуален въпрос.  

Един от начините за намаляване на разхода за 
електроенергия е като се повиши ефективността на 
рекуперативното спиране на ЕТС. Обикновено реку-
перативно спиране, т.е. връщане на електроенергия, 
се осъществява като напрежението генерирано от 
ЕТС UТMРек достигне стойност, която е по-висока от 
номиналното напрежение на тяговата мрежа UнТM. В 
общия случай на рекуперативен процес, при липса на 
консуматори (ЕТС) в участъка, напрежението се 
повишава и при достигане на до max UТMРек, електри-
ческото спиране преминава в електродинамично 
(реостатно). При този режим на електрическо 
спиране, генерираната електрическа енергия се прео-
бразува в топлина, посредством съпротивлението на 
спирачните резистори, и в последствие се отдава в 
околната среда, без да се използва за задоволяване на 
електроенергийни нужди.  

Изводът, който може да бъде направен е, че дори 
при идеални условия за рекуперация (голяма мощност 
на ЕТС, продължителен наклон на спускане, оптимал-
но секциониране на тяговата мрежа ТМ), ефектив-
ността на рекуперативния спирачен режим може да 
бъде незначителна, поради липса на подходящи 
консуматори в този момент. Този проблем донякъде 
може да бъде решен с оптимизиране на графика на 
движение, но това няма да бъде достатъчно.  

В доклада са представени резултатите от напра-
вено проучване на възможностите за прилагане на 
нови технологии, за повишаване ефективността на 

оползотворяване на рекуперираната електрическа 
енергия от ЕТС в ТМ за постоянен ток. Обектът на 
изследване е ТМ на „Метрополитен” ЕАД и експлоа-
тираните метросъстави на първи и втори метродиа-
метър.  

2 Енергийната ефективност на 
метросъставите при рекуперативно 
спиране. Възможности за нейното 
повишаване 

На този етап в Софийския метрополитен са изградени 
два метродиаметъра, а третият е в процес на строител-
ство. В експлоатация са пуснати общо 26 тягово 
понижаващи станции (ТПС) и 8 понижаващи станции 
(ПС). Общата дължина на линиите от първи и втори 
метродиаметър е 40 км с общо 35 метростанции (МС). 
Проучването е направено на база измервания 
извършени в реални експлоатационни условия на 
електрическата енергия за собствени нужди в ТПС, 
тяговата и рекуперативната енергии на ЕТС и графика 
за движение на влаковете в подходящо избрани 
метроучастъци.  

2.1. Характеристики на метроучастъците  

В Столичния метрополитен движението на влаковете 
се осъществява съобразно действащ график. В зави-
симост от пътникопотока, графиците за движение на 
влаковете са разработени с различна интензивност в 
различните часови интервали, както и в делнични и 
празнични разписания (виж Таблици 1 и 2). 

За целите на настоящото проучване са разгледани 
конкретни участъци от първи и втори метродиаметър: 
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• Участък 1 – метростанция МС10 „Жолио Кюри“ – 
метростанция МС9 „Стадион Васил Левски“ – с 
обща дължина 2185 m, преобладаващият наклон на 
разстояние от 1600 m е 24‰, а 227 m са с наклон 
38‰. При така зададените в Таблица 1 интервали 
между влаковете в изследвания участък, в делничен 
ден между МС10 и МС9 се движат 220 влака, а в 
празничен ден 190 влака или 77164 влака годишно. 

• Участък 2 – метростанция МС211 „Джеймс Бау-
чер“ – метростанция МС210 „Европейски съюз“ – с 
обща дължина 1071 m, като преобладаващия наклон 
е 39,9‰ с дължина 847,5 m и 200 m са с наклон 3‰. 
При така зададените в Таблица 2 интервали между 
влаковете в изследвания участък, в делничен ден 
между МС211 и МС210 се движат 133 влака, а в 
празничен ден 93 влака или 37900 влака годишно. 
Като се има предвид, че броят на влаковете с въз-
можност за рекуперация е 77% от общия брой пре-
минаващи влакове, то за участъка МС10-МС9 се 
получава, че приблизително за една година преми-
нават 59 416 влака с възможност за рекуперация, 
аналогичен е случаят за участъка МС211-МС210, 
където броят на влаковете с възможност за рекупе-
рация е 29183. 

Таблица 1. Интервали за движение на влаковете за 
делничен и празничен ден за участък МС10-МС09. 

Часови 
интервал 

Интервал между 
влаковете в  

делничен ден, min 

Интервал между 
влаковете в  

празничен ден, min 
05:00-7:30 6 7,5 
7:30-10:30 3 6,5 
10:30-16:00 4,5 6 
16:00-20:30 4 6 
20:30-22:00 5 6,5 
22:00-23:00 6 7,5 
23:00-24:00 7 7,5 

Таблица 2. Интервали за движение на влаковете за 
делничен празничен ден участък за участък  

МС211-МС210. 

Часови 
интервал 

Интервал между 
влаковете в  

делничен ден, min 

Интервал между 
влаковете в  

празничен ден, min 
05:00-7:30 12 15 
7:30-10:30 6 13 
10:30-16:00 9 12 
16:00-20:30 8 12 
20:30-22:00 10 13 
22:00-23:00 12 15 
23:00-24:00 14 15 

2.2. Измерване на тяговата и рекуперираната 
от метросъставите електрическа енергия и 
енергията консумирана за собствени нужди 

Към настоящия момент в метрото на гр. София се 
експлоатират две серии метровлакове, всяка една от 
тях съставена от два модела метровагони. Влаковете, 
съставени от вагони модел 81-717.4/81-714.4 са с пос-
тояннотоково задвижване и резисторно-контакторно 
управление на режимите на работа без режим за 
рекуперативно спиране. Влаковете, съставени от 
вагони модел 81-740.2/81-741.2 са с асинхронно тяго-
во електрозадвижване, захранвано чрез инвертори, 
изградени с IGB транзистори, които реализират 
векторно управление на двигателите и режим на 
рекуперативно спиране [1].  

При направеното изследване е оценена ефектив-
ността на рекуперативното спиране, като за целта са 
използвани данните от електромерите инсталирани в 
един метровлак от всяка серия. Измерените от 
електромерите данни за количествата на електрическа 
енергия при тяга и рекуперация са обработени 
съгласно методика подробно описана в [2]. 

Резултатите от измерванията за разхода на 
електрическа енергия и пробега на влаковете, както и 
стойностите на относителните енергии eT* и eR* са 
показани в таблица 3 и подробно анализирани в 
предходна публикация [1] на колектива.  

Видно от таблица 3 в реални експлоатационни 
условия, в Столичния метрополитен върнатата елек-
трическа енергия, в тяговата мрежа се движи в грани-
ците от 20% до 25% от консумираната от метро-
съставите. Според [3, 4] размерът на рекуперираната 
електрическа енергия може да достигне до 40 % от 
консумираната от метросъставите. 

Като сравним нашият случай със случаите 
посочени в [3, 4] и приемем, че при [3, 4] е постигната 
100% оползотворяване на енергията получена при 
рекуперативното спиране, то за „Метрополитен“ ЕАД 
оползотворената при рекуперативното спиране елек-
троенергия варира в границите от 50% до 62,5%. Това 
означава, че между 40% – 50% от енергията получена 
при спиране се консумира от спирачните резистори, 
като се превръща в топлина и се отдава в околната 
среда. От казаното до тук и на база на получената от 
стойностите в таблица 3 Средна относителна рекупе-
рирана енергия за целия влак, erср* = 2,21 kWh/km се 
вижда, че същата може да бъде повишена с  
∆erср = 0,884 – 1,105 kWh/km. Това може да бъде пос-
тигнато с конкретен анализ за възможностите за 
нейното усвояване и чрез внедряване в ТПС на 
подходящи за това технически средства. 

Таблица 3. Разход на електрическа енергия на влак серия 81-740.2/81-741.2. 

Дата на 
отчитане 

Показание на 
километража 

Показание на електромера  Относителен 
разход на енергия 
за целия влак, e* 

Относителна 
рекуперирана енергия 
за целия влак, er* 

Относителен дял 
на върнатата 
енергия 

Регистър 1.08 
Потребление 

Регистър 2.08 
Рекуперация 

- km MWh MWh kWh/km kWh/km % 
22.06.2012 г. 517540 984,044 136,112 - - - 
23.05.2013 г. 596843 1233,664 199,307 9,44 2,39 25,3 
08.05.2014 г. 606406 1263,038 205,642 9,21 1,99 21,6 
03.07.2014 г. 620263 1305,294 215,940 9,15 2,23 24,4 
29.10.2015 г. 688631 1515,617 266,781 9,23 2,23 24,2 
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2.3. Измерване на електрическата енергия за 
собствени нужди в ТПС  

Електроснабдяването на метрото се извършва чрез 
специално изградени тягово понижаващи станции 
(ТПС) и понижаващи станции (ПС). С оглед пълно 
резервиране на електрозахранването, ТПС и ПС са 
свързани една с друга в система (пръстен), а външно-
то им захранване е със средно напрежение 10 kV от 
различни градски подстанции. 

Целта на ТПС е да преобразуват променливото 
напрежение 10 kV в постоянно с големина 825 V, 
необходимо за движение на влаковете и да осигурят 
захранване 380/220 V на съоръженията за собствени 
нужди. 

Подходяща възможност за ефективно оползотво-
ряване на енергията получена при рекуперация е ако 
бъде използвана от консуматорите собствени нужди.  

За проучването на тази възможност в периода от 
00:00 ч. на 17.10.16 г. до 24:00 ч. на 23.10.16 г. бяха 
снети товаровите графици от електромерите инстали-
рани в ТПС23 – МС „Жолио Кюри“, ТПС22 – МС 
„Стадион Васил Левски“, ТПС43 – МС „Джеймс 
Баучер“ и ПС42 – МС „Европейски съюз“.  

В таблица 4 са показани обработените стойности 
на консумираната електроенергия за собствени нужди 
на трансформатори 31 и 32 на съответните ТПС. 

Видно е, че очакваната годишна консумация на 
МС10 „Жолио Кюри“ ТПС23 само на трансформатор 
Тр-32 собствени нужди, в часовия интервал от 05:00 
ч. до 24:00 ч. (когато има движение на влакове) е 736 
679 kWh. Аналогично за МС211 „Джеймс Баучер“, 
ТПС43 за Тр-31 собствени нужди годишната 
консумация е 328463 kWh. 

Като се вземат предвид очакваната годишна 
консумация за собствени нужди за горецитираните 
ТПС, графика за движение на влаковете в разглежда-
ните участъци, факт е, че оползотворяването на 
електроенергия получена на рекуперативно спиране 
може да бъде повишено с ∆erср ≈ 1 kWh/km то: 
• За участъка МС 10 „Жолио Кюри“ –МС 9 „Стадион 
Васил Левски“ количеството електроенергия полу-
чена при рекуперация която може да се оползотвори 
от консуматорите средно напрежение за една година 
може да достигне до 194736 kWh. 

• Аналогично за участъка метростанция „Джеймс 
Баучер“ – метростанция „Европейски съюз“ се полу-
чава 46882,49 kWh.  

Тези количества електроенергия няма да бъдат 
заплатени на доставчика на електроенергия и ще 
бъдат спестени от сметките на „Метрополитен“ ЕАД. 
За целта е необходимо да бъде намерено подходящо 
техническо решение. 

3 Предложение за техническо реше-
ние за повишаване ефективността на 
рекуперативното спиране  

Най-разпространените и предпочитани технически 
решения към момента са показани на Фиг. 1. Те могат 
да бъдат разделени на две групи. Първата група са 
технически решения използващи акумулиращи 
устройства (в случаите на Фиг. 1 суперкондензатори) 
и втората група технически решения, които позво-
ляват енергията получена при рекуперация да бъде 
върната в мрежата средно напрежение и да бъде 
използвана за нетягови нужди [5, 6].  

Устройствата за съхранение на енергия изпол-
зващи суперкондензатори имат висока цена и кратък 
живот. Този тип технически решения са предпочи-
тани за тягови електрозахранващи системи, при които 
липсва собствена мрежа за захранване и резервиране 
на страна средно напрежение.  

Втората група технически решения са предпочи-
тани при тягови електрозахранващи системи с изгра-
дена собствена мрежа за захранване и резервиране на 
системата на страна средно напрежение, като тук 
рекуперираната от ЕТС електрическа енергия може да 
бъде върната на страна средно напрежение и съответ-
но използвана както за тягови, така и за друг вид кон-
суматори (пр. ескалатори, осветление, ОВиК и др.).  

От гореизложеното става ясно, че устройствата за 
съхранение на енергия не са оптималното техническо 
решение за ТЕС на „Метрополитен“ ЕАД.  

За да се повиши ефективното оползотворяване на 
електрическата енергията получена при рекуператив-
ното спиране е необходимо в ТПС да се инсталират 
съвременни силови инвертори, изградени на базата на 
IGB технологията, които да направят възможен 
преноса на рекуперираната електроенергия от посто-
яннотоковата страна на ТЕС към променливотоковата 
електрозахранваща мрежа средно напрежение (виж 
Фигури 1 и 2). На Фиг. 2 е показана блок схема на 
Sitras®PCI (4), който се свързва успоредно на захран-
ващия тяговата мрежа диоден тягов изправител (3). 
Според начина на присъединяване в силовата верига 

Таблица 4. Обобщени стойности на разход на електроенергия за собствени нужди.

  

Първи метродиаметър Втори метродиаметър 
МС 10 „Жолио Кюри“ 

ТПС 23 
МС 09 „Стадион Юнак“ 

ТПС22 
МС 211 „Джеймс Баучер“ 

ТПС43 
МС 210 „Европейски съюз“ 

ПС 42 
Консуматор  Тр-31 Тр-32 Тр-31 Тр-32 Тр-31 Тр-32 Тр-31 Тр-32 
P sum, kWh 9380 17846 4575 6922 7957 2448 9339 4160 
P aver, kWh 56 106 27 41 47 15 56 25 
P max, kWh 104 116 68 160 118 47 71 61 
P min, kWh 36 100 13 14 24 6 29 9 

P sum, kWh – общ разход за периода от 00:00 ч. на 17.10.16 г. до 24:00 ч. на 23.10.16 г.; P aver, kWh – среден почасов разход 
на енергия за собствени нужди; P max, kWh – максимален разход на енергия за собствени нужди; P min, kWh – минимален 

разход на енергия за собствени нужди; 
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Фиг. 1. Възможности за съхранение и връщане в мрежата 
на рекуперираната от Метросъставите енергия. 

 

Фиг. 2. Инвертор Sitras®PCI, видове включване в ТПС 
средно напрежение.  

на ТПС Sitras®PCI може да бъде използван като 
автономен или спомагателен инвертор. Автономен 
инвертор е когато Sitras®PCI е свързан между сборна 
шина на РУ 825V DC (5) и КРУ 10 kV със спома-
гателен трансформатор (2). Този вариант е пред-
почитан при новостроящи се ТПС или при цялостна 
реконструкция на съществуващи ТПС [7]. В случай, 
че точките на свързване на Sitras®PCI в ТПС са вто-
ричната страна на тяговия трансформатор (2) и сборна 
шина на РУ 825V DC (5) то той се използва като 
спомагателен инвертор. Този вариант е удобен, когато 
се извършва ретрофит в някоя от съществуващите 
ТПС. Предимството е, че с малко по обем строително 
монтажни работи и без допълнителни съоръжения 
инверторът се присъединява към съществуващото 
оборудване [5].  

4 Заключение  

Получените резултати от проведеното изследване и 
направеният анализ дават основания да са направят 
следните изводи: 
• При метровагони модел 81-740.2/81-741.2 средният 
относителен дял на върнатата в тяговата мрежа 
електрическа енергия при режим на рекуперативно 
спиране е около 24%; 

• Благодарение на новите технологии при инсталира-
не на Sitras®PCI, в над 50% от експлоатираните 

ТПС ефективното оползотворяване на електроенер-
гията получена при рекуперативното спиране от 
метросъставите може да бъде повишена с 40%-50%; 

• Енергийните разчети за консуматори собствени 
нужди на ТПС показват едни добри условия за 
оползотворяване на електроенергията получена при 
рекуперативното спиране и оправдават инсталиране 
на управляеми инвертори от типа Sitras®PCI; 

• Aналитичните разчети показват, че за разглежда-
ните в доклада участъци (метростанция „Жолио 
Кюри“ – метростанция „Стадион Васил Левски“ и 
метростанция „Джеймс Баучер“ – метростанция 
„Европейски съюз“) потенциалът за повишаване на 
оползотворяването на електроенергията получена 
при рекуперативното спиране е висок, като общо за 
двете станции той може бъде повишен с до 241 618,4 
kWh годишно. 
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Studies of possibilities for efficient use 
of regenerative braking in dc traction 
power supply 

Todor Lalev1 
1Siemens Mobility EOOD, 2 “Kukush” Str., Sofia, Bulgaria  

Abstract: All modern electrical vehicles are design and 
manufacture with the possibility to return energy in the 
traction network in brake recuperation mode. Nowadays 
the question how to realize the recuperative breaking is 
not relevant. The relevant question is how to increase the 
efficient of the recuperative braking. Therefore at this 
paper are presented the possibilities for increasing of 
efficient of the regenerative breaking at DC traction 
power supply.
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Технически и схемни решения за изграждане на тягови 
подстанции в железопътната инфраструктура на Република 
България. Конструктивни и функционални особености 

Тодор Лалев1,* 

1ВТУ „Тодор Каблешков“, 1574 София, ул. „Гео Милев“ 158, България 

Резюме Началото на Електрификацията на железопътната инфраструктура (ЖИ) в Република 
България е положено преди повече от 55 години, като първата електрифицирана линия София-
Пловдив е открита през 1963 г. Към момента е електрифицирана повече от 70% от общата дължина 
на ЖИ мрежата у нас, като на територията ѝ са разположени 53 броя тягови подстанции (ТПС). 
Значителна част от системите за електрификация са строени преди повече от 50 години и са 
надхвърлили показателя „експлоатационен срок”, затова се налага същите да бъдат модернизирани. 
В тази връзка през 2001 г. операторът на ЖИ стартира поетапна модернизация и изграждане на нови 
ТПС. Началото е белязано с изграждането на ТПС Симитли и Генерал Тодоров и оттогава досега са 
изградени и модернизирани общо 21 ТПС. В настоящия доклад е направено сравнение и анализ на 
основните технологични и схемни решения, използвани при модернизиране и изграждане на ТПС в 
ЖИ. Разгледани са техните функционални възможности и конструктивни особености. 

1 Въведение  

Реконструкцията и модернизацията на системите за 
електрификация и в частност на ТПС е свързана с 
инвестиционни разходи. Тези разходи са подлагани 
на особено критична оценка, както от специалистите 
вземащи решения, така и от обществото, въпреки че 
експлоатационния срок на системите достига 40 годи-
ни [1]. Според [2] трябва да се отчетат всички разход-
ни единици на компонент, генерирани през неговия 
живот. Тези разходи са ясно дефинирани и класифи-
цирани в четири ценообразуващи фази (Фиг. 1).  

 

Фиг. 1. Процентно съотношение на разходи за жизнен 
цикъл на ЖИ за период 30-50 години [1,3]. 

На Фиг.1 е показано, че освен инвестиционните 
разходи, трябва да се вземат предвид и разходите 
генерирани по време на експлоатация, поддръжка и 
извеждане от експлоатация (рециклиране) на систе-
мите за целия им експлоатационен срок от 40 години. 
Вижда се, че 65% от разходите за жизнен цикъл на 
системите за електрификация се генерират от разходи 

за експлоатация и поддръжка [1]. В тази връзка, пла-
нирането, оценката и проектирането на системата за 
електрозахранване на ЖИ оказват решаващо влияние 
върху последващите разходи за експлоатация, под-
дръжка и RAMS качествата на системата (надежд-
ност, работоспособност, ремонтопригодност и безо-
пасност) [3].  

Операторите на ЖИ са заинтересовани от ниски 
експлоатационни разходи, ниски разходи за под-
дръжка и от перспективата, новите системи за 
електрификация ТПС и компоненти, да бъдат 
съвместими със съществуващото инфраструктурно 
оборудване. Затова ефективността на системите за 
тягово електрозахранване и разходите свързани с 
тяхната поддръжка и експлоатация са от основно 
значение за операторите на инфраструктурата при 
съставяне на стратегически инвестиции. Следова-
телно, за да намалят своите разходи за експлоатация 
и поддръжка операторите на ЖИ трябва да избират 
между различни технологии за изграждане на техните 
системи за електрификация и ТПС. 

Предвид казаното дотук и факта, че 65 % от разхо-
дите за жизнен цикъл се генерират по време на 
експлоатация и поддръжка на ТПС, в настоящия 
доклад е направено сравнение и анализ на основните 
технологични и схемни решения, използвани при 
модернизиране и изграждане на ТПС в ЖИ.  

Разгледани са конструктивните особености и 
технически характеристики на електрооборудването 
(компонентите) изграждащо ТПС. Анализирани са 
функционалните възможности на схемните решения 

5%

28%

65%

2%

Разходи за жизнен цикъл на ЖИ

Разходи за проектиране

Разходи за монтаж и 
въвеждане в експлоатация
Разходи за поддръжка и 
експлоатация
Разходи за рециклиране

Т. Лалев, Технически и схемни решения за изграждане на тягови подстанции в железопътната инфраструктура на Република България. Конструктивни и 
функционални особености 
T. Lalev, Technical and scheme solutions for the construction of traction substations in the railway infrastructure of the Republic of Bulgaria. Structural and functional 
features 
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на различните типове оборудване. Дадени са предим-
ствата и недостатъците на различните ТПС от глед-
ната точка на експлоатацията и поддръжката.  

2 Принципни схеми на тягови 
подстанции експлоатирани в 
железопътната инфраструктура 

Железопътната инфраструктура на Република Бълга-
рия се поддържа и управлява от Държавно предприя-
тие „Национална компания железопътна инфраструк-
тура“ (ДП „НКЖИ“). Като част от европейската ЖИ, 
се налага да се внедряват системи, които да осигуря-
ват оперативна съвместимост с железниците на 
страните от Европейския съюз. В тази връзка изграж-
дането на съвременни ТПС в съответствие с 
Техническа спецификация оперативна съвместимост 
/ТСО/ „Енергия“ и европейските норми и стандарти, 
е една от основните цели на компанията. 

 

Фиг. 2. Принципна еднолинейна схема на открита 
разпределителна уредба /ОРУ/ 110 kV на стандартна (а) и 
опорна (б) ТПС.  

ТПС експлоатирани в ЖИ на Република България 
са понижаващи подстанции, които се захранват с 
напрежение 110 kV от електроенергийната система 
(ЕЕС) на страната [4]. Тяхната задача е да преобразу-
ват променливото двуфазно напрежение 110 kV, 50Hz 
в монофазно променливо с големина 25 kV, 50Hz под-
ходящо за захранване на електрическите подвижни 
състави (ЕПС).  

Според начина им на присъединяване в ЕЕС, ТПС 
се изграждат като опорни или стандартни подстан-
ции. При опорната, ТПС ОРУ 110 kV се изпълнява с 
двойна шинна система. Принципна схема на опорна 
ТПС е показана на Фиг. 2 а. При изграждане на стан-
дартната ТПС, ОРУ 110 kV се изгражда по така наре-
чената опростена Н-схема. На Фиг. 2 б е показана 
принципна Н-схема на стандартна ТПС.  

Захранването на контактната мрежа (КМ) се из-
вършва от монофазна РУ 25 kV изпълнена като 
единична секционирана работна шинна система 
Фиг. 3 [4]. Работната шина е секционирана с два разе-
динителя със заземителни ножове (РС) към работните 
секция 1 и секция 2, към които се присъединяват 
тяговите трансформатори (ПР Т-ТР) и изводите за 
KM. Към средната секция са присъединени устрой-
ство компенсиращо реактивна енергия (ДК) и транс-
форматор собствени нужди (СН). 

 

Фиг. 3. Принципна еднолинейна схема на РУ25 kV ТПС.  

Трябва да се отбележи, че показаните схеми са 
принципни и те могат да бъдат реализирани по 
различни начини и с различни типове оборудване. 

3 Технически и схемни решения 
използвани за модернизация на ТПС 

Към настоящия момент при изграждане на нови и 
рехабилитация на стари ТПС, за реализирането на 
принципните схеми на ДП „НКЖИ“, от техническа 
гледна точка се използват дава подхода. За конкрет-
ния случай, ще ги наречем подход ТПС Тип 1 и 
подход ТПС Тип 2. 

ТПС Тип 1 – ОРУ 110 kV е въздушно изолирано и 
е изградено от конвенционално електрическо оборуд-
ване. РУ 25 kV е реализирано с компактна КРУ с 
елегазова SF6 изолация със стационарно монтирани 
вакуумни прекъсвачи. 

ТПС Тип 2 – ОРУ 110 kV е изградено от така наре-
чените „компактни, високо интегрирани модули за 
ВН с елегазова изолация (SF6)“ и РУ 25 kV, реализи-
рана с КРУ с въздушна изолация и изваждаеми 
вакуумни прекъсвачи. 

3.1. Технически и схемни решения при 
изграждане на ОРУ 110 kV. Конструктивни 
особености и технически характеристики 

ОРУ 110 kV на разглежданите в доклада ТПС са 
изпълнени като стандартна H-схема от Фиг. 2 б. Тази 
схема е предпочитана при изграждане на ОРУ 110 kV 
на ТПС, защото със сравнително малко на брой кому-
тационни апарати и оптимални капитало-вложения се 
осигурява сравнително висока степен на надеждност 
и резервиране на електрозахранването на ТПС.  

3.1.1. Конструктивни особености и схемни 
решения на ОРУ 110kV 

ОРУ 110 kV ТПС Тип 1 е изградена от конвенцио-
нални електрически апарати и е изпълнена като 
опростена H-схема, показана на Фиг. 4. Схемата е 
съставена от две захранващи линии, като въводите на 
страна 110 kV са присъединени с два моторни линей-
ни разединители (РЛ-Q9). За да се осигури пълна 
функционална възможност за заземяване 
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(обезопасяване на схемата), преди и след РЛ-Q9, са 
инсталирани по два моторни заземителни разедини-
тели (РЗ-Q8 и Q15). Те позволяват безопасно да бъдат 
заземени, както захранващите схемата въводи, така и 
шинната система 110 kV. Секционирането между 
двата захранващи въвода се осъществява посредством 
един мостов разединител (РМ-Q11). Тяговите транс-
форматори са присъединени към шинната система 
посредством разединител (Q1) и заземителен разеди-
нител (Q5) и прекъсвач (Q0), като това позволява при 
работа по прекъсвача или по шинната система 
участъкът да бъде обезопасен.  

Схемата напълно отговаря на принципната схема 
на ДП “НКЖИ“, Фиг. 2 а. Уредбата е изградена от 
следните елементи: 
• Q8/Q9/Q15-РЛ – разединител с два заземителни 
ножа с 3 независими моторни задвижвания; 

• Q11-РМ – разединител с моторно задвижване; 
• Q0 – елегазов прекъсвач; 
• Q1/Q5-РШ – разединител със заземителен нож с две 
независими моторни задвижвания; 

• CT – Токов трансформатор; 
• VT – Напреженов трансформатор. 

Количеството елегаз SF6 в уредбата е 9,6 kg. 

 

Фиг. 4. Еднолинейна схема на ОРУ 110 kV на ТПС Тип 1. 

Общ вид на уредбата, изградена с конвенционално 
оборудване 110 kV, е дадена на Фиг. 5. 

  

Фиг. 5. ОРУ 110 kV изградена от индивидуални 
комутационни и измервателни апарати. 

ОРУ 110 kV ТПС Тип 2 е изградена от два свър-
зани помежду си „компактни високо интегрирани 
модули за ВН с елегазова изолация (SF6)“, които 
реализират опростена Н-схема, Фиг. 6. 

 

Фиг. 6. Еднолинейна схема на ОРУ 110 kV на ТПС Тип 2. 

За нуждите на ДП „НКЖИ” модулите са изпъл-
нени двуфазно на страната на присъединяване на 
тяговия трансформатор и трифазно за останалите 
страни на присъединяване. 

H-схемата на Фиг. 6 ТПС Тип 2 е реализирана 
посредством свързването на два еднотипни модула за 
ВН. Тук, както при първия случай, имаме две захран-
ващи линии, като въводите на страна 110 kV са при-
съединени чрез два комбинирани разедини-тел/земен 
нож апарата Q8/Q9. Всъщност Q8/Q9 са един разеди-
нител с едно моторно задвижване, който заема три 
положения (вкл., изкл., заземено). От схемата се 
вижда, че вътрешната шинна система в модула (Q9, 
Q0 и Q11Q12) не може да бъде заземена. 

При тази схема, за да се осигури секциониране и 
мостовата връзка както и необходимата функционал-
ност, се използват два последователно свързани 
апарата (разединител/заземителен нож Q11 и Q12). 
Резултатът е, че се намалява надеждността на схемата 
[5,6], тъй като имаме два последователно свързани 
апарата във веригата. 

 Връзката между прекъсвачи за високо напреже-
ние Q0 и тяговите трансформатори се осъществява 
също чрез комбиниран разединител/земен нож (Q1 и 
Q5), като разединителите са директно присъединени 
към тяговите трансформатори. 

От конструктивна гледна точка в модулите за ВН 
е интегрирано следното електрическо оборудване: 
• Q8/Q9-РЛ – комбиниран разединител със заземите-
лен контакт, задвижван от един електродвигател.  

• Q11/Q1-РМ – комбиниран разединител със заземи-
телен контакт, задвижван от един електродвигател; 

• Q0 – елегазов прекъсвач; 
• Q1/Q5-РШ – комбиниран разединител със заземи-
телен контакт, задвижван от един електродвигател; 

• BLK222 – моторно задвижване; 
• CT – токов трансформатор, монтиран върху изола-
тора. 

• VT – напреженов трансформатор, индуктивен, с ел-
егазова изолация; 
Количеството елегаз SF6 в уредбата е ≈190 kg. 
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„Компактните високо интегрирани модули за ВН с 
елегазова изолация (SF6)“ позволяват габарита на 
ОРУ 110 kV да се намали с до 60%. При тази техно-
логия значително се намалява времето за инсталация 
на оборудването на ОРУ 110kV и се спестяват инве-
стиционни разходи. Поради херметизирания дизайн, 
теоретично тези уредби не се нуждаят от поддръжка, 
но използването на тази технологията не позволява 
пряк достъп до прекъсвач или разединител от 
уредбата, т.е. апаратите не са пряко достъпни в случай 
на повреда (не са ремонтопригодни). Бърза и проста 
оценка на повредата отвън, както при конвенционал-
ната уредба, е невъзможна, следователно и разходите 
генерирани за ремонт на апарат от уредбата са по-
високи в сравнение с конвенционалната уредба [7].  

В съответствие с [5,6], RAMS показателят „разпо-
лагаемост“ на двата вида оборудване –  конвенцио-
нално (въздушноизолирано ОРУ) и модулно (газово-
изолирано ОРУ) е почти един и същ. Това е така, 
защото по-малката вероятност за повреда при газово-
изолираната технология се компенсира с по-дългия 
интервал от време за отстраняване на повредата. 
Например: вероятността за отказ при конвенционал-
ния разединител са fk = 0,0014 1/год., а времето за 
отстраняване на повредата е rk = 24 h [5]. Същите 
показатели при газовоизолираната технология са  
fk = 0,001149 1/год. и rk = 35 h [5].  

3.1.2. Технически характеристики ОРУ 110kV 

В таблица 1 са дадени техническите изисквания на ДП 
„НКЖИ“ и техническите данни на използваните 
прекъсвачи за ВН за различните типове ТПС. Като 
сравним техническите параметри на двата типа 
прекъсвачи се вижда, че те са със сходни технически 
характеристики и покриват изискванията на ДП 
„НКЖИ“. 

Таблица 1. Технически изисквания и параметри на 
съоръженията в ТПС прекъсвач ОРУ 110 kV [4,8,9]. 

Технически данни 
прекъсвач 110 kV  

Изиск-
вания 
НКЖИ 

ТПС Тип1 ТПС Тип2 
3AP1FB-

123 
Pass-MO 

DBB-LTB-D 
Изолационно /номинално 
напрежение, kV 123/110 123 145 

Номинален ток, A ≥1250 1600 1600 
Номинален ток на 
изключване, kA ≥31,5 31,5 31,5 

Номинален ток на 
включване, kA ≥85 85 80 

Време на включване 
/изключване, ms ≤ 60/ 30 59/31±3 ≤ 42/ 25 

Изпитателно променливо 
напрежение, kV за 1 min 230 kV 230 275 

Изпитателно импулсно 
напрежение, kVза 
1,2/50μs 

550 kV 550 650 

Аналогично, за използваните разединители ВН, в 
Таблица 2 са дадени технически данни. И тук, както 
при прекъсвачите за ВН, се вижда, че и двата типа 
разединители са със сходни технически характерис-
тики и покриват изискванията на ДП „НКЖИ“. 

Таблица 2. Технически изисквания и параметри 
съоръженията в ТПС разединител ОРУ 110 kV [4,8,9]. 

Технически данни 
разединител 110 kV  

Изисквания 
НКЖИ 

ТПС Тип1 ТПС Тип2 
3DN1CB 
123 EB  

Pass-MO 
DBB 

Изолационно /номинално 
напрежение, kV 123/110 123 145/110 

Номинален ток, A ≥1250 1600 1600 
Ток на термична 
устойчивост, кА ≥3 s, 31,5 ≥3 s, 31,5 31,5 

Ток на динамична 
устойчивост, кА 80 80 80 

Изпитателно напрежение 
за f – 50Hz (1 min спрямо 
земя) между отворени 
контакти, kV 

230/265 230/265 230/275 

Изпитвателно импулсно 
напрежение за 1,2 (50 μs 
спрямо земя) между 
отворени контакти, kV 

550/630 550/630 550/650 

Път на утечка на 
изолаторите, mm 3100 3080 N/A 

Трябва да отбележим, че към момента, вземащите 
решения специалисти от ДП „НКЖИ“ предпочитат да 
се изгражда ОРУ 110 kV на ТПС с „компактни, високо 
интегрирани модули за ВН с елегазова изолация 
(SF6)“. Нещо повече, тази технология се оценява най-
високо по заложената методика за техническа оценка 
при провеждане на обществени поръчки за проекти-
ране и строителство на ТПС [4]. 

3.1.3. Изводи от анализа за ОРУ 110 KV 

Технически характеристики 
• Комутационната апаратура в ТПС Тип 1 и ТПС Тип 

2 покрива изискванията на ДП “НКЖИ“ и е със 
сходни технически характеристики; 

• От критериите за оценка е видно, че предпочитано 
техническо решение за изграждане на ОРУ е 
„компактни, високо интегрирани модули за ВН с 
елегазова изолация (SF6)“ [4]. 

Конструктивни особености 
• ОРУ 110 kV на ТПС Тип 2 е с олекотена и по-
компактна конструкция – нетната площ на уредбата 
110 kV се намалява с около 60%; 

• От гледна точка на опазване на околната среда, като 
сравним количеството елегаз SF6 за всяка група 
ТПС, се вижда, че при ТПС Тип 1 (конвенционален 
тип) количеството елегаз е над двадесет пъти по-
малко в сравнение с ТПС Тип 2 (модулен тип); 

• Поради интегрираната си конструкция, „Компакт-
ни, високо интегрирани модули за ВН с елегазова 
изолация (SF6)“ трябва да се разглеждат като един 
апарат, следователно при отказ, на който и да е еле-
мент на модула (ОРУ 110 kV на ТПС Тип 2), цялото 
присъединение загубва работоспособност – намаля-
ва се категорията на осигуреност на електрозахран-
ването (Наредба 3 - УЕУЕЛ), т.е. следствие на отказ 
на елемент от модула се губят 50% от захранващата 
схема на ОРУ 110 kV. Модулът трябва да бъде 
демонтиран и откаран в завода производител, 
където да бъде ремонтиран; 
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• При конвенционалното оборудване (ОРУ 110 kV 
ТПС Тип 1), обслужващият персонал има достъп до 
всяко едно от съоръженията, при повреда те могат 
лесно и на място да бъдат ремонтирани; 

• При ОРУ 110 kV на ТПС Тип 2 модулен тип е 
спестена комутационна апаратура и моторни 
задвижвания в сравнение с ОРУ 110 kV ТПС Тип 1. 
Това води до намалена функционалност на схемата. 

3.2. Технически решения при изграждане на 
РУ 25 kV. Конструктивни особености и 
технически характеристики 

Тук, както при ОРУ 110 kV, се използват два подхода 
при изпълнение на схемното решение. Разликата идва 
от факта, че при ТПС Тип 2, РУ 25 kV e реализирано с 
въздушно изолирано КРУ 25 kV, а при ТПС Тип 1 е 
използвано газово изолирано КРУ 25 kV. 

3.2.1. Конструктивни особености и схеми 
решения на РУ 25 kV 

РУ 25 kV ТПС Тип 1  
На Фиг. 7 е показан общ вид на РУ 25 kV, изграде-

на от компактно газово изолирано КРУ 25 kV със ста-
ционарно монтирани вакуумни прекъсвачи. При тези 
типове КРУ елегаза (SF6) се използва само като изо-
латор, това позволява силно намаляване на габарита 
на уредбата, съответно по-малки сгради за инста-
лация. Прекъсването на силовата верига се извършва 
чрез стационарно монтиран вакуумен прекъсвач 
3AH47, като по този начин се избягва получаване на 
агресивните съединения в следствие на гасенето на 
дъгата в елегазова среда [10]. Количеството елегаз в 
този тип КРУ е 9,6 kg. 

 

Фиг. 7. Общ вид на газовоизолирано КРУ 25 kV тип 
8DA11. 

На Фиг. 8 е показана еднолинейна схема РУ 25 kV 
реализирана с КРУ от типа 8DA11 (ТПС Тип 1). 
Схемата е единична секционирана шинна система. 
Като се направи сравнение, се вижда, че тази схема 
напълно отговаря на принципната схема от Фиг. 2 на 
ДП „НКЖИ“. 

На Фиг. 9 е показана конструкцията на КРУ 25 kV 
от типа 8DA11. При тези типове КРУ първичната 
комутация и шинната системата са в елегазова среда, 
като по-този начин КРУ не се нуждае от поддръжка и 

се осигурява допълнителна безопасност на персонала 
при работа. Тук прекъсването на силовата веригата се 
извършва чрез вакуумен прекъсвач 4(Q0) и физически 
отделен трипозиционен разединител 5(Q1), които са 
разположени в отделни отсеци и са оборудвани с от-
делни моторни задвижвания. Този тип конструктивно 
решение позволява извода от контактната мрежа да се 
заземи в КРУ 25 kV през прекъсвач /4(Q0)/ с трипози-
ционнен ножов разединител /5(Q1)/. Така индуктира-
ните напрежения в контактната мрежа се гасят през 
контактната система на прекъсвача /4(Q0)/, а не през 
заземителния разединител, по този начин се щади 
контактната система на разединителите и се увели-
чава техния комутационен ресурс. За да се улесни 
поддръжката и подмяната, конструкторите са 
извадили моторните задвижвания, токовите и 
напреженовите трансформатори извън херметизира-
ните отсеци. 

 

Фиг. 8. Еднолинейна схема на газоизолирано КРУ 25 kV 
тип 8DA11. 

2
35
0

ОТСЕЦИ:
А – Работната шина;
B – Кабелно присъединяване;
C – Прекъсвач и 
трипозиционен разединител;
D – Ниско напрежение. 

А

B

D

C1

2

3

4

5

Основно електрическо 
оборудване:
1 – Моторно задвижване 
трипозиционен разединител;
2 – Моторно задвижване прекъсвач;
3 – Връзка кабелни глави;
4 – Вакуумен прекъсвач;
5 – Трипозиционен разединител;
6 – Измервателни трансформатори;
7 – Датчик за мониторинг на елегаза;

6

6

 

Фиг. 9 Конструкция на газовоизолирано КРУ 25 kV тип 
8DA11 [9]. 

РУ 25 kV ТПС Тип 2  
РУ 25 kV на ТПС Тип 2 е изградена от КРУ 25 kV 

с изваждаеми вакуумни прекъсвачи инсталирани 
върху колички.  

На Фиг. 10 е показана еднолинейна схема РУ 25 
kV реализирана с КРУ от типа UniGear R 40 (ТПС Тип 
2). Схемата е единична секционирана шинна система. 
Вижда се, че липсва шинен разединител Q1. За разли-
ка от КРУ на ТПС Тип 1, тук прекъсването на силовата 
верига се извършва с вакуумен прекъсвач инсталиран 
на количка (1/Q0) - виж Фиг. 11. Количката заедно с 
прекъсвача изпълнява ролята на разединител като 
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заема две положения в КРУ (работно "вкл." и тестово 
"изкл."), т.е. чрез изваждането количките с вакуумни-
те прекъсвачи (1/Q0) се осъществява разделянето на 
веригата на работна шина от останалите съоръжения. 
Липсва реален разединител между прекъсвача и 
шинната система - изваденият прекъсвач (1/Q0) играе 
ролята на шинен разединител. За да се извърши физи-
ческото разкъсване на веригата, количката (заедно с 
прекъсвача) е снабдена с електромеханично задвиж-
ване, което е с ограничен експлоатационен ресурс. 
Трябва да се отбележи, че превключването на колич-
ката (работно "вкл." и тестово "изкл.") отнема около 
60 s. 

 

Фиг. 10. Еднолинейна схема на въздушноизолирано КРУ 
25 kV тип Unigear R40. 

24
0
0

ОТСЕЦИ:
А – Работната шина;
B – Кабелно присъединяване;
C – Прекъсвач;
D – Ниско напрежение. 

Основно електрическо оборудване:
1 – Вакуумен прекъсвач/Разединител;
2 – Система за блокиране на падащи 
прегради;
3 – Връзка кабелни глави;
4 – Земен нож с ръчно задвижване;
5 – Измервателни трансформатори;
6 – Отвори срещу свръх налягане 

 

Фиг. 11. Конструкция на въздушноизолирано КРУ 25 kV 
тип UniGear R 40 [8]. 

За заземяване и обезопасяване на силовата верига 
КРУ е оборудвано със стационарен земен нож с ръчно 
задвижване Q1. Заземяването на сборна шина се 
извършва РЪЧНО чрез заземителен разединител Q1. 
Това е едно икономично и евтино решение, чрез което 
се спестява комутационна апаратура. При този тип 
КРУ е невъзможно заземяване при наличие на 
индуктирано от съседен извод на КМ напрежение. 

3.2.2. Технически характеристики KРУ 25 kV 

В Таблица 3 са дадени техническите данни на 
използваните КРУ за различните типове ТПС.  

Като сравним техническите параметри на двата 
типа КРУ се вижда, че те са със сходни технически 
характеристики. И тук, както при ОРУ 110 kV, 
основната разлика между различните типове 
оборудване е в конструкцията на съоръженията. 
 

Таблица 3. Tехнически изисквания и параметри на КРУ 25 
kV [4],[8],[9]. 

Технически данни за КРУ 
Изисква
ния 

НКЖИ 

ТПС 
Тип1 

ТПС Тип2 

8DA11 UniGear R40 
Номинално изолационно 
напрежение, kV 25 27,5 27,5 

Продължително допустимо 
работно напрежение, kV 27,5 27,5 27,5 

Изолационно напрежение на 
комплексното устройство, kV 40,5 40,5 40,5 

Честота, Hz 50 50 16,7/50 
Номинален ток на термична 
устойчивост, A/s 

25kA / 
3s 

25kA / 
3s 

25 kA / 1s 

Номинален ток на 
събирателните шини, A 2000 2000 2000 

Номинален ток на фидерите, 
A 1600 2000 2000 

Изпитателно променливо на-
прежение с f –50 Hz/1min, kV ≥ 95 95 95 

Изпитателно импулсно 
напрежение – 1,2/50 μs, kV ≥ 200 200 200 

Температурен диапазон 
от - 5 до 
+40,°C 

от -5 до 
+40, °C 

от - 5 до 
+40, °C 

3.2.3. ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА ЗА РУ 25 kV 

Технически характеристики 
• Комутационната апаратура в ТПС Тип 1 и ТПС Тип 

2 покрива изискванията на ДП “НКЖИ“ и е със 
сходни технически характеристики; 

• От критериите за оценка е видно, че предпочитано 
техническо решение за изграждане на РУ 25kV е 
Въздушноизолирано КРУ с изваждаеми прекъсвачи 
[4]. 

Конструктивни особености 
• При ТПС Тип 1 не е необходима поддръжка на кому-
тационните апарати, тъй като елементите на уредба-
та са в газоизолирана среда. Първа проверка (визу-
ална проверка) се извършва след 6 години, а първа 
профилактика - след експлоатация от 12 години [9]; 

• При въздушно изолирано КРУ 25 kV ТПС Тип 2 
обслужващият персонал има достъп до всяко едно 
от съоръженията; 

• Газово изолирано КРУ 25 kV на ТПС Тип 1 е с олеко-
тена и по-компактна конструкция – необходима е 
значително по-малка сграда или помещение в 
сравнение с ТПС Тип 2; 

• При КРУ 25 kV на ТПС Тип 2 е спестена комутаци-
онна апаратура и моторни задвижвания в сравнение 
с КРУ 25 kV ТПС Тип 1. Функцията на разединителя 
Q1 се осъществява чрез изваждане на прекъсвача и 
количката. 

4 Заключение 

За периода от 1999-2018 г. в ЖИ на страната, ДП 
“НКЖИ“ е реконструирало и изградило общо 22 броя 
ТПС. Първите 10 броя ТПС са изградени по подхода 
ТПС Тип 1, като са внедрени и пуснати в експлоатация 
през периода 1999-2013 г.. След 2013 г. ДП “НКЖИ“ 
внедрява ТПС Тип 2 (общо 12 броя).  
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Резултатът от направеното сравнение и анализ се 
обобщава в следното: 
• Функционалност. Оборудването на ТПС от Тип 2 е 
с ограничени функционални възможности, спестена 
е комутационна апаратура (пр. При КРУ 25 kV на 
ТПС Тип 2 функцията на шинния разединител се 
изпълнява от количка оборудва с електромеханично 
задвижване. Липсата на редица функции затруднява 
експлоатацията и поддръжката на съоръженията. 

• Техническа разполагаемост. Техническа разполага-
емост на ОРУ 110 kV на ТПС от Тип 2 е значително 
по-ниска, тъй като при отказ, на който и да е елемент 
на модула на ОРУ 110 kV при ТПС Тип 2 цялото 
присъединение загубва работоспособност. В резул-
тат се намалява категорията на осигуреност на елек-
трозахранването (Наредба 3 – УЕУЕЛ). Вследствие 
на отказ на елемент от модула се губят 50% от 
захранващата схема на ОРУ 110 kV. Модулът трябва 
да бъде демонтиран и откаран в завода производи-
тел, където да бъде ремонтиран. 

• Ремонтопригодност. Като цяло ТПС Тип 1 е значи-
телно по-ремонтопригодно в сравнение с ТПС от 
Тип 2. При ОРУ 110 kV на ТПС Тип 1, обслужва-
щият персонал има достъп до всяко едно от съоръ-
женията, при повреда те могат лесно и на място да 
бъдат ремонтирани. 

• Екологичност. Количеството елегаз в ТПС от Тип 2 
е приблизително 10 пъти повече в сравнение с от 
ТПС от Тип 1. 
В обобщение можем да кажем, че от технологична 

и експлоатационна гледна точка би следвало всяко 
ново решение да надгражда предишното и да носи 
нови допълнителни ползи. Очевидно е необходимо да 
се преосмисли подхода при избор на нови решения с 
цел покриване на основните технико-експлоатацион-
ни критерии. 
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Technical and scheme solutions for the 
construction of traction substations in 
the railway infrastructure of the 
Republic of Bulgaria. Structural and 
functional features 

Todor Lalev1 

1“Todor Kableshkov” University of transport, 158 Geo Milev 
Str., 1574 Sofia, Bulgaria 
 
Abstract. The electrification of the railway network 
(RN) in the Republic of Bulgaria began more than 55 
years ago, and the first electrified line, Sofia-Plovdiv, was 
opened in 1963. At present, over 70% of the overall length 
of the railway network in our country has been electrified, 
and the railway infrastructure deploys 53 traction power 
substations (TPSS). A significant portion of the 
electrification systems were built more than 50 years ago, 
and they have exceeded the indicator “operation term”, 
and the same have to be modernised. In this respect, in 
2001, the railway infrastructure operator began an 
incremental modernization and construction of new 
TPSS. The beginning was given with the construction of 
traction substations Simitli and General Todorov, and 
since then 21 TPSS were constructed and modernised. 
The present report includes a retrospective comparison 
and analysis of the main technological and scheme 
solutions, used for the modernization and construction of 
TPSS in the RI. It reviews their functional capabilities and 
structural features. 
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Strength analysis of hopper freight wagon with regard to 
lightweight design 
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Abstract. The paper presents the optimization of wagon Falns 278 with a goal of weight reduction in order 
to increase the wagon maximal payload. Initial construction strength was calculated in Department of 
Railway Engineering at Technical University Sofia. Strength calculations are done using finite elements 
method. All prescribed load cases were applied to the wagon construction. The results of carried out strength 
calculations show, that the wagon’s initial construction has very high strength. This motivated the research 
team to conduct optimization of initial design in order to reduce wagon’s own weight and in that way to 
increase maximal payload capacity of the wagon by keeping the wagon body strength in prescribed limits. 
After applying some of lightweight techniques, the strength analysis of optimized design was conducted. 
The results of the strength analysis were satisfactory and the wagon's own mass was reduced.  

1 Introduction 

In this paper an approach for reducing the own weight of 
body of wagon series Falns 278 is presented. One of the 
stages for commissioning of new wagon constructions is 
to perform the stress-strain analysis, which has to be done 
according to the international requirements presented in 
normative documents [1-4].  

Technical documentation of the specialized four-axle 
freight wagon for bulk goods was developed by Bulgarian 
wagon manufacturer TRANSVAGON Plc., city of 
Bourgas. The FEM-calculations were conducted in the 
Department of Railway Engineering at the Faculty of 
transport at the Technical University of Sofia.  

The general appearance as a 3D-model is shown in 
Fig. 1. 

 

Fig. 1. CAD 3D-model of wagon series Falns 278. 

The object of the study is a wagon with axle load 22,5 
t/axle and 65 t maximum payload. It is designed for the 
transport of heavy bulk goods and meets all international 
railway shipping requirements.  

The results of carried out preliminary strength 
calculations show, that the wagon’s initial construction 
has very high strength. This motivated the research team 
to conduct optimization of initial design in order to reduce 
wagon’s own weight and in that way to increase maximal 
payload capacity of the wagon by keeping the wagon 
body strength in prescribed limits. 

2 Loading methodology  

All load cases applied in static stress-strain analysis 
(Table 1) were defined after analysis of normative 
documents: European standard EN 12663-2:2010 [1], 
Technical specifications for Interoperability TSI – Freight 
wagons [4] and Leaflet 577 of International union of 
railways (UIC) [2, 3].  

Applied load cases are classified in following groups: 
horizontal (HLC), vertical (VLC), exceptional (LLC), 
combined (CHLC), static load cases for study of fatigue 
strength, load cases for determining of wagon body Eigen 
frequencies [5].  

In Table 1 the mass m1 equals to underframe own 
mass, mass m2 = 4,5 t equals to bogie mass and mass  
m3 = 65 t equals to mass of maximal vertical payload. 

3 Calculation models 

The following sequence is used in the development of the 
calculation model [6-8]: 
 

S. Slavchev, V. Maznichki, V. Stoilov, and S. Purgic, Strength analysis of hopper freight wagon with regard to lightweight design 



Sozopol, 15-17 September 2018 BulTrans-2018 Conference Proceedings 

 107  

Table 1. Applied load cases. 

Load 
case 

Description 

 Longitudinal (horizontal) static loads 

HLC1 
Compressive force at buffer axis height 2000 kN 

(Table 2 of [1]) 

HLC2 
Compressive force 50 mm below buffer centre line 

1500 kN (Table 3 of [1]) 

HLC3 
Compressive force applied diagonally at buffer level 

400 kN (Table 4 of [1]) 

HLC4 
Tensile force at coupler axis level 1500 

 kN (Table 5 of [1]) 
 Vertical static loads (Table 6 of [1]) 

VLC1 Vertical load 65 t  
 Exceptional static loads (lifting and jacking) 

LLC1 
Lifting at one end of the vehicle 1,0×g×(m1+m2+m3) 

(Table 7 of [1]) 

LLC2 
Lifting the whole vehicle at 4 lifting positions 

1,0×g×(m1+2m2+m3) (Table 8 of [1]) 

LLC3 
Lifting the whole vehicle at 4 lifting positions 

with one lifting point displaced 10 mm 
vertically 1,0×g×(m1+2m2+m3) (Table 8 of [1])  

 Superposition of static loads (Table 9 of [1]) 

CHLC1 
Compressive force at buffer axis height  

2000 kN and vertical load 1,0×g×(m1+m3)  

CHLC2 
Compressive force 50 mm below buffer centre 
line 1500 kN and vertical load 1,0×g×(m1+m3)  

CHLC3 
Compressive force at buffer axis height  

2000 kN and minimum vertical load 1,0×g×m1 

CHLC4 
Tensile force at coupler axis level 1500 kN and 

vertical load 1,0×g×(m1+m3)  

CHLC5 
Tensile force at coupler axis level 1500 kN and 

minimum vertical load 1,0×g×m1  

3.1. Geometry 

The real object is modeled as a complex mechanical 
system, which takes into account the influence of all the 
supporting elements: beams, reinforcing profiles, ribs, 
consoles, cladding, etc. 

3.2. Boundary conditions 

An important part in the building of an adequate 
calculation model is to define the boundary conditions, 
divided in the displacements constraints and external and 
internal loads. 

3.3. Displacement constraints  

In all load cases (without exceptional ones), along vertical 
and transverse axes displacement constraints are modeled 
in area of pivot bearing. On the longitudinal axis of the 
frame the displacements are limited to the symmetrical 
force applied to the wagon structure.  

In exceptional load cases, the displacement limitations 
are modeled in the areas provided for wagon lifting with 
hoists in the following manner [5]: On the longitudinal 
axis of the frame the displacements are limited to two 
supports at one end of the wagon. Along vertical axis 
displacements are limited in all four constructively 

provided lifting positions. On the transverse axis, the 
constraints of the displacements are introduced into two 
supports located on one side of the wagon. The solutions 
adopted correspond most closely to the actual operation 
of the wagon and to the test schemes [5, 9, 10].  

3.4. External and internal loads 

In all load cases, the force of the wagon's own mass is 
applied as an evenly distributed load over the area of the 
beams that make up the floor and the wagon underframe. 
The payload force is applied as a uniformly distributed 
load on the floor area of the wagon. Concentrated forces 
are applied with the help of additional structural elements 
– plates, blocks, etc., as close as possible to the real way 
of transmitting the forces to the wagon frame. The 
advantage of this solution is that it allows modeling 
control. With a properly constructed geometry model and 
accurate load input, the reaction forces in the horizontal 
plane must be equal to the load forces. If this is not met, 
there is a modeling error. 

3.5. Finite elements mesh 

Figure 2 shows the final calculation model for testing the 
strength of the wagon body with the load cases from 
chapter 2.  

In this model the solid finite elements mesh is 
compressed (803764 nodes and 413301 elements), 
maximum size of finite elements is 75 mm (Fig. 2), which 
shows a very good density of the mesh.  

 

Fig. 2. Finite elements mesh of calculation model. 

3.6. Material properties 

The wagon body is made of steel S355J2 according to  
EN 10025 with following mechanical properties:  
Rp=355 N/mm2, Rm=520 N/mm2 and A>10%. 

The side wall flaps have a non-standard design and are 
subject to additional calculation. For their calculation, 
independent models shown in Fig. 3 were developed. 
These models correspond to the actual loading state and 
simplify the calculation model of the wagon body.  

In order to verify the calculation model, i.e. to assess 
the extent to which the number of nodes and elements has 
to be increased in order to obtain the most accurate results 
for stresses and deformations of the structure, the 
relevance of the decision was examined [6-8]. 
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Fig. 3. FE-mesh of side wall flaps calculation model. 

After the calculations were done, it was found that the 
stress difference in the identical nodes was negligible. 
This gives reason to conclude that the solution is 
conceivable and that both models are suitable for robust 
analysis of the specialized wagon underframe.  

Based on the above conclusion, it was decided to use 
the more sophisticated model as it allows to obtain more 
complete and accurate information on the distribution of 
stresses, displacements and deformations as well as to 
study the impact of stress concentrators; established using 
the simpler model. 

4 Results analysis 

The wagon body strength calculations are performed with 
the SolidWorks Simulation software [8, 11]. The 
measured quantities are: equivalent stresses in the finite 
elements; stresses in the nodes; deformations and 
displacements.  

The assessment of the wagon body strength is made 
by permissible displacements ∂max (equation 1) and 
permissible stresses lim in accordance with equation (2)  
[1, 3, 12]: 

 ∂max = 3‰×2l, (1) 

where 2l is distance between pivots; 

 σc ≤ σlim . (2) 

Permissible stresses lim depend on material S355J2, 
which is used and they are:  
• 355 MPa for parent metal outside of welded areas; 
• 323 MPa in the immediate vicinity of welds. 

Table 2 gives some of the stress results in the initial 
original design. They cover only the maximum values for 
the different load cases in the two main objects: wagon 
underframe and wagon body. The aim is to localize the 
possibilities of reducing weight in the structure of the 
vehicle as a whole. 

Analysis of stress data from the Table 2 shows that 
there are prerequisites for reducing the thicknesses of 
certain structural elements. This will result in a reduced 
wagon’s own mass and in increasing its payload capacity 
(equation 3): 

 P = Q – T = p0 n – T, (3) 

where: Q is wagons gross weight; Т – own mass;  
Р – payload capacity; n – number of axles; p0 – axle load. 

Table 2. Maximum stresses in the underframe and wagon body 
of initial wagon design. 

 Nr,  Load case 
Stress [МРа] 

Underframe Body 
1 HLC1 315,3 210,8 
2 HLC2 247,2 96,3 
3 HLC3 332,8 240,7 
4 HLC4 281,1 88,8 
5 VLC 1 304,9 62,3 
6 LLC1  213,2 152,9 
7 LLC2  203,8 197,4 
8 LLC3  313,2 245,4 
9 CHLC1 330,8 195,0 
10 CHLC2 323,4 142,9 
11 CHLC3 317,4 208,5 
12 CHLC4 345,8 130,2 
13 CHLC5 291,4 93,9 

The weight reducing of wagons leads to a significant 
increase in the productivity of rail transport. This is 
achieved not only at the expense of the reduced amount of 
metal used in the wagon, but also at the expense of the 
reduced operating costs. For example, if a lighter 
construction is used, the set volume of work can be 
performed with a smaller number of wagons, hence with 
a smaller number of locomotives and train crews. Under 
these conditions, the cost of fuel and lubricants, electric 
energy, the number of repairs, the number of spare parts 
used, etc. are lower [13]. 

Particularly analyzed are the stress distributions in the 
frame, the basket and the closing side wall flaps of the 
wagon. The overall appearance of the stress distribution 
can be seen in Fig. 4.  

 

Fig. 4. Stress distribution in wagon construction. 

The modifications made to the wagon structure are 
directed to certain structural elements and zones which 
have sufficient structural strength: 
• Wagon underframe. It is not appropriate to take 

measures for reducing weight. A particular feature of the 
underframe construction is the absence of center sill 
beams. The weakening of the profiles in the underframe 
may result in insufficient strength. An exception is the 
closing (reinforcing) rail of the side sill beam. 

• Floor supporting frame. The floor supporting frame 
located in the middle of the underframe used to build a 
saddle floor hardens the underframe and compensates 
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for the absence of center sill beam. When building it, the 
lightest standard profiles are selected, making it 
impossible to replace them with lighter ones. 

• Floor sheet. is made of S355J steel. It is subjected to 
impact loads and wear during loading and unloading of 
the wagon. This makes it inappropriate to reduce its 
thickness even though the stresses in it are significantly 
lower than the permissible.  

• Wagon body. The distribution of stresses in the wagon 
body is fairly even across all the walls. Their values are 
considerably lower than those allowed for the material 
used. This makes it possible to reduce the thickness of 
the wagon walls by 20%. 

• Side wall flaps. In the flaps, similar to the wagon body, 
the thickness of the base sheets are reduced due to 
established low stresses. Some ribs were removed 
because their presence worsens the behavior of the flap. 

After the constructive changes in wagon body and side 
flaps, the strength calculations were repeated. The 
calculation models for examining the two varieties of the 
Falns 278 are closely related to mesh parameters, design 
principles and boundary condition modeling. The results 
of the two construction studies are presented in Table 3. 
Only the maximum stresses in each of the load cases are 
given, since those in the wagon body and flaps are again 
significantly lower than the permissible stresses. 

Table 3. Comparative analysis of maximum stresses  
in initial and optimized constructions. 

 Nr, 
 Load 
case 

Initial 
construction 

Optimized 
construction 

1 HLC1 315,3 352,2 
2 HLC2 247,2 262 
3 HLC3 332,8 339,4 
4 HLC4 281,1 311,8 
5 VLC 1 304,9 310,3 
6 LLC1  213,2 317,7 
7 LLC2  203,8 197,7 
8 LLC3  313,2 248,6 
9 CHLC1 330,8 341,8 

10 CHLC2 323,4 337,1 
11 CHLC3 317,4 324,4 
12 CHLC4 345,8 354,2 
13 CHLC5 291,4 312,5 

The analysis of the results in Table 3 shows that the 
measures taken to reduce the own weight of the wagon 
lead to a slight increase in the maximum stresses that 
remain below the permissible values for the materials 
used. 

The fatigue test of the material of the two wagon 
structure modifications was done according to the 
methodology proposed in [14]. The results are similar to 
the static load cases analyzed above. 

The final overall results of the study give grounds for 
commissioning of the wagon.  

5 Conclusions and recommendations 

Summing up the overall work on this study, the following 
main conclusions can be drawn: 

• We have developed calculation models for strength 
analysis and optimization of the metal structure of a 
specialized freight wagon, series Falns 278. 

• The convergence of the solution has been studied, and it 
was theoretically determined that the proposed models 
are suitable for optimizing the wagon body of this series. 

• The bearing elements of the wagon structure are 
analyzed. The dimensions of some structural elements 
with sufficient construction strength resource have been 
reduced. As a result, the wagon's own mass was reduced 
by 452 kg. 

Finally, it should be noted that the research and 
optimization carried out led to a lower own mass of the 
Falns 278 series compared to those of other 
manufacturers. An prototype wagon was produced and it 
passed functional tests in Germany. The results are very 
good and have been transformed into series production of 
the optimized design.  
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Замяна на преводачите на налягане тип DÜ15 в спирачната 
система на локомотиви серии 06 и 46 

Кирил Велков1,*, Олег Кръстев1 и Владислав Мазнички1 

1Технически университет – София, катедра „Железопътна техника“, България 

Резюме. Преводачите налягане DÜ15 са важни елементи в спирачното оборудване на локомотивите 
от сериите 06 и 46, които са в експлоатация в българския железопътен транспорт. Тези преводачи на 
налягане осигуряват двустепенно спиране в зависимост от позицията на кран-машиниста и скоростта 
на движение, но за съжаление са прекалено стари като дизайн и има проблеми с обслужването им. 
Основните повреди са: повредена водеща мембрана, лостове и управление на ролката. Този доклад 
е посветен на подмяната на тези мембрани с модерни, за да се реализира спирачка тип R. Всъщност 
това е модернизация на локомотивната спирачна уредба на тези серии локомотиви. 

1 Увод  

Локомотивите серия 06 се експлоатират у нас от 70-те 
години на миналия век, а серия 46 са внесени през 
1986 г. И при двете серии в пневматичната система е 
включен преводач на налягане от типа DÜ 15, произ-
веден от KNORR BREMSE – MÜNICH [1, 2]. Тези 
преводачи са стара конструкция и дори при 
извършената модернизация на серия 46 те не са 
заменени с по-съвременно решение [3]. 

2 Обосновка на необходимост от 
модернизация 

Двете серии локомотиви притежават калодкови фрик-
ционни възли, снабдени с чугунени калодки, като 
спирачните им системи реализират режими G, P и R. 
Тези режими се характеризират с различни времена 
на пълнене и изпразване на спирачните цилиндри:  
• за режим P - 3÷5 s за напълване и 15÷20 s за 
разхлабване; 

• за режим G съответно 18÷30 s и 45÷60 s; 
• при режим R времената са както при P, но с 
повишени стойности на спирачната сила. 
Характеристиката на коефициента на триене при 

този тип фрикционни възли, показва силно изразено 
намаляване на стойностите му при увеличение на 
скоростта, Фиг. 1 [4, 5].  

Стойността на триещата сила FТР, получена във 
фрикционните възли са изчислява като [6, 7]: 

 FТР = K μk n, kN,  (1) 

където K е сумарната сила на притискане на калод-
ките към колелото, kN; µk – коефициент на триене във 
фрикционният възел; n – брой на фрикционните възли 
в локомотива. При тези серии локомотиви n = 24. 

 

Фиг. 1. Характеристика на коефициента на триене във 
фрикционните възли.  

За да може да се осигури необходимата спирачна 
маса (Таблица 1) и за режим R е наложително, 
намаляването на стойностите на µk и от там намалява-
нето на FTP свързано с увеличението на скоростта да 
бъде компенсирано. Това изискване де изпълнява с 
увеличаване на стойностите на силата на притискане 
на калодката K при скорости по-високи от 50 km/h. 

Таблица 1. Стойности на спирачната маса  
за различните режими. 

Локо-
мотив 
серия 

Тип 
спирачна 
система 

Спирачна 
маса режим 

G, t 

Спирачна 
маса режим 

P, t 

Спирачна 
маса режим 

R, t 
06 GPR 72 76 97 
46 GPR+E 66 73 123 

От своя страна сумарната сила на притискане на 
калодките към колелата за целия локомотив се 
изразява като: 

 K = z FЕФ iЛПС , kN,  (2) 
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където z е броят на спирачните цилиндри в системата 
на локомотива. За серия 06 z = 4, а за серия 46 z = 6; 
FЕФ – ефективната сила на буталото на спирачния 
цилиндър, kN; iЛПС – предавателното отношение на 
лостовата предавателна система на спирачките, 
свързана с един спирачен цилиндър. 

Увеличаването на стойностите на силата на 
притискане на калодките към колелата K се постига 
чрез повишаване на ефективната сила на буталото на 
спирачния цилиндър FEF (2). Технически най-лесно 
това се осъществява чрез увеличаване стойностите на 
максималното налягане в цилиндъра PCMAX при 
скорости на движение по-високи от 50 km/h и режим 
на който работи спирачната система R. В разглеж-
даните серии локомотиви тази функция се изпълнява 
от двустепенния преводач на налягане DÜ 15, чиито 
външен вид и разположение в локомотива е показан 
на Фиг. 2. 

 

Фиг. 2. Външен вид на преводач DÜ 15. 

На Фиг. 3 е показана принципната схема на 
преводач DÜ 15. 

 

Фиг. 3. Принципна схема на преводач DÜ 15. 
1, 2 – мембрани; 3, 4 – лостове; 5 – ролка. 

В резултат на многогодишната експлоатация, при 
тези преводачи се забелязва сравнително честа повто-
ряемост на следните повреди: 
• Дефектиране на мембрана – позиции 1 или 2 на 
Фиг. 3. При тази често срещана повреда преводача 
не работи и е необходима подмяна на повредените 

детайли. Тези мембрани са кожени, Фиг. 4 и опитите 
да бъдат заменени с гумени, с различни конструк-
ции за момента са неуспешни. Първият от авторите 
на този доклад е разработил различни по дебелина 
изцяло гумени мембрани с твърдост 600 по Шор, 
армирани с текстилно платно гумени мембрани, но 
резултатите от тяхното приложение са негативни. 
Те не издържат на натоварванията в преводача и 
дефектират. За съжаление поради факта, че тези 
преводачи са още от ерата на парните локомотиви, 
оригинални резервни части за тях не се произвеж-
дат. 

  

 Фиг. 4. Мембрана на преводач DÜ 15. 

• Дефектиране на лостовете и ролката – позиции 3, 
4, и 5 на Фиг. 3. Дефектирането се изразява в износ-
ване на повърхностния слой и частично отчупване, 
което води до трудно придвижване в процеса на 
регулиране и невъзможност за реализиране на необ-
ходимите стойности на налягането в спирачните 
цилиндри. Ремонтните операции в този случай 
изискват смяна на дефектиралите детайли с нови. И 
за тях, както и за мембраните важи казаното за липса 
на оригинални резервни части, а усвояването на 
ново производство не е рентабилно, поради малката 
бройка. 

3 Предложение за модернизация на 
преводача на налягане DÜ 15  

Поради горните причини е рентабилно замяната на 
преводач на налягане DÜ 15 с друго устройство, срав-
нително евтино, одобрено за използване в спирачните 
системи и позволяващо реализирането на режим R 
при тези локомотиви. Тази замяна е възможно да се 
осъществи с регулируем реле-вентил RLV-11d. 
Принципната му схема на което е показана на Фиг. 5. 

Налягането в спирачните цилиндри с които е свър-
зано релето е равно на налягането в C камерата. Него-
вата стойност зависи от предавателното отношение на 
т.нар. „кантарна“ система. Налягането в Cv камерата 
се задава от функционния вентил и тя в действи-
телност изпълнява функцията на фиктивен спирачен 
цилиндър. За режими на спирачната система G и P над 
буталото 4 не се подава сгъстен въздух и налягането в 
C ще зависи от предварителното регулиране на 
положението на опората на кантарната система. То се 
извършва чрез винта в края на буталния прът. При 
превключване на товаро-пътническия обръщател от 
пневматичната система на локомотива на режим R и 
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при достигане на скорост от 60 km/h съществуващият 
и в момента електропневматичен вентил ще подаде 
сгъстен въздух в камерата над буталото 4. Този вентил 
получава захранване от скоростомера при тази 
скорост. При това буталото ще се премести заедно с 
опорната точка на кантарната система, променяйки 
предавателното и отношение. По този начин ще се 
реализират по-високи стойности на налягането в 
спирачните цилиндри при режим R и скорости над 50 
km/h. Преди монтирането на локомотива релето RLV-
11d се регулира на разработен за целта стенд. На една 
талига ще се монтират по два броя реле-вентили RLV-
11d. 

 

Фиг. 5. Принципна схема на реле-вентил RLV-11d. 
1, 2 – мембранни бутала; 3 – кантарна система; 4 – бутало. 

За установяване на правилното функциониране на 
системата е необходимо да бъдат извършени следните 
проверки: 
• извършване на стационарни проби, за установяване 
на времената на пълнене и изпразване на спирач-
ните цилиндри за трите режима – G, P и R]. При 
извършването им е важно да се изпълни изскването 
[4, 5, 6] че тези времена са регламентирани до 
стойности 0,9 PCMAX за пълнене и налягане в 
цилиндрите 0,4 bar за изпразване. 

• извършване на скоростно-спирачни проби, за 
установяване на спирачната маса за трите режима.  

4 Заключение  

Предложената замяна ще реши проблема с повредите 
на преводачите DÜ 15 и необходимите ремонтни 
операции и резервни части за отстраняването им. 
Освен това е важно да се изясни, че реле-вентилите 
RLV-11d се използват масово в спирачните системи и 
за тях резервните части не са дефицитни. Освен това 
те са изградени основно от мембранни гумени бутала, 
които са лесни за подмяна и самите реле-вентили са с 
малко триещи се части. Препоръчително е подмяната 
да се извършва при провеждане на спирачна ревизия 
и да завърши със скоростно-спирачна проба, за 
установяване на реалните стойности на спирачната 
маса.  
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Abstract. The locomotive pressure converter DÜ15 are 
quite important elements in the brake equipment of the 
locomotives series 06 and 46 which are in service in 
Bulgarian railway transport. These pressure converters 
produce two-stage braking, depending on the brake 
position and speed, unfortunately they are too old as a 
design and there are problems with them in the service. 
The main are: damaged leader membrane, wearing on the 
levers and wearing on the roller. This report is dedicated 
to the replacement these relays with modern in order to 
realized brake type “R”. In fact this is modernization of 
the locomotive brake equipment. 
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Abstract. In connection with the railways electromagnetic compatibility deterioration the purpose of the 
research is finding the means to increase the noise immunity of an audio frequency track circuit. The authors 
propose a new engineering solution, which enables reducing the effect of noises on the input of the track 
receiver in the intervals between signal current pulses. The proposed noise-immune audio frequency track 
circuit is based on inserting a delay line, an adjustable single-pulse generator and a controlled electronic 
switch into existing audio frequency track circuit equipment. To analyze its efficiency, the operation of the 
audio frequency track circuit was simulated under conditions of electromagnetic interference with the known 
parameters. The results show that proposed device allows to increase a signal-to-noise ratio on the track 
receiver input from 10% to 30%, depending on the interference parameters and the level of the useful signal.  

1 Introduction 

Track circuits are the main track sensors at the Ukrainian 
railways, and the correct operation of the automatic 
blocking, dispatching centralization and automatic 
locomotive signalling systems, and, consequently, the 
safety of train traffic depends on their functioning. 

Audio frequency track circuits are a perspective type 
of the track circuits due to a number of advantages: 
absence of block joints, which are one of the most 
unreliable elements of the track circuits; elimination of the 
need to install impedance bonds; the possibility of power 
supply to two adjacent track circuits from one common 
source, etc. Railways of Ukraine are equipped with audio 
frequency (or also called tonal) track circuits of the 
following modifications: TRC 3 and TRC 4. TRC 3 has 
the following signal carrier frequencies: 420, 480, 580, 
720 and 780 Hz. In the TRC 4 carrier frequencies are 
4500, 5000 and 5500 Hz. The power to audio frequency 
track circuits is supplied by an AM tone signal. The 
principle of operation of audio frequency track circuits is 
described in [1-8]. However, the operating conditions of 
audio frequency track circuits are characterized by the 
impact of a variety of different interference. 

Materials [9, 10] show that the most industrial and 
atmospheric disturbances are characterized by a rapid 
change in the electric current causing occurrence of 
electric and magnetic fields that interfere with the 
reception of a useful signal in the track circuits. The 
highest levels of impulse noise occur during switching, 
accompanied by a short circuit or a circuit interruption. 
When the alternating current passes the circuit with a 

nonlinear resistance, interferences from harmonic and 
combinational components of the fundamental frequency 
appear.  

Papers [11, 12] consider the methods of protection of 
railway automation systems against over-voltage, 
describe the effect of traction current on jointless track 
circuits and ways of protecting against it. In work [12], a 
study of increasing the noise immunity of a track receiver 
(TR) by using various methods of modulation and 
demodulation of the rail control signal was performed. 

The conducted analysis shows that the effect of 
interference on the receiving equipment of the track 
circuits cannot be completely excluded with the existing 
methods of increasing noise immunity which require 
further improvement. Therefore, the task of this research 
was developing a new engineering solution to improve 
noise immunity, which will reduce the time of 
interference effects on the track receiver of audio 
frequency track circuits. To study its efficiency, the 
operation of audio frequency track circuits when exposed 
to the known interference from the traction current was 
simulated.  

2 Solutions to improve the noise 
immunity of the track circuits  

An engineering solution to improve the noise immunity 
of audio frequency track circuits has been developed to 
reduce the effect of interference at the input of the track 
receiver in the intervals between the status monitoring 
signal pulses of the audio frequency track circuits, 
confirmed with the patent for invention [13]. To 
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construct the proposed noise-immune audio frequency 
track circuit the following new elements have been 
further introduced into the established audio frequency 
track circuit equipment: an adjustable delay line (DL), 
single pulse generator (SPG) and managed electronic 
switch (ES) (marked with yellow color on Fig. 1).  

TT

TF

DL 1 DL 2

TGTR 1

ES 1 SPG 1 SPG 2

TT

Track circuit 1 Track circuit 2

1
2

1

TR 2

ES 2

TT

2

 

Fig. 1. Block diagram of noise-immune audio frequency track 
circuit. 

The principle of operation involved opening the 
controlled electronic switch at the input of the track 
receiver in the absence of a useful signal. The effect 
of interference is reduced due to the implementation 
of guard intervals in the pauses between the useful 
signal pulses, during which the interference from the 
transmission channel of audio frequency track circuits 
cannot reach the input of the track receiver. Moreover, 
the length of the pulse generated by the single-pulse 
generator and thus the length of the guard interval can 
be adjusted. 

This device is intended for use in systems with 
centralized equipment arrangement. The block 
diagram (Figure 1) shows the feeding end of the track 
circuit, which includes a track generator (TG), a track 
filter (TF), a track transformer (TT) and two relay 
ends of adjacent rail circuits consisting of a track 
relay (TR) and a track transformer (TT). The model of 
the device was developed in SIMULINK® software 
(Fig. 2) 

The generator block consists of three functional 
blocks: a carrier frequency generator, a pulse generator 

and a modulator. The carrier frequency generator 
produces a sinusoidal signal of a specified frequency and 
amplitude, which is fed to the first input of the 
modulator. The second input of the modulator is 
supplied with a pulse signal with a modulation 
frequency. The modulator performs the operation of 
multiplying a sinusoidal signal of the carrier frequency 
with a pulse signal, which has a modulation frequency. 
The form of the signal on the output of the track 
generator block is shown on Figure 3a. The track filter 
block is modelled on the basis of capacitive, active and 
reactive resistance elements. The cable link line, as well 
as the rail line, is made in the model using the Simulink 
'Transmission Line' block. The model type in the block 
options is chosen as 'Line with distributed parameters', 
its primary parameters and length are specified. The 
track transformer block consists of a transformer with a 
transform coefficient of 38, which is connected through 
a protective resistor. The input resistance of the adjacent 
sections of the rail line from both the supply and the 
relay end is taken into account by the inclusion of the 
corresponding complex resistances shown in Fig. 2 as 
'Adjacent rail line' blocks. 

The experimental setup for the modelling is the 
following: frequency from the carrier frequency 
generator – from 420 to 780 Hz; modulation frequency 
of the pulse generator – 8 or 12 Hz; signal voltage on the 
output of the track generator block – from 1 to 8 V; 
specific active resistance of the rail line – from 0,935 to 
1,24 Ω/km; specific inductance of the rail line – from 
1,59 to 1,82 mH; insulation resistance of the rail line – 
from 0,5 to 50 Ω·km; length of the cable link line – from 
0 to 6 km; length of the rail line – from 50 to 1100 m. 

To check the adequacy of the model, the sampling of 
voltage values on track circuit’s elements in the model 
was compared to the voltage values on the real track 
circuit using the following criteria of mathematical 
statistics: the Mann-Whitney criterion, the Fisher 
criterion, the Student's test. The results confirmed the 
adequacy of the model with the confidence probability 
of 95 %. 

Since one generator encodes the track circuit and the 
delay line (Figure 2), the generated signal (Figure 3a) 
simultaneously arrives at 2 inputs: the track filter input 
and the delay line. 

 

 

Fig. 2. Simulink model of the proposed device. 
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From the track filter through the track transformer, 
the signal enters the track circuit. If it is free, the signal 
altogether with the track circuit's interference (Fig. 3b) 
passes through the track transformer to the input 2 
(Fig.1) or input, matched ‘b’ (Fig. 2), of the electronic 
switch. 

The delay line is designed for the time of passage of 
the useful signal from track generator to the input 2 of 
the electronic switch in the audio frequency track 
circuits. As the signal from the delay line arrives at the 
input of a single pulse generator, it generates a single 
pulse (Fig. 3c). When the pulse appears on the control 
input 1, the electronic switch interrupts the circuit; as a 
result, interference from input 2 of the electronic switch 
cannot reach the input of the track receiver during the 
pulse signal (Fig. 2d). Thus, the possibility of interference to 
the track receiver within the guard interval between the status 
monitoring signal pulses of the audio frequency track circuits 
is excluded. 

 Fig. 3. Signal forms on the elements of the proposed device in 
the Simulink model. 

3 The results  

3.1 Efficiency analysis of the proposed method 

To analyze the efficiency of the proposed engineering 
solution, the effect of the interference from traction 
current on the operation of the audio frequency track 
circuit was simulated using SIMULINK® model (Fig. 2).  

For this purpose, the noise generator block of the 
model synthesizes interference, which includes a 
harmonic signal from traction current disturbances: 
interference from a direct traction current, interference from 
alternating traction current and interference from direct 
traction current and thyristor engine control. The nature of the 
effect of interference from the traction current depends on 
their harmonic composition, which is determined by the 
harmonic coefficient. The effect of electromagnetic 
interference on the track circuit and its parameters is 
described in [14].  

The interference from a direct traction current according 
to [3, 4] consists of three main harmonics: the one with the 
frequency of 50 Hz has harmonic content factor 0,072; the 
one with the frequency of 200 Hz has harmonic content 
factor 0,013 and the one with the frequency of 300 Hz has 
harmonic content factor 0,017. 

The interference from an alternating traction current 
according to [5] consists of odd harmonics, shown in 
Table  1. 

Table 1. Harmonic components of  
alternating traction current in the rail line. 

The har-
monic 
order 

Fre-
quen-
cy, Hz 

The 
percentage 

of harmonic 
content, % 

The 
har-

monic 
order 

Fre-
quen-
cy, Hz 

The 
percentage of 

harmonic 
content, % 

3 150 30 19 950 0,11 
4 200 0,3 21 1050 0,07 
5 250 15 23 1150 0,10 
6 300 0,1 25 1250 0,09 
7 350 5 27 1350 0,09 
8 400 0,05 29 1450 0,2 
9 450 2 31 1550 0,04 
11 550 1,5 33 1650 0,2 
13 650 1,2 35 1750 0,2 
15 750 0,8 37 1850 0,1 
17 850 0,5 39 1950 0,1 

The interference from direct traction current and 
thyristor engine control according to [6] consists of 
currents with certain frequencies and peak amplitudes, 
shown in Table 2. 

Table 2. Maximum currents of interference  
in the rail line during operation of thyristor converters. 

To estimate the increase in noise immunity with the 
proposed engineering solution, the signal-to-noise ratio 
(SNR) (1) at the input of the track receiver has been 
calculated using the device when exposed to the described 
interference on the transmission path, and without using 
it. The voltage signals Usignal and Uinterference on the input of 
the track receiver (point ‘d’ on Fig. 2) were measured 
using the SIMULINK® model. Expressions (2) and (3) 
allow to determine signal and interference power.  
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where SNRdB is a signal-to-noise ratio, calculated in 
dB; Psignal is the average power dissipated by the signal 
during  the  time  interval; Т is a signal period; Usignal(t) is 

Frequency, Hz 25 50 75 125 175 225 275 325 375 
Amplitude, А 4,7 1,1 6,2 3,8 2,6 2,0 3,4 2,6 2,2 
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Table 3. Signal/noise ratio when exposed to interference from traction current. 

 SNR when the device for 
increasing noise immunity 

is not used, dB 

SNR when the device for 
increasing noise immunity 

is used, dB 

% increase in SNR due to 
the use of device for 

increasing noise immunity 
Us1=1,2V Us2=1,5V Us1=1,2V Us2=1,5V Us1=1,2V Us2=1,5V 

When exposed to interference from 
a direct traction current 

5,269 6,852 5,982 7,566 13,5 % 10,4 % 

When exposed to interference from 
alternating traction current 

2,117 3,701 2,788 4,372 30,6 % 18,1 % 

When exposed to interference from 
direct traction current and thyristor 

engine control  
5,084 6,668 5,965 7,549 17,3 % 13,2 % 

the useful signal; Pinterference is the average power 
dissipated by the interference signal; τ is a time interval; 
Uinterference is a voltage of an interference signal.  

Based on expressions (1-3) using Mathcad® software, 
comparative signal-to-noise ratios have been obtained 
when exposed to interference from traction current in the 
sections with DC and AC electrification, as well as 
interference from thyristor control of the traction motor. 
The simulation results are shown in Table 3.  

The SNR increase percentage at the input of the track 
receiver is the ratio of SNR obtained when using the 
device for improving noise immunity to SNR obtained 
without using it, and is expressed as a percentage, at the 
corresponding useful signal voltage Us on the input of the 
track receiver. 

4 Conclusions 

This article proposes a device for improving noise 
immunity of an audio frequency track circuit with the 
centralized equipment arrangement, which contributes to 
reduction of the effect of interference on the input of the 
track receiver in the intervals between the signal current 
pulses. Noise immunity of the audio frequency track 
circuit is improved due to the introduction of a delay line, 
an adjustable single pulse generator and a controlled 
electronic switch. The device work is based on cutting the 
interference in the interval between the useful signal 
pulses when exposed to the known interference from the 
traction current. The analysis of SNR at the input of the 
track receiver using the proposed device shows that it 
helps to increase SNR at the input of the track receiver by 
10 % to 30 %, depending on the useful signal level. 

References 

1. M. Laughton, D. Warne, Electrical Engineer's 
Reference Book, Elsevier Science, Oxford (2002) 

2. E. Anders, T. Berndt, I. Dovgy, Automation and 
telemechanics systems on the world’s railways, 
Moscow, 496 (2010) 

3. N. Kotlyarenko, Track auto-lock and auto adjustment, 
Moscow: Transport, 408 (1983) 

4. P. Kulik, V. Ivakin, A. Udovikov, Tonal track circuits 
in RAT systems: alignment, adjustment, maintenance, 
troubleshooting, increasing operational reliability, 
Kiev, 288 (2004) 

5. A. Bryleev, Yu. Kravtsov, A. Shishlyakov, Theory, 
arrangement and operation of track circuits, Moscow, 
344 (1978) 

6. A. Kotelnikov, A. Naumov, L. Slobodyanyuk, Track 
circuits in conditions of the influence of grounding 
devices, Moscow, 207 (1980) 

7. D. Rosenthal, Dual code audio frequency track circuits 
and their use in vital train detection, Proc. Rail 
Conference 2010, Vancouver, Canada, 1-6, (2010) 

8.  J. Vora, D. Trivedi, N. Mehendale, Audio frequency 
track circuit, TechnoFocus, 2, 89-93 (2012) 

9. T. Serdiuk, The interaction of DC traction power 
supply system with track circuits, Information and 
management systems of railway transport, 4, 108-112 
(2007) 

10. V. Sheka, The organization of rail circuits protection 
from electromagnetic interference from the contact 
network's side, Electromagnetic compatibility and 
safety on railway transport, 1, 84-90 (2011) 

11. A. Antonov, The influence of the traction current on 
jointless track circuits, World of transport and 
transportation, 1, 46-51 (2010) 

12. K. Goncharov, Comparative analysis of modulation 
and demodulation methods of rail line control signals. 
Science and transport progress, Bulletin of DNURT 
named after Academician V. Lazaryan, 42, 12-19 
(2012) 

13. M. Babaiev, S. Koshevyi, V. Sotnyk, V. Romanchuk, 
O. Ananieva, I. Saiapina, Track circuit, Patent for 
invention, UA 101093 (C2) (2013)  

14.  I. Saiapina, Research of the electromagnetic 
interference influence on the audio frequency track 
circuits’ receiving equipment, Information and 
management systems of railway transport, 3, 24-31 
(2013) 

 
 



Sozopol, 15-17 September 2018 BulTrans-2018 Conference Proceedings 

* Corresponding author: s.martinov@tu-sofia.bg 117 

System for automated management of the logistic process 
through control points 

Svetoslav Martinov1,*, Sibila Kostova-Toleva2, Vladimir Popov3, and Marin Zhelev4 

1Technical University – Sofia, Department of Railway Engineering, Bulgaria 
2Interconsult, Bulgaria 
3University of Architecture Civil Engineering and Geodesy – Sofia, Department of Railway Construction, Bulgaria 
4Infra Pro Consult LTD, Bulgaria 

Abstract. The paper is about a system for automation the processes for reporting the execution of incoming 
and outgoing requests in a production company. It is described the basic structure of the system and the 
principal logic of the processes through which it functions. The system allows to be automated the processes 
connected to organizing, reporting and controlling the logistic activities for supply, storing and 
transportation of raw and ready materials. The system management is done automatically in real time 
through constant monitoring of the location of the transport vehicles and network of control points situated 
throughout the factory. The system is intelligent and allows resetting when the conditions of the processes 
are changed. It is applicable for processes for supply and transportation of different in type, quantity and 
state raw and ready materials with different modes of transport in factories with variable and dynamic 
activities. The system allows data exchange with other systems and can be used in remote production 
facilities or subsidiaries. 

1 Introduction  

The System for automated management of the logistic 
process through a network of control points and real-time 
positional tracking of road vehicles in the zone of a 
logistics’ enterprise yard comprises of three main 
interconnected subsystems: “Logistics – Road Trans-
portation”, “Logistics – Loading/Unloading Services and 
Warehousing” and “Personal Navigation Devices”. The 
System can be integrated in enterprises which specialize 
in supply, manufacturing and expedition by rail or by road 
of production that could vary in type, physical state and 
quantity. The System functionally interconnects 
contemporary hardware and software technologies. It is 
suitable for application when uninterrupted automated 
control of the logistic process is necessary, and when the 
latter is organized according to the principal logic of 
movement of the means of transport shown in Fig. 1. The 
logistics process is organized in the following stages: 
entry of the truck (or freight car) into the enterprise; 
control measurement of the mass (tare or gross) of the 
vehicle by means of a car or a freight car scale; loading 
and unloading activities; control measurement of the mass 
(gross or tare) of the vehicle; leaving the enterprise. Each 
of those stages is simultaneously accompanied by 
preparing the corresponding documentation. The latter is 
not covered in this paper. 

The main subsystems (“Logistics – Road Trans-
portation”, “Logistics – Loading/Unloading Services and 
Warehousing” and “Personal Navigation Devices”) are 
designed to automate the processes of organizing, 

reporting and controlling logistics activities related to 
delivery, loading, unloading, storing and removing 
materials in and from the enterprise. The system is based 
on the use of information and communication 
technologies and is in line with the guidelines of the EU 
Directive 2010/40 [1] related to the development of 
Intelligent Transportation Systems. Process modelling 
and the description of system logic are based on the use 
of integrated information systems (ARIS - Architecture of 
Integrated Information Systems). 

 

Fig. 1. Stages of movement of the truck or freight car. 

Continuous control over the process is necessary in 
order to provide automated management of the logistics 
process. Monitoring the locations where inaccuracies are 
likely to occur is advisable for any logistical system in 
which processes related to the physical processing of 
products and/or goods are carried out. For logistic systems 
operating according to the principal logic of Fig. 1, 
inaccuracies are most commonly emerging on the 
executed request. Those may be inaccuracies related to 
the type of product being loaded or unloaded, its quantity 
or size, or the place where it is handled. They are most 
often caused by: inadvertent handling, related to the type 
and/or quantity of the order being executed; lack of up-to-
date and systematic information on the state of stock 
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availability and the free capacity of the warehouses in the 
enterprise; or errors made when manually entering data. 

2 Logical consecution of the process  

The operation of the system is based on the continuous 
automated control of the logistics process when executing 
requests in the yard of the enterprise. Any activity of 
supplying and/or repositioning products and/or goods 
inside the enterprise is regarded as a request. The control 
of the logistic process when processing a request is carried 
out in two main directions: 
• monitoring the loading and unloading activities at the 

control points when supplying or repositioning raw 
materials, products and commodities by rail and or by 
road transport; 

• continuous control of truck traffic in the enterprise from 
the entrance to the exit. The control covers the 
movement of trucks, supplying or transporting materials 
and/or products from the moment they enter the 
enterprise until they leave. 

 

Fig. 2. Logical consecution of the process. 

Control points (Fig. 2) are the places where physical 
handling or control of the cargo and/or vehicle is 
performed. Often, control points are places where there 
are prerequisites for inaccuracies in the processing of 
executed requests. In the automated management system 
of the logistics process control points are the areas for 
carrying out loading and unloading activities, the 
weighbridges for controlling the mass of the trucks or the 
freight cars, etc. The number of control points can vary 
depending on the type of requests and processes. A basic 
principle for the proposed system is that the physical 
handling of the load and the controlling are displayed in 
real time after request execution at each control point. The 
registration in the system is done by identifying the truck 
drivers and the operators of the loading and unloading 
machines (LUM) with their personal identification cards 
(PIC) and readers (validators) located at the control 
points, the entrance and exit of the enterprise. The LUMs 
are equipped with identification cards (ICs) through 
which they are been registered in the system at the control 
points. 

The chain of events for automated management of the 
logistics process (Fig. 2) when executing orders with a 
truck is: when the truck arrives in the company to execute 
a request, the driver of the vehicle registers in the system 
and is assigned a truck driver’s personal identification 
card (PIC) and a personal navigation device (PND). All 
data related to the respective request (type of cargo, 
quantity, cut, etc.), as well as truck and driver data are 
entered in the system. The truck driver's PIC serves to 
identify the request and the driver at the control points 
through which the truck has passed through. Through the 
PIC, a check is made on the execution of the order (type, 
quantity and cut of the load or product, place of execution 
of the order, loading/unloading machine, etc.) as well as a 
record of the activities carried out. The identification of 
the PIC and the registration of the activities performed is 
done by means of a reader. The system automatically 
analyses data about the availability of materials and the 
capacity of the loading and unloading machines and 
determines a location for the current request. The analysis 
is achieved through data exchange between the system 
and a database in which information about available 
quantities on products/cargoes, warehouses, spare 
capacity, pending execution orders, etc. is stored. The 
database may be external or internal to the system. The 
system generates a route for the truck in the enterprise 
(Fig. 3). The route of the truck and a sequence of required 
control points to pass through are visualized on the PND.  

 

Fig. 3. Route of the truck. 

The principal sequence of activities, the place of 
execution, the means used and the result from handling a 
request with a road vehicle are described in Table 1. The 
stages in their sequence (Table 1) are: 
• Truck entry, weighing: After passing through the 
enterprise’s entrance, the truck is directed to the vehicle 
scale (Control point 1 – Truck weighbridge) for weighing 
(tare or gross) and logging the data in the system. The 
identification of the truck and the registration in the 
system is performed by means of the truck driver‘s PIC 
and a reader located at control point 1; 
• Loading or unloading: the truck is directed to the 
loading or unloading point (Control point 2 – Warehouse). 
At control point 2, the truck is identified by the truck 
driver’s PIC, the LUM is identified by LUM’s IC and the 
LUM operator is identified by his PIC. Identification in 
the system controls the execution of the request at the 
correct location of the respective LUM and registers that 
the LUM and the LUM operator are busy; 
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Table 1. The principal sequence of the activities (for trucks). 

 

• Registering a completed request: the registration is 
carried out at loading/unloading location (Control point 2 
– Warehouse) by the PIC “Truck driver”, the IC “LUM” 
and the PIC “Operator of LUM”. The system registers that 
the current request is executed at the appropriate location 
and the LUM and the LUM operator are released from the 
current request; 
• Truck weighing: the truck moves to a vehicle scale 
(Control point 3 – Truck weighbridge) where it is 
identified by the PIC “Truck driver”. Control mass 
measurement of the truck (tare or gross) is carried out, the 
measurement data is compared to the collected data from 
the request so far. When a match is registered (loaded or 
unloaded quantity matches the requested value), the 
system finalizes the execution of the request, inputs real-
time data into the system, and directs the truck to the 
enterprise’s exit. The route to the exit is visualized on the 
driver’s PND. Upon difference between measurement 
data and control data, the system determines a location 
and a LUM and redirects the truck for reloading or 
unloading. The corresponding route is visualized on the 
driver’s PND. The system reports that the execution of the 
request is not completed and that the truck cannot leave 
the enterprise. After reloading or unloading to adjust the 
difference, the truck is redirected to a vehicle scale 
(Control point 3 – Truck weighbridge) for weighing. 
When the measurement data matches the control data, the 
system finalizes the execution of the request and directs 
the truck to the exit of the enterprise. 

The above described sequence is similar when the 
process is carried out with freight cars. The difference 
consists in the fact that upon entry freight cars are not 
identified by a driver’s PIC. The identification and 
registration of the freight car is carried out by a dispatcher. 
The sequence of activities for processing freight cars is 
shown in Table 2.  

Table 2. The principal sequence of the activities  
(for freight cars). 

 

3 Structure of the system and 
functional capabilities 

Transportation and logistics systems are a multitude of 
interrelated elements and the relations between them, 
subject to a guiding principle defining the purpose of the 
system [2]. The structure of the system is an essential 
component that characterizes it. The structure of the 
system is defined as the set of elements and the 
relationships between them that are necessary and 
sufficient to achieve its objective [3]. The system analysis 
allows complex systems to be decomposed into 
subsystems viewed as elements of the higher-end system 
[4, 5]. Applying the principles of the system approach [5], 
we will look at the three main logistics systems: 
“Logistics – Road Transportation”, “Logistics – Loading/ 
Unloading Services and Warehousing” and “Personal 
Navigation Devices”, as functionally linked subsystems 
of the automated logistics management system in an 
enterprise through control points (Fig. 4). Besides the 
functional connectivity between the three subsystems, the 
system also allows connectivity with other systems used 
in the enterprise, such as: warehouse software; software 
for control of truck scales (or railroad scales); data base; 
systems for the control and/or management of production 
processes; security systems, safety and video surveillance, 
etc. 

Each of the subsystems consists of different modes, 
ensuring its functional capabilities and the capabilities of 
the system as a whole. The main functionalities provided 
by the subsystems are listed in Table 3. The system is 
flexible and allows for re-tuning, with the specified basic 
functionalities being exemplary and subject to change 
and/or addition, according to the specific conditions and 
processes in the enterprise. 
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Fig. 4. Structure of the System. 

Table 3. Main functionalities of the subsystems. 

Subsystem Functionality 
Mode of 

transport 

Logistics – 
Road 

Transportation 

Route planning 

Road 

Rerouting 
Order of entry of the trucks into 

the enterprise 
Data correction 

Mass measurement of the truck 
Truck drivers 

Control 
Administrative tools 

References 
Logistics – 
Loading/ 

Unloading 
Services and 
Warehousing 

Identifying the LUMs 

Road and/or 
rail 

Operator identification of a 
LUM 

Warehousing 

Personal 
Navigation 

Devices 
(PND) 

Process of providing of the 
PND and subsequently 

returning of the mobile devices 
Road 

The operation of the automated logistics management 
system is provided by a basic software package and 
software modules for the three basic subsystems, as well 
as hardware elements and devices providing: real-time 
data transmission; memory for data storage; visualization 
and management of logistics processes in the enterprise; 
route visualization as well as vehicle and driver data; 
registering the location of a road vehicle in the enterprise; 
visualization of information for LUM operators; 
identification of truck and LUM operators; identification 
and registration of LUM at control points, etc. 

3.1 Subsystem “Logistics – Road 
Transportation” 

The subsystem “Logistics – Road Transportation” 
automates the following processes: route preparation of 
the trucks delivering and transporting raw materials 
and/or finished products to and from the enterprise; 
organizing and managing the order of entry of the trucks 
into the enterprise; tracking and controlling the vehicles 
when moving in the yard of the enterprise; rerouting. 

“Route Planning” functionality allows manual (by 
dispatcher) or automated route planning for trucks in the 
enterprise. The system of roads, loading and unloading 
sites and warehouses where the loading and unloading 

activities are carried out is stored in a digital map of the 
enterprise. The digital map contains information about: 
the areas in the enterprise; the enumeration of entry and 
exit points, roads and junctions in the enterprise; separate 
traffic routes in line with existing or new restrictions; the 
enumeration of the warehouses; the location of the 
entrances to the warehouses and storage spaces, etc. 

The subsystem “Logistics – Road Transportation” 
allows for uninterrupted real-time truck monitoring when 
in the enterprise. This is achieved through comparing the 
assigned route to the actual location of the vehicle. The 
truck’s route is visualized on the PND in the driver's cab. 
The PND is based on the use of the satellite positioning 
and navigation system – GPS (Global Positioning 
System) [6, 7]. The system “Logistics – Road Transporta-
tion” checks for deviations from the intended route of the 
vehicle and/or stopping in unauthorized locations in the 
yard of the enterprise. If there is a deviation from the set 
route or a need for rerouting, the system indicates and 
defines a new route, according to the road network 
limitations in the company. In the event of unforeseen 
situations, the system can restrict the movement of trucks 
on selected routes in the enterprise. The truck’s route is 
organized and visualized on the PND at stages from the 
entrances of the enterprise to the exit, indicating the 
sequence of pass-through the control points. With the 
developed algorithm and mathematical model, the system 
automatically evaluates the expected time of start of 
servicing requests and the order of entry of the trucks into 
the enterprise [8, 9]. With a notification via the PND, the 
driver is informed of the time of entry into the enterprise, 
the type and quantity of the request, the request’s 
loading/unloading area, etc. 

3.2 Subsystem “Logistics – Loading/Unloading 
Services and Warehousing” 

The subsystem “Logistics – Loading/Unloading Services 
and Warehousing” automates the processes related to the 
work of LUMs which service requests. The subsystem is 
primarily intended for use in enterprises with mobile 
loading/unloading machines with cyclic action for 
handling single loads or unit loads of bulk cargo [10]. 
Modification allows the system to be used in factories 
with rail and non-rail cranes to handle single or compound 
bulk cargoes as well as bulk loaders with a load weight 
measurement system. 

The subsystem is capable of: identifying the LUMs 
and their operators; displaying current request 
information on the screen in the LUM; validating the 
accuracy of the current request; registering loaded or 
unloaded quantities, thus measuring progress of request 
completion; verifying completion of a request at the 
checkpoint. 

By means of the “Loading and unloading 
identification” functionality, the LUMs are recognized 
and checked when approaching and passing through 
control points. The functionality ensures timely control 
and automatic registration of a processed request at a 
control point. 
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Through the “Operator Identification of a Loading 
Machine” functionality, the LUM operator is recognized 
and is provided access to the request information, the 
means of transportation, the type and quantity of the 
cargo. 

The “Warehousing” functionality provides access to 
up-to-date information about warehouses, availabilities 
per product or cargo, free space, loading/unloading areas 
status information, and more. The functionality allows 
for: creating, removing or changing virtual warehouses in 
the system; to enter and change the number of 
loading/unloading sites; to allocate LUMs to workplaces 
and warehouses. 

According to the specificities of the loading and 
unloading activities and the servicing of railway 
transportation requests, the functioning of the system is 
ensured by the subsystem “Logistics – Loading/ 
Unloading Services and Warehousing”. 

3.3 Subsystem “Personal Navigation Devices” 

The “Personal Navigation Devices” subsystem covers the 
process of providing drivers with and subsequently 
returning mobile devices which are to inform the drivers 
while executing a queries. PNDs are allocated to the 
drivers upon entry for execution of a query in the 
enterprise. After the correct execution of the request the 
PND is returned at the exit. The assignment and return of 
PNDs is verified in the system via an electronic protocol. 
The “Personal Navigation Devices” subsystem allows for 
organizing and managing the process of: registering the 
PNDs with a unique identification (ID) number in the 
automated logistics management system; assignment and 
activation of the PND upon entry in the enterprise; 
monitoring for repair necessity; cancelling a PND – when 
a PND’s operating life has expired, it will be removed 
from the system; return of PND by the driver after 
execution of the request; reporting on the status and 
condition of a PND. 

4 Conclusion 

The proposed system allows for continuous automated 
control of the logistics process in the yard of enterprises 
serviced by road and/or rail transport, which need to 
weigh vehicles at the entrance and exit of the logistic 
chain. 

The principles of design and operation of the 
automated logistics management system through a 
network of control points allow for: integration with 
paperless (e-Freight) logistics systems and development 
of Electronic Data Interchange (EDI) systems in 
transport; dynamic real-time traffic management of road 
vehicles in the yard of the enterprise; use of satellite 
navigation to direct the road vehicles in the yard of the 
enterprise; real-time control of logistics processes in the 
yard of the enterprise and limiting the possibilities for 
errors and abuses; enhancing safety and security in the 
yard of the enterprise. 
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Изследване дейността на универсален автомобилен 
сервиз 

Михаил Милчев1,* и Димитър Грозев1 

1Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, ул. Студентска №8, България 

Резюме: В доклада е направен анализ на дейността на универсален автомобилен сервиз, работещ 
на територията на град Русе. Събрана е информация за работата на сервиза и е създадена база данни 
– брой, видове и възраст на автомобилите, количество и видове на извършените операции. Събраната 
информация е анализирана, като са дефинирани основните проблеми. Установен е голям брой марки 
и видове превозни средства, ползващи услугите на сервиза, и голям брой и различни по вид 
операции. В резултат на анализа са изготвени предложения за подобряване на работата в сервиза. 

1 Въведение 

Основните периоди от време в етапа преди експлоа-
тация на машината са (Фиг. 1): време на проектиране, 
изпитване и внедряване в производство t1, време на 
избор от фирмата експлоататор [1]. През времето с1 се 
провеждат редица изследвания за определяне на 
подходяща конструкция на изделието (автомобила), 
проектната му надеждност и изследвания свързани с 
поддържането в гаранционния срок на автомобила, 
изследвания свързани с показателите на качество на 
производството на автомобила. 

 

Фиг. 1. Периоди от време на жизнения цикъл на 
автомобила. 

През периода t2 фирмата експлоатираща автомо-
билите прави своя избор от предложенията на пазара. 
Този избор се прави на база някакви експлоатацион-
ни, субективни, надеждностни и икономически изиск-
вания. В етапа на експлоатация по важните периоди 
от време са време на нормална работа без настъпване 
на отказ t3, и времето за ремонт на случайно възник-
нал отказ t4. 

При поддържането на транспортна техника основ-
ната цел е техническото състояние на автопарка да е 
винаги изправно, като за целта се използват минимал-
ни ресурси. Това може да се постигне с различни 
стратегии и методики. Най-съвременните тенденции 
при поддържането на транспортна техника е разра-
ботването и използването на различни методи и 
методики за прогнозиране на изменението на техни-
ческото състояние [2].  

Най-разпространената стратегия е използването 
на услугите на автомобилен сервиз, външен за тран-
спортната фирма (т.н. Outsourcing). Най-често изпол-
званите причини за използването на този метод са: 
• Освобождаване на ресурси за основните дейности 
на фирмата; 

• Повишаване на производителността и качеството; 
• Спестяване на финансови средства; 
• Използване на външни компетенции; 
• Прехвърляне на рискове [3].  

Автомобилните сервизи се делят основно на 
специализирани и универсални. Всеки от двата вида 
сервизи има своите предимства и недостатъци. 
Универсалните сервизи най-често поддържат различ-
ни видове автомобили от различни марки, и извърш-
ват различни по вид ремонти. Това им дава по-широк 
кръг от потенциални клиенти. 

Целта на настоящият доклад е да се предложи 
посока за по-нататъшното развитие на един универ-
сален сервиз, като за постигането и е приложен метод 
за разработване на стратегия за развитие базиран на 
метода за аналитично вземане на решение. Методът 
включва следните елементи (Фиг. 2). 

М. Милчев и Димитър Грозев, Изследване дейността на универсален автомобилен сервиз 
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Фиг. 2 Аналитичен метод за вземане на решение за 
специализация на сервиза. 

2 Изложение 

2.1. Анализ на ситуацията 

В практиката случайно възникналия отказ често се 
отстранява в универсални сервизи, външни за тран-
спортната фирма.  

Много често при създаването на един сервиз, в 
първоначалният си вариант той е универсален, като с 
течение на времето много често се специализира по 
даден признак. Най-честите причини за тази тенден-
ция са: 
• Липсата на достатъчно квалифициран персонал, за 
извършване на различни по вид ремонти; 

• Липсата на достатъчно квалифициран персонал, за 
извършване на ремонти на различни по вид и марка 
транспортни средства; 

• Практическа невъзможност за осигуряване на 
пълния набор от необходимия специализиран 
инструмент и диагностична апаратура. 
Изследваният сервиз се намира на територията на 

гр. Русе и представлява Микро предприятие с 8 
служителя. Структурата на управлението на фирмата 
има следния вид (фиг.2): 

 

Фиг. 2. Управленска структура на автосервиза. 

Собственикът/управителят на сервиза осигурява 
административното управление на дейността, поема 
отговорността към клиентите и осигурява здравослов-
на и безопасна работна среда. В задълженията на 
началник сервиза се включват приемането на автомо-
билите, разпределянето на работата, осигуряването на 
резервни части и консумативи и контролира качест-
вото на извършваните ремонти. Петимата механици 
извършват ремонтите и обслужванията. 

Показаната структура на сервиза е компактна, кое-
то предполага лесно управление и бързо взаимодей-
ствие между отделните звена, правейки сервиза лесно 
приспособяващ се към пазара на сервизни услуги. 

Сервизът се занимава с ремонтна леки и товарни 
автомобили от различни марки, като предлаганите 
услуги включват обслужването и ремонта на всички 
системи на автомобила. Производствената програма 
се изпълнява в собствена сграда, която разполага с 5 
работни поста. 

Направено е изследване на работата на сервиза за 
период от една година. Изследваните показатели са 
брой на постъпващите автомобили, разпределението 
им по вид и марка, възрастта на автомобилите и 
видовете извършени ремонти.  

Средния брой за месец на постъпващите автомо-
били за изследвания период е 147 (Фиг. 3). От фигу-
рата се вижда, че основното натоварване на сервиза е 
в периода между март и септември. Средния брой в 
този период е 167 броя. Най-натоварени са месеците 
юли и август, като броя на постъпилите автомобил 
достига 184 (25% над средния брой за периода). Този 
пик се държи на това, че през тези месеци автомоби-
лите се използват интензивно при високи темпера-
тури, което довежда до повече откази. Друга причина 
е подготовката на автомобилите за пътуванията 
свързани с летните отпуски.  

Най-малко ремонти се извършват през месец 
февруари (108 броя). Причина за това, е че през този 
месец поради усложнената пътна обстановка, и 
липсата на ремонти в климатичната система на 
автомобилите (фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Разпределение на броя постъпили автомобили за 
изследвания период. 

На Фиг. 4 е показано разпределението на видовете 
ремонти извършени в сервиза за изследвания период.  

Изследването показва, че най-голям дял от извър-
шените ремонти има климатичната система (35%). 
Причина за това е, че част от специалистите работещи 
в сервиза са с висока квалификация в областта на 
климатичната и хладилната техника. Това води до 
високо качество на ремонти на тази система в 
автомобилите. Този факт е направил сервиза популя-
рен в областта на този вид ремонти. 

Ходовата и спирачната системи са също с висок 
дял при извършените ремонти в сервиза (10% за 
спирачната система и 16% за ходова система). Това се 
обуславя от състоянието на инфраструктурата в 
България, водеща до честите откази на тези системи.  
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Фиг. 4. Видове ремонти извършени в сервиза за 
изследвания период. 

Прави впечатление малкия дял на извършените 
технически обслужвания. Това показва, че сервиза е 
търсен предимно за извършване на ремонти. Основ-
ната причина е, че голяма част от водачите не спазват 
препоръчаните от производителя режими на техни-
ческо обслужване и/или предпочитат да го извършват 
в други сервизи. 

Половината от автомобилите ползващи услугите 
на сервиза са на възраст от 16 до 20 години – Фиг. 5. 
Това се обуславя от високата средна възраст на 
автопарка в България и ниската покупателна 
способност на българина. Средната възраст на 
автопарка в България е 20 години, а всяка година се 
регистрират над 260 000 коли втора ръка, внос от 
Европа. [4]. Изследването показва, че на практика 
клиентите на сервиза не експлоатират автомобили на 
възраст над 25 години. Автомобилите на възраст до 5 
години имат малък дял, което следва от факта, че тази 
група автомобили се поддържат и ремонтират от 
специализирани гаранционни сервизи. Автомобилите 
на възраст от 6 до 15 години също имат малък дял 
поради ниската интензивност на отказите.  

 

Фиг. 5. Разпределение на постъпилите автомобили по 
възраст за изследвания период. 

В изследваният сервиз се подържат както леки 
така и товарни автомобили. Най-голям дял имат 
леките автомобили (86% от общия брой). Най-често 
сервиза се посещава от автомобили от марката VW 
(16%) (Фиг. 6), тъй като това е една от предпочитани-
те марки на българина [5]. Същата е и причината 
вторите най-често посещаващи автомобили да са от 
марката Мерцедес (14%). Останалите марки автомо-
били са разпределени между 2 и 9 %, следователно 

клиентите на сервиза предпочитат немските 
автомобили. Съществен дял имат и автомобилите от 
марките Renault (6%) и Peugeot (9%), което показва, 
че сервиза може да специализира в поддържането и на 
тази група. Това обуславя инвестиции в областта на 
специализирани инструмент и диагностична апретура 
за посочените марки автомобили.  

Групата други включва автомобили, които посе-
щават сервиза много рядко (един – два броя годишно). 

 

Фиг. 6. Разпределение на постъпилите леки автомобили по 
марки. 

Клиентите, собственици на товарни автомобили, 
посещаващи основно сервиза са Община Русе и тези 
преминаващи през ГКПП Русе-Дунав мост.  

Разпределението на товарните автомобили по 
марки е показано на Фиг. 7. Наблюдава се подобна 
тенденция на извършване ремонти на предимно 
немски товарни автомобили (Мерцедес, Даф и Ман). 
Ясно се вижда, че клиентите на сервиза предпочитат 
товарни автомобили произведени в Германия.  

Най-висок дял имат товарните автомобили, от 
марката IVECO (32%), това се обуславя от големият 
брой експлоатирани автомобили от транспортните 
фирми, клиенти на сервиза. Причина за този факт е 
сключените договори с транспортните фирми за 
абонаментна поддръжка и ниската надеждност на 
климатичната система на автомобилите от марката 
IVECO. 

Вторите най-често ремонтирани товарни автомо-
били са от марката MERCEDES (23%). По-малкият им 
дял се дължи основно на по-високата им продажна 
стойност от тази на IVECO. 

 

Фиг. 7. Разпределение на броя постъпили товарни 
автомобили по марки. 
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При изследването на дейността по извършване на 
ремонти на товарни автомобили в сервиза се установи 
(Фиг. 8), че най-голям дял от ремонтите се пада на 
климатичната система (50%). Този ремонт се извърш-
ва на товарните автомобили преминаващи през ГКПП 
Русе-Дунав мост, тоест това са случайни клиенти.  

 

Фиг. 8. Разпределение на видовете ремонти на товарните 
автомобили постъпили в сервиза. 

Най-редовният клиент на сервиза е Община Русе. 
Тя разполага с товарни автомбили без климатична 
сестема и останалите видове ремонти се извършват на 
тези превозни средства.  

2.2. Фактори осигуряващи 
конкурентоспособност 

За повечето фирми факторите определящи тяхната 
конкурентоспособност са еднакви, но поради специ-
фичните особености на микропредприятията, голяма 
важност има изграждането на позитивно отношщение 
от страна на клиентите, т.е. да се ориентират изклю-
чително към задоволяване на техните потребности. За 
осъществяването на това, фирмата трябва да: 
• планира политиката и производството си изцяло 
към задоволяване на нуждите на клиента; 

• продажбите да са достатъчно големи и на доста-
тъчна цена, така че да покрият вложените време, 
труд и финансови средства. 

• В конкретният разглеждан случай конкурентните 
преимущества са: 

• висока квалификация на механиците; 
• високо качество на определени групи извършвани в 
сервиза ремонти; 

• специализирано оборудване за диагностика и 
ремонт на климатична система в амтомобилите. 

2.3. Характеристика на субектите на пазара 

Според онлайн бизнес каталога „bussines.bg“ в 
град Русе съществуват 30 сервиза [6]. Според събра-
ната информация за дейността на тези сервизи, с 
ремонти на климатична система в лекия автомобил, 
извършват само два, единият от които е изследвания. 
Ремонти на хладилни агрегати, вграждани в товарни-
те автомобили, извършва само един сервиз – изслед-
вания, следователно при ремонтите на климатична и 
хладилна системи в товарните автомобили има слаба 
конкуренция, което оправдава специализирането на 
изследвания сервиз в този вид ремонти. 

3 Заключение 

Показаната структура на сервиза е компактна, което 
предполага лесно управление и бързо взаимодействие 
между отделните звена, правейки сервиза лесно при-
способяващ се към пазара на сервизни услуги. 

Резултатите от работата на сервиза показват, че 
средния брой на постъпващите автомобили за изслед-
вания период е 147 броя. Най-много ремонти се 
извършват през месец юли-август (184 бр.), като това 
нарастване възлиза на 25% средния брой. 

Изследването показва, че най-голям дял от извър-
шените ремонти имат ремонтите на климатичната 
система (35%). Причина за това е, че част от специа-
листите работещи в сервиза са с висока квалификация 
в областта на климатичната и хладилната техника. 

Половината от автомобилите ползващи услугите 
на сервиза са на възраст от 16 до 20 години. Това се 
обуславя от високата средна възраст на автопарка в 
България и ниската покупателна способност на бълга-
рина. Изследването показва, че на практика клиентите 
на сервиза не експлоатират автомобили на възраст над 
25 години. 

Най-голям дял от ремонтите имат леките автомо-
били (86% от общия брой). Най-често сервиза се 
посещава от автомобили от марката VW (16%), втори-
те най-често посещаващи сервиза автомобили да са от 
марката Мерцедес (14%). Останалите марки автомо-
били са разпределени между 2 и 9 %, следователно 
клиентите на сервиза предпочитат немските автомо-
били. 

Съществен дял имат и автомобилите от марките 
Renault (6%) и Peugeot (9%), което показва, че сервиза 
може да специализира в поддържането и на тази 
група. Това обуславя инвестиции в областта на специ-
ализирани инструмент и диагностична апаратура за 
посочените марки автомобили.  

По-малък дял имат товарните автомобили (14%), 
като най-ремонтирани са от марката IVECO (32%), 
следвани от MERCEDES (23%), DAF (17%) и VOLVO 
(11%). Останалите марки имат дял при ремонтите 
между 3 и 6%. 

Резултатите от извършеното изследване показват 
необходимостта сервиза да се специализира, като 
специализацията да се извърши по признака извърш-
вани ремонти в сервиза. От направения анализ на 
останалите субекти на пазара на сервизни услуги, се 
установява, че сервиза трябва да специализира в 
ремонтите на климатична техника и ходова система. 

По признаците вид и възраст на превозните 
средства сервиза вече се е специализирал за леки 
автомобили. Това потвърждава, че процеса на 
специализация може да протече естествено, от само 
себе си.  

Сервизът не е препоръчително да специализира по 
признака марки превозни средства, защото това при 
ограничило броя на потенциалните клиенти. 

Резултатите от изследването служат за изготвяне 
на предложения за подобряване на работата в 
конкретния автосервиз. 

Ходова 
част
19%

Климатична 
система
52%

Спирачна 
система
23%

ТО
6%
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Studying the work of universal 
automotive service 

Mihail Milchev1, and Dimitar Grozev1  

1Univercity of Ruse, Transport Department, Ruse 8 Studentska 
str., Bulgaria 
 
Abstract. The report analyses the activity of a universal 
service station working on the territory of city of Rousse. 
Information was collected about the work of the 
automotive service and a database was created - number, 
types and age of the vehicles, quantity and types of the 
operations performed. The collected information is 
analysed and are defined the main issues. There are a 
number of brands and types of vehicles using the services 
of the workshop and a large number of different 
operations. As a result of the analysis, proposals have 
been made to improve the work of the automotive service. 
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Анализ на някои фактори, влияещи върху 
продължителността и себестойността на експлоатация на 
транспортните средства 

Борис Борисов1,* 

1Технически университет – София, катедра „Съпротивление на материалите“, България 

Резюме. В специализираната литература са изследвани редица фактори, които влияят върху 
надеждността, а съответно и върху продължителността на експлоатация на автотранспортната 
техника – конструктивни, технологични и експлоатационни. В настоящата работа се разглежда влия-
нието на субективния фактор – водачи на автотранспортна техника, монтьори и помощен персонал, 
диагностици и сервизни инженери. Наред с това, се обръща внимание на резервните части, изпол-
звани по време на поддръжката и ремонта, както и на специализираните инструменти и приспосо-
бления. В резултат на направения анализ са представени изводи, които могат да се ползват като 
препоръки от собствениците и мениджърите на автосервизи, транспортни предприятия, както и 
фирми, при които една или няколко дейности са свързани с използване на собствени транспортни 
средства. 

1 Въведение 

Икономическата ефективност от използването на 
всяко транспортно средство се определя от продължи-
телността на експлоатация на машината, себестой-
ността на обслужванията и ремонтите за това време и 
др. Правилната експлоатация може да увеличи 
значително времето за работа на транспортното сред-
ство за сметка на намаляване на времето за престой и 
средствата за ремонт. 

Надеждността е основен показател за качеството 
на автотранспортните средства и се влияе от 
множество фактори, които могат да се обобщят в три 
групи: конструктивни (коравина на конструкцията, 
рационална форма и размери на детайлите, оптимално 
количество кинематични вериги, минимално коли-
чество възли и съответно детайли в тях, точност на 
взаимното разположение на повърхностите и осите на 
съвместно работещите детайли, качествено филтри-
ране на използваните течности, степен на автомати-
зация на смазване на триещите се повърхности и др.), 
технологични (качество на използваните материали, 
инструменти и машини, степен на балансиране на 
въртящите се части, оптимална грапавост на обработ-
ваните повърхности, система за недопускане на 
отклонения от технологичната карта при монтажа, 
надеждност на закрепване на детайлите и възлите и 
др.) и експлоатационни (организация на техническото 
обслужване и ремонта, автоматизация на следящия 
контрол на процесите в двигателя, удобство и 
безопасност при експлоатация, пътни, климатични и 
транспортни условия и др.) [1, 2], обект на изследване 
в редица публикации. 

Съществено влияние върху надеждността оказва и 
субективният фактор, като неговото влияние има в 
голяма степен случаен характер и не се поддава на 
научен анализ, но въпреки това, не може да бъде 
пренебрегвано. В [1] се отбелязва влиянието на 
начина на управление на автомобила от страна на 
водача, за неговото техническо състояние. 

В редица публикации са систематизирани данни за 
отказите в отделните системи на различни типове 
транспортни средства – лични, лекотоварни и товарни 
автомобили, в различни пътни и транспортни усло-
вия, за определен период от време,  [4-6, 8], както и на 
някои методи за анализ на надеждността [4, 9].  

В [5] е направен изводът, че ресурсът на автомоби-
лите се намалява вследствие на използване на 
резервни части с недостатъчно качество и от условия-
та на тяхната експлоатация. В [5, 6] се препоръчват 
мерки за подобряване на надеждността на транспорт-
ните средства, включващи повишаване на квалифика-
цията на обслужващия персонал и подобряване на 
качеството на техническите обслужвания и ремонти.  

Цел на настоящата работа е комплексно разглеж-
дане на факторите на надеждността и влиянието на 
субекта.  Използвани са случаи от близо двадесет го-
дишната практика на автора в авторемонтната 
дейност.  

2 Изложение  

Разглежда се системата „Транспортно средство – 
Водач – Сервиз”. 

Б. Борисов, Анализ на някои фактори, влияещи върху продължителността и себестойността на експлоатация на транспортните средства 
B. Borisov, Analysis of some factors, affecting life cycle and cost of exploitation of motor vehicles 
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2.1 Влияние на транспортното средство 
върху надеждността 

Конструктивните и технологични решения, използва-
ни при производството на транспортните средства, 
както и използваните материали и технологии за 
производство, могат съществено да повлияят върху 
надеждността им, а от там и върху продължител-
ността на експлоатационния им ресурс. Редица 
производители ограничават потенциалния пробег 
(отработка) на произвежданите от тях  транспортни 
средства, което им позволява да използват по-
нискокачествени материали, а с това и да постигнат 
по-конкурентна цена. Някои авангардни за времето си 
решения се оказват неудачни или остарели и биват 
заменени от по-прогресивни такива. 

Пример 1: В товарните автомобили MAN TGA се 
използва хидравличен привод на скоростния лост, 
който е сложен, скъпоструващ  и трудоемък за ремонт 
и поддръжка (изисква специална хидравлична теч-
ност и специален инструмент за обезвъздушаване на 
системата). При следващия модел  е заменен от по-
простият и надежден привод чрез жила. 

Пример 2: През 90-те години на 20 век масово се 
използваха тегличи за ремаркета с променяща се 
дължина, които бяха сложни и скъпи за обслужване и 
ремонт. С промените в конструкцията на ремаркетата, 
а именно, чрез сдвояване на осите (две или три оси на 
малко разстояние една от друга в средата на ремар-
кето), т.н. въртящ кръг вече не се използва,  а с него и  
тегличите с променлива дължина. 

 Пример 3: При полуремаркетата с цел увеличава-
не на обема на товарното пространство, масово се 
използваха такива с неравна платформа (отделните 
части бяха с различни височини (т.н. „Джъмбо”),  кое-
то изключително затрудняваше механизираната обра-
ботка на товарите.   Използването на нископрофилни 
гуми с голяма товароносимост, обезсмисли този тип 
прикачни транспортни средства. 

2.2 Влияние на водача върху надеждността 

То е съществено и многостранно. От една страна, 
стилът на управление на повереното му транспортно 
средство може да доведе до ускорено износване на 
елементите от спирачната система, окачването и съе-
динителя, неправилно износване на гумите (превър-
тане на задвижващите колела при потегляне, различ-
но налягане на въздуха в гумите спрямо предписаното 
от производителя), както и до повишен разход на 
гориво. От друга страна водачът непосредствено 
следи за изправната работа на машината и може да 
установи още първите признаци на задаващ се про-
блем (променен разход на гориво, масла и течности, 
шум и вибрации, цвят и мирис на изгорелите газове и 
др.), с което значително да намали престоя и цената за 
отстраняването му. 

Пример 4: Две еднакви композиции, състоящи се 
от седлови влекач и полуремарке, купувани нови от 
едни и същи марка, модел и серия, на един и същи 
пробег и използвани по едни и същи дестинации и с 
еднакви товари. Съединителят на единия влекач е 

максимално износен и налага смяна  на 200 000 км. 
Собственикът на композициите изисква инспекция и 
на втория влекач. След демонтаж, се установи, че 
износването на съединителя му е минимално и може 
да се експлоатира още много. 

В много фирми на водача е възложен и предпътния 
преглед, включващ проверка и доливане на гориво, 
масла, течности и при необходимост смяна на 
въздушен, поленов филтри и др. От тук следва, че 
водачът трябва да познава машината и да не допуска 
да се използват консумативи, несъответстващи по 
качество или спецификации на тези в автомобила му. 

Пример 5: Собственик на кариерни самосвали 
купува на едро въздушни филтри от поддоставчик и 
възлага задачата по смяната им на водачите. Новите 
филтри се оказват по-къси с 15 mm, в резултат на 
което през двигателите минава голямо количество 
нефилтриран въздух, съдържащ абразивни частици 
прах. Двигателите се износват ускорено. 

Некачествено гориво може да доведе до повреда в 
горивната апаратура, повишен разход и влошени 
теглително-скоростни свойства на транспортното 
средство. Особено опасно е смесването на различни 
видове горива (дизелово и бензин), което води до 
отказ на двигателя. 

Пример 6: Клиент с дизелов автомобил не забеляз-
ва, че на бензиностанцията му наливат бензин, някак 
се прибира до София, но на следващия ден не може да 
стартира двигателя. Наложи се изтегляне до сервиза, 
източване и продухване на горивната система. 

В транспортните средства се използват различни 
видове масла и течности, чието смесване е недпусти-
мо и води до откази. Маслата за двигатели с вътрешно 
горене се различават по вискозитет и предназначение 
(за бензинови и дизелови двигатели или такива 
използващи газ – метан или пропан-бутан), както и по 
спецификациите, на които съответстват. Например, в 
привода на скоростния лост на MAN TGA се използва 
специална хидравлична течност, с търговско наиме-
нование Пентосин, а при Мерцедес Актрос – спирачна 
течност. Смесването на тези две течности води до 
отказ на привода. 

Пример 7: Клиент беше доливал спирачна течност 
в привод на MAN. Наложи се смяна на гумените 
уплътнения и промивка и продухване на системата. 

Пример 8: Клиент източва част от охладителната 
течност и долива антифриз за да увеличи концентра-
цията му, след което системата не може да се обезвъз-
души. Оказа се, че си е купил течност за чистачки 
вместо антифриз, която кипи при по-ниска темпера-
тура от работната в двигателя. 

2.3 Влияние на сервиза върху надеждността 

Влиянието на сервиза върху надеждността е 
комплексно (фиг. 1). 

2.3.1 Сграда 

Какви условия са осигурени на работещите – простор, 
чистота на въздуха, отопление и осветление; какви са 
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подходите към сградата и работните места – канали и 
подемници; доколко е задръстено с демонтирани 
двигатели, скоростни кутии и палети с части от други 
ремонти; близост на помощните служби (инструмен-
тална, склад за консумативи и резервни части, 
масларно отделение, акумулаторно отделение и др.) 
до работните места и др.   

 

Фиг. 1. Фактори, влияещи върху качеството на работа в 
автосервиза. 

2.3.2 Диагностика 

Правилно диагностираният проблем е гаранция за 
добре извършен ремонт. Обратно, лошата диагности-
ка води до преразход на резервни части, консумативи 
и материали и не допринася за качествено отстра-
няване на проблема, който се мултиплицира и води до 
непрекъснати откази.  

Пример 9: В сервиза постъпва автомобил с пови-
шено налягане на картерните газове. След направена 
диагностика са сменени буталните пръстени на бута-
лата. Проблемът остава. Оказва се, че е запушена 
вентилацията на картерните газове и е било необхо-
димо само продухване и измиване на съответния 
елемент.  

Пример 10: Ремонтирана е скоростна кутия на 
товарен бус, поради задиране на втулките между 
зъбните колела и съответния вал. Всички повредени 
части са подменени с нови. Няколко месеца по-късно 
проблемът отново се проявява. Оказа се, че валът, 
върху който са дефектиралите втулки, е кух и изпъл-
нява функцията на утайник за частиците от износване. 
Кухината беше така запълнена, че маслото не можеше 
да премине през вала и да маже гореспоменатите 
втулки.  

Друг аспект на диагностиката е използването на 
сервизен компютър. Неправилно е схващането, че 
диагностичният софтуер или компютър могат да 
дадат отговор на всички въпроси. Добрият диагностик 
трябва да може да оцени, кои грешки са активни и 
свързани с проблеми в автомобила, кои са случайни 
(спорадични) и кои са стари и неизчистени грешки за 
отдавна отстранени неизправности. От своя страна 
активните грешки могат да се проявят в резултат на 

няколко различни причини, което налага задълбочен 
анализ.  

Пример 11: Клиент се оплаква, че при натоварена 
композиция и движение по наклон нагоре, седловият 
влекач няма мощност. Записаната грешка от бордовия 
компютър  е „ниско налягане на горивото”. Сервиз-
ният инженер назначава смяна на горивните филтри. 
Клиентът обяснява, че за трети път му сменят филтри-
те и няма подобрение. Установява се, че на този авто-
мобил е монтиран допълнителен филтър-утайник, 
извън т.н. „горивен център”, в който плуват нечисто-
тии. При нормално движение горивото минава без 
затруднения през филтър-утайника. Когато обаче е 
необходим по-голям дебит гориво, то увлича нечисто-
тиите и те запушват цедката. 

2.3.3 Механици (монтьори) 

От тях зависи качеството на ремонта, времетраенето, 
както и количеството на вложените части и материа-
ли. Поради това, с тях се провеждат периодични 
обучения, обхващащи както опресняване на знанията, 
така и запознаване с особеностите на новите модели. 
Условията на работа, отношенията в колектива, както 
и социалната среда на монтьорите оказват силно 
влияние върху качеството на работата им. Така напри-
мер, от бързане и невнимание,  два пъти работници са 
монтирали дискови накладки с металната основа към 
диска – един път на лек автомобил и веднаж на три-
осно полуремарке, два пъти са обръщали феродовия 
диск на съединителя – по веднъж на лек и на товарен 
автомобил. Такива груби грешки компрометират 
сервиза.  

Пример 12: Шарнирът на лек автомобил се само-
развива около месец след смяната, при което полуос-
ката се поврежда безвъзвратно (късмет е, че аварията 
настъпва при маневриране с ниска скорост, а не на ма-
гистрала, примерно). Сервизът подменя по гаранция 
увредените части и отново не законтря шарнира, въ-
преки настоятелното подсещане от страна на клиента. 

Пример 13: Накладки на Пежо 405 (две по две – 
еднакви) – монтирани са симетрично спрямо диско-
вете, при което в едната посока на движение и двете 
накладки са осигурени спрямо изпадане, а в другата – 
не. В комплекта накладки има схема за монтажа им. 

Пример 14: Монтьор избива вътрешната гривна на 
повредения колесен лагер с длето (секач) и чук, при 
което поврежда повърхността на оста. След време, 
оста се къса в повреденото място вследствие от умора 
на материала. Същият случай, но с използване на 
ъглошлайф за прерязване на гривната – отново повре-
дена ос. В инструменталната има всякакви размери 
скоби.  

Пример 15: Монтьор сменя дискови накладки, но 
не проверява целостта на маншончета на буталцата и 
водачите на спирачния апарат, както и движението 
им. В резултат едната накладка се износва ускорено. 

Много често, монтьорите сменят части, чийто 
ресурс не е използван докрай, или използват по-евти-
ни и съответно по-некачествени части (в по-малките 
сервизи). Това  важи най-вече за търкалящи се лагери, 
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гумени тампони, части по окачването, кормилната и 
спирачната системи. Причина за това е, от една стра-
на, нежеланието да се поеме отговорност, незнанието 
или неизползването на измерителни уреди за 
установяване на конкретната степен на износване на 
частта, а от друга фактът, че при по-честа смяна 
демонтажът на износените части е по-лесен (частите 
не са клеясали или корозирали). Тук, обаче, има още 
един аспект – честата смяна (демонтаж-монтаж) на 
части, които участват в сглобки със стегнатост води 
до намаляването й и може да наложи смяна на по-
едрогабаритна част. Такива са колесните лагери, 
конусните сглобки на шарнирните и кормилните 
накрайници и други елементи. 

Пример16: След третата смяна на цилиндрови 
втулки и бутала на бензинов бус Рено, буталните 
болтове дотолкова се охлабиха в мотовилките, че 
направиха канали в цилиндровите втулки. 

В редица случаи, смяната на една част, изисква 
подмяна и на друга – така при някои модели автомо-
били смяната на гарнитурата на главата е съпътствана 
със смяна на болтовете на главата (главите), без-
условно или след установяване на удължаването им 
над даден размер; опорните лагери на някои полу-
валове (полуоси) се осигуряват с помощта на гривна, 
набита с пресова сглобка; някои полувалове (полуоси) 
се монтират с болтове, които задължително се сменят 
при всеки демонтаж/монтаж на полувала и т.н. Това 
налага съответния монтьор да бъде запознат със 
спецификата на ремонта, който му е възложен. 

2.3.4 Автомобилни части 

Автомобилните части могат да бъдат за първо 
вграждане или за резервни части (т.н. афтърмаркет); 
различават се по качеството, използваните материали, 
дълготрайността и естествено – цената (тази на части-
те за първо вграждане надвишава 3-5 пъти съот-
ветната цена на резервните части). Частите за първо 
вграждане могат да бъдат възложени за изработване 
на друг производител, специализиран за съответните 
изделия, като задължително минават през строг 
контрол преди вграждане. От своя страна, резервните 
части могат да бъдат „оригинални” (в опаковка с 
логото на производителя на транспортното средство) 
или от поддоставчик (в опаковка с логото на самия 
производител на резервната част). Частите от поддос-
тавчик също се различават по цена (примерно по 
начина на опаковане – отделна опаковка за всяка 
резервна част или обща за няколко) и качество, които 
в редица случаи могат да зависят и от региона,  за 
който са предназначени. Много често производителят 
на транспортното средство предлага като оригинални 
резервни части, такива,  произведени от няколко раз-
лични компании. На пазара се предлагат и резервни 
части от други производители, които никога не са 
осигурявали части за първо вграждане или като 
„оригинални”. В редица сервизи се предлага и широка 
гама резервни части „втора употреба”. Това са най-
често части за първо вграждане или „оригинални”, 
чийто ресурс не е напълно изчерпан.  

Независимо, какъв тип са частите, много важно е, 
да се използва максимално ресурсът им, а не да се 
бърза с подмяната им. Изключение са частите и 
консумативите, чиято подмяна е регламентирана по 
пробег или по време. 

2.3.5 Инструменти и специални 
приспособления 

Всички съвременни транспортни средства изискват 
използване на специални приспособления и инстру-
менти, без които е невъзможно или изключително 
трудоемко извършването на съответните операции, 
при това без да може да се гарантира необходимото 
качество.      

Пример 17:  Неработещ вентилатор за парно на 
Рено. Електротехник установява повреда в колектора 
или четките, но не може да демонтира вентилатора 
без демонтаж на цялото табло. Бързата справка в 
Интернет потвърждава необходимостта от разглобя-
ване на таблото и конкретизира цената – около 1000 
лв. Оказва се обаче, че има специализиран инстру-
мент за демонтиране на въпросния вентилатор, с 
чиято помощ цялата процедура по демонтаж-монтажа 
се вмества в рамките на един нормочас и ремонта 
струва 42 лв., при това без рисковете от нарушени 
функции, съпътстващи разглобяване на таблото.  

Пример 18: В началото на работата на сервиза 
използвахме обикновена скоба със зъбен механизъм 
за монтиране на буталата с буталните пръстени в 
цилиндровия блок или цилиндровите втулки. При 
тази процедура относително често се чупеше някой от 
пръстените. След проучване, закупихме безстепенна 
скоба „Stahlwille”, ( на цена около 80 евро) с чиято 
помощ чупенето на буталните  пръстени по време на 
монтажа  беше преустановено.  

2.3.6 Техническа информация 

Многообразието на марки и модели на транспортните 
средства налага поддържане на голяма и непрекъс-
нато обновявана база данни, както и квалифицирани 
кадри, за работа с нея. Това обуславя специализира-
нето на редица сервизи само за определени марки 
и/или модели автомобили и/или възли и системи на 
транспортните средства (примерно за автоматични 
предавателни кутии, двигатели, горивна апаратура, 
ходова част и др.) 

Пример 19: Аксиалната хлабина на шенкелния 
болт на МАН и Мерцедес е 0.1 mm, а на Ивеко – 0,2-
0,4 mm. Колегите, занимаващи се с регулиране на 
геометрията на ходовата част на транспортните сред-
ства не бяха запознати с тази особеност и предизви-
каха няколко сериозни разправии с клиенти на 
сервиза. 

2.3.7 Външни услуги 

Сравнително често сервизите ползват услугите на 
специализирани центрове за ремонт на горивна апара-
тура; шлайфане на колянови валове, цилиндрови 
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глави и блокове, оси на ремаркета; ремонт на виско-
съединители за вентилаторни перки; ремонт на кар-
дани и полувалове (полуоси) и много други. Грешките 
при извършване на този вид услуги пряко влияят 
върху качеството на извършвания ремонт. 

Пример 20: Ремонт на два броя гориво-нагнетател-
ни помпи Bosch, включващ смяна на втулката на вала 
и регулиране. Няколко дни, след привеждане на авто-
мобилите в движение, втулките задират, ангренаж-
ните ремъци се късат, разпределителните валове и 
поне две от опорите им се чупят, клапани се кривят и 
т.н. Оказа се, че вместо оригинална втулка на Bosch 
на цена около 15 лв., са монтирани такива, правени на 
струг. В резултат, ремонта на всеки един от 
повредените двигатели излезе между 400 и 500 лв. 

Пример 21: В рамките на четири месеца се скъсаха 
през мотовилкова шийка три колянови вала, шлайфа-
ни на ремонтен размер, на около 7-8000 km след 
основния ремонт на двигателите. Всичките са шлай-
фани от един майстор, на една и съща  машина и по 
една и съща технология и с изключение на спомена-
тия период, не е имало  проблеми. Преди започване на 
съответната обработка, шлайфистът е проверил вало-
вете за пукнатини от умора на материала. Оказа се, че 
междувременно е бил подменен, с нов, режещият 
инструмент на шлайф-машината. Новият не е осигу-
рявал необходимия радиус на закръгление при мото-
вилковите шийки, изискващ се по документация за 
този тип двигатели, вследствие на което е възникнала 
концентрация на напреженията. След частично износ-
ване на режешия ръб, закръглението е влязло в норма 
и проблемът е изчезнал.  

3 Изводи  

Изборът на сервиз влияе съществено върху продъл-
жителността и себестойността на експлоатацията на 
транспортните средства. В тази връзка, правилен 
може да се окаже изборът на по-отдалечен и/или рабо-
тещ на по-висока ценова ставка сервиз от наличните в 
региона или използване на различни сервизи, 
специализирани за отделните ремонтни дейности. 

При фирмите, извършващи транспортна дейност, 
изборът на персонал (водачи на транспортните сред-
ства) трябва да се осъществява много внимателно, 
след строг подбор, както и да се осигури периодично 
обучение. Възнаграждението на водачите, би било 
добре да се обвърже, освен с икономията на гориво, и 
с пълното използване на ресурса на някои възли и 
системи – съединител, окачване, спирачна система, 
гуми и др. 

При малки фирми собственикът-водач би трябвало 
да обърне внимание на начина си на управление и 
евентуално да положи усилия за оптимизирането му. 

Сервизите трябва да осигуряват оптимални усло-
вия на работа на монтьорите, периодични обучения за 
персонала, непрекъснато обновяване на базата с  
данни, както и на инструментите и специалните 
приспособления. От голямо значение е изграждането 
на ефективна система за контрол на извършените в 

сервиза ремонтни въздействия и стриктно спазване на 
технологията на ремонта. 

Добра практика е застраховане на сервизната 
дейност срещу субективни или обективни грешки, 
свързани или не с настъпване на пътно-транспортни 
злополуки и др. 
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Abstract: A number of factors affecting reliability res-
pectively life cycle of motor vehicles are investigated in 
specialized literature. Those factors may be mechanical, 
technological and operational. The affect of subjective 
factor i.e. drivers of motor vehicles, mechanics, auxiliary 
personnel and engineers is investigated in this paper. 
Spatial attention is paid to the spare parts used during 
maintenance and the repairs, and to the specialized tools. 
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Abstract. Разгледана е безопасността на градския пътнически транспорт, което включва защитеност 
на пътниците от пътно транспортни произшествия и опазване на околната среда, съхраняване на 
транспортните средства и инфраструктурата. Изследвана е системата от фактори, които оказват най-
силно влияние върху безопасността. На примера на град Русе са направени предложения за 
подобряване на безопасността, чрез подобряване организацията на градския пътнически транспорт, 
използване на интелигентни транспортни системи, внедряване на енергийно ефективни технологии, 
използване на алтернативни горива и на по-екологосъобразни и безопасни транспортни средства. 

1 Въведение 

Градският пътнически транспорт (ГПТ) се отнася към 
отраслите, които осигуряват жизнеспособността на 
града. От неговото функциониране зависи: 
• качеството на живот на населението; 
• ефективната работа на икономиката на града; 
• възможността да се използва социално-икономи-
ческия и пространствен потенциал на града. 
През последните 20-30 години в България значи-

телно се измени структурата на пътническите превози 
в ГПТ. Това е обусловено от динамиката на социално-
икономическото развитие на градовете, което е 
свързано с непрекъснатата поява на нови обекти 
генериращи и/или погасяващи пътникопотоци. В 
същото време се увеличава броя на автомобилите, 
което предизвиква натоварване на пътищата, причина 
за намаляване на скоростта, проблеми с паркирането, 
както и риск от пътнотранспортни произшествия 
(ПТП). Едно от решенията, което ще допринесе 
значително за устойчиво развитие на градовете е 
осигуряването на добри условия за мобилност на 
населението чрез ГПТ [1]. 

Системата на ГПТ е система от три взаимно 
свързани подсистеми (Фиг. 1) [2]. 

 

Фиг. 1. Опростена схема на системата на ГПТ. 

Подсистемата „градска среда“ включва редица 
важни елементи: индустрия в града; застрояване; 
инфраструктура, както и управление и обслужване на 
тези елементи. В същото време стремежът на тази 
подсистема е осигуряване на устойчиво развитие, 
като решава проблемите с ограничаване на вредното 
въздействие на транспорта върху околната среда, 
подобряване на енергийна ефективност на транспор-
та, сигурност за населението и др., осигуряващи 
безпроблемно придвижване на градското население и 
в същото време запазване на града за следващите 
поколения. 

Подсистемата „транспортни средства“ включва 
организацията и управлението му, така, че да се 
осигурят пътническите превози в града. 

Подсистемата „пътници“ се оценява на база удо-
влетвореността на пътника от транспортната услуга 
на ГПТ, според качеството й. Въпросите свързани с 
качеството на транспортната услуга в ГПТ са много 
често разглеждани и въпреки това няма приета единна 
система. Това е свързано с изключително разнообраз-
ните условия, в които действат превозвачите и потре-
бителите на техните услуги. Групата от показатели за 
качество и тяхното относително тегло може да се 
измени дори за един и същи пътник, в зависимост от 
конкретните условия. 

Независимо от конкретните условия показателя 
безопасност е винаги в групата фактори, които пътни-
кът задължително включва в оценяване качеството на 
транспортната услуга на ГПТ. Това е фактор, който 
също е важен и за обществото като цяло и в частност 
за града. Много често този фактор се разглежда само 
в контекста на осигуряване безопасността на движе-
нието, което е съществен елемент, но не е достатъчен. 
Освен безопасността на движението следва да бъде 
оценена общата безопасност и сигурност на пътника. 

Градска среда 

Транспортни 
средства 

Пътници 

В. Пенчева, Р. Ангелова, П. Стоянов и Д. Грозев, Оценка на безопасността на градския пътнически транспорт 
V. Pencheva, R. Angelova, P. Stoyanov, D. Grozev, Assessment of the safety of urban passenger transport 
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2 Изложение 

Основните критерии за оценка на безопасността и 
сигурността на градския пътнически транспорт могат 
да бъдат обединени в следните групи: 
• Пътната безопасност; 
• Криминална безопасност; 
• Осигурена възможност за предупреждение при 
ПТП, непредвидени ситуации или форсмажорни 
обстоятелства; 

• Управление на риска в случай на произшествие; 
• Замърсяване на въздуха и високо ниво на шума; 
• Енергийна ефективност; 
• Състояние на инфраструктурата; 
• Състояние на околната среда. 

Последователно ще се разгледат тези критериите 
и иновативните решения в условията на нашата 
страна. 

2.1. Безопасност на движението 

България се намира на едно от челните места по 
загинали на 1 млн. жители спрямо редица държави от 
Европа и света. Ето защо задачата на цялото общество 
и институциите, занимаващи се с движението по 
пътищата, е да се осигури по-голяма безопасност по 
пътищата. По данни на Европейската Комисия става 
ясно, че рискът от загуба на живот в България е един 
от най-високите в Европейския Съюз и е няколко пъти 
по-висок отколкото в Германия, Италия, Великобри-
тания и Франция [3]. 

Според мястото на настъпване на пътнотранспорт-
ните произшествия през 2017г. в България тенденция-
та се запазва те да се случват в населените места, а в 
извън населените пътните те са почти два пъти по-
малко.[4] 

 В Таблица 1 ясно се вижда, че най-голям брой 
загинали и ранени има на местата с пешеходни 
пътеки, както и на спирки и автобусни ленти, което 
повишава необходимостта от по-добра организация 
на движението в градска среда и по-конкретно на 
градския пътнически транспорт. 

Много съвременни системи биха били полезни и 
въвеждането им би могло да предотврати ПТП. За 
пример могат да бъдат посочени – „Асистент за 
аварийно спиране” и „Електронна програма за 
стабилност”. 

Новото поколение на асистента за аварийно 
спиране EBA (Emergency Brake Assist) прави превоз-
ните средства още по-сигурни и значително намалява 
опасността от пътно транспортни произшествия. 
Софтуер обработва данните от радарния сензор в 
предната част на превозното средство и от камерата 
на предното стъкло. Чрез тази сензорна комбинация 
системата разпозна с голяма сигурност опасните 
ситуации и при случай на проблем задейства 
своевременно аварийното спиране. При аварийното 
спиране към спирачните светлини допълнително се 
активира сигнал за аварийно спиране ESS (Emergency 
Stopping Signal) - аварийните предупредителни 
светлини сигнализират с по-висока честота.  

Таблица 1. Разпределение на ПТП  
по място на настъпване за 2017 г. 

Място на настъпване 

Населени места 
Извън 

ненаселени 
места 

П
Т
П

 

За
ги
на
ли

 

Р
ан
ен
и 

П
Т
П

 

За
ги
на
ли

 

Р
ан
ен
и 

Пешеходна пътека, очер-
тана с пътна маркировка 

585 19 641 5 3 5 

Автобусна спирка 132 4 139 14 0 21 
Автобусна лента 111 4 134 44 7 83 
Стеснен участък от пътя 121 3 153 32 3 45 
Пешеходна пътека – 
неочертана 

116 3 123 4 1 11 

Училище/детско 
заведение 

22 2 20 0 0 0 

Участък от пътя в ремонт 10 1 9 14 3 17 
Велосипедна алея 35 0 36 0 0 0 
Лента за принудително 
спиране 

16 0 19 16 1 27 

Пешеходен прелез/ надлез 10 0 11 0 0 0 
ОБЩО: 1158 36 1285 129 18 189 

Електронната програма за стабилност ESP 
(Electronic Stability Program) подпомага водача в 
критични ситуации на пътя при поднасяне, при 
опасност от преобръщане или при движение в завои. 
Превозното средство с ESP се оборудва допълнително 
със сензор за ъгъла на волана, сензор за стойност на 
риска и сензор за ускорение. В електронните системи 
на превозните средства е интегриран и ESP контролер 
със следните две функции – управление на спирачно 
въздействие и защита от преобръщане. Същността на 
тази система е превантивното намаляване на скорост-
та при критично напречно ускорение и рязко спиране 
на превозното средство при повдигане на вътрешно за 
завоя колело. Тези изравнителните спирания подпо-
магат водача в критични ситуации. 

2.2. Криминална безопасност 

Криминалната безопасност се регулира със следните 
действия: осигуряване на безопасност на спирките на 
ГПТ; осигуряване безопасност в превозното средство; 
използване на подходящ дизайн на спирките и на 
превозните средства; осигуряване на подходящо 
осветление на спирките и в превозното средство; 
осигуряване на мониторинг чрез видеонаблюдение; 
обучение на персонал за действие при необходимост; 
засилен контрол на районите от полицейски власти; 
изграждане на обозначени места за сигнализиране 
и/или извикване на помощ.  

За да бъде ГПТ по-ефективен и достъпен за всички 
пътници, както и за възрастни, деца и трудно подвиж-
ни хора трябва да се осигури лесен достъп до и от 
спирките. Необходимо да се подобри дизайна им, чрез 
оборудване с навеси за защита от метеорологичните 
условия и седалки, без да се конкурират за място с 
пешеходците. 
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Конструкцията на автобусите и системите им за 
безопасност следва да отговарят на високи изисква-
ния за безопасност, като някои от тях са: 
• безопасни и удобни системи при вратите; 
• авариен изход; 
• светодиодни фарове; 
• ниски прагове и рампа; 
• ергономичен дизайн на седалките за по-голям 
комфорт при пътуване; 

• защитни подсилени стъкла. 
Необходимо е да бъде изградена система от каме-

ри за видеонаблюдение, които да бъдат монтирани на 
автобусните спирки, във всички превозни средства от 
градския транспорт, както и на определени основни 
кръстовища. Сигналът от всички камери да се изпра-
ща в контролен център, който да организира адекват-
ни действия в критични ситуациите. 

На Фиг. 2 е показан пример за оборудвана с камера 
автобусна спирка. 

 

Фиг. 2. Автобусна спирка с видеонаблюдение. 

Камерите за видеонаблюдение в превозните сред-
ства, имат възможност да съхраняват записите, напра-
вени на борда на автобусите, както и ще предават 
сигнал в реално време. При поискване от контролния 
център да се предоставят записи, което значително би 
повишило систематизирането на информация и създа-
ване на адекватни стратегии за действие. 

Необходимо е всяко от превозните средства да 
бъде оборудвано с минимум четири камери за видео-
наблюдение (Фиг. 3). Една от камерите ще бъде 
насочена в посока на движението, а другата ще бъде 
насочена към водача. Останалите две камери трябва 
да осигуряват пълно видеонаблюдение на пътничес-
кия салон на автобуса. Чрез камерата извън превоз-
ното средство може да бъде проследен маршрута на 
превозното средство. С камерите в превозното сред-
ство ще може да се контролира водача, неговото пове-
дение по време на пътуване, следенето на коректното 
таксуване на пътници, а също и се наблюдава поведе-
нието на самите пътници.  

Една от важните задачи е обучението на водача на 
превозното за действия за предотвратяване на 
криминални прояви или действия при тях. Водачът 
трябва да вземе правилно решение и да го приложи 
навреме и при възникнала аварийна ситуация да 
реагират бързо и адекватно. 

 

Фиг. 3. Разположение на видеонаблюдение в автобус. 

Известно е, че транспорта е уязвим сектор за теро-
ристични действия, което предопределя прилагането 
на конкретни мерки за предотвратяване на такива 
действия или ограничаване на неблагоприятните 
последици от тях [3]. Необходимо е в Националния 
план за противодействие на тероризма да се регла-
ментират правила свързани с ГПТ, които ще осигурят 
сигурността в транспорта. 

2.3. Осигурена възможност за предупрежде-
ние при ПТП, непредвидени ситуации, които 
застрашават сигурността и нещастни случаи 

Добър пример в тази област е системата “E-call”. При 
набиране на телефон 112, базиран GPS модул в 
превозното средство, предава за местоположението 
му, като и информация за удар в автобуса. Сензорите 
засичат отрицателното ускорение и информацията се 
предава през GSM мрежата към центъра. Съответно, 
информацията, която се подава към центъра е за 
неговия клас, броя места, а също и данни дали се 
пренасят опасни товари. Така се осигурява по-бърза 
реакция от страна на екипите за спешна помощ. 

Необходимо е да се представя и своевременна 
информация при наличие на опасни участъци по 
маршрута, както и да се регулира движението за 
безопасна скорост. 

В рамките на града трафикът се определя главно 
от интензивността на движение на градския транс-
порт, автомобилите, велосипедистите и пешеходците. 
При такова разделение на участниците в движението 
е от голямо значение как най-подробно и точно да се 
събират данни за развитието на градската мобилност. 
Събирането на данни се осъществява главно чрез 
камери и сензори поставени край пътя. Данните се 
обработват в център за управление (Фиг. 4) На база 
анализ на данните се установява информация за сред-
ната скорост на движение, гъстота на трафика и др. 
Тази информация служи за основа при оптимизиране 
на трафика и усъвършенстване на транспортната 
инфраструктура. Един от начините за събиране на 
данни е чрез GPS системи и оборудване. В рамките на 
определен период от време, например няколко 
месеца, може да се създаде база данни на параметрите 
на местата, където се образуват задръствания, в кои 
дни или часове. На база на тези данни системата 
предлага алтернативни маршрути, като по този начин 
задръстванията могат да се намалят.  
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Фиг. 4. Система за управление на градското движение. 

Мобилни устройства се разполагат на определени 
места в града, като отчитат преминаващите мобилни 
телефони, таблети и вградени в автомобилите систе-
ми за hands free на база на уникалния им адрес. Така 
се определя времето за пътуване между две точки, 
средната скорост на движение на потока, а оттам и да 
се направят изводи за трафика [5].  

2.4. Управление в случай на произшествие 

Необходимо да се създадат планове за действие в 
слуай на ПТП или застрашаване сигурността на 
водача, пътниците или превозното средство. 

2.5. Замърсяване на въздуха и шумово 
замърсяване 

Замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от 
транспорта причиняват множество различни здраво-
словни проблеми, като най-съществен фактор са 
автотранспортът и по-специално дизеловите превозни 
средства. Държавите-членки на ЕС съобразно страте-
гията прилагат редица мерки за намаляване въздей-
ствието на транспорта върху здравето на населението. 
Благодарение на въведените стандарти за емисиите, 
финансови стимули, а в последните години въвеж-
дане на алтернативни горива е постигнато много, но 
са необходими още много усилия за постигане целите 
на ЕС.  

Ако потребителите плащат външните разходи 
(свързани с екологията, задръстванията и други) 
съгласно принципа „замърсителят плаща“, ще ги 
насърчи да преминат след време към по-екологично 
чисти превозни средства или видове транспорт, да 
използват по-слабо натоварена инфраструктура или 
да пътуват по различно време. 

Чрез инициативата CIVITAS, както и чрез проекти 
за използването на водород, биогорива и хибридни 
превозни средства в градския транспорт се стимулира 
ограничаване на вредното въздействие на транспорта 
в градовете. 

Много от градовете в последните 1-2 години 
разработват и приемат Планове за устойчива градска 
мобилност. При анализа на Плана за устойчива 
градска мобилност на град Русе 2016-2026 се 
открояват конкретни моменти свързани с екологични 
решения и ограничаване на шума: въвеждане на 
нощна линия на ГПТ от центъра до отдалечен 
квартал; изграждане на сигурни кръстовища; места за 
пресичане; оптимизиране на автоматизираната 
система за регулиране на транспортните потоци; 

инсталиране на табла за отклонение на трафика; 
изграждане на „зелена“ пилотна линия чрез 
използването на електрически автобус и зарядни 
станции в двата края на линията [6]. 

2.6. Енергийна ефективност 

Енергийната ефективност е съществен елемент, който 
трябва да бъде следен и непрекъснато да се подо-
брява. Необходимо е да се приложат редица мерки: 
обновяване на превозните средства и поддържането 
им в добро техническо състояние; поддържане на 
транспортната инфраструктура; преструктуриране на 
автобусния транспорт към по-енергийно ефективен 
вид транспорт (железопътен, тролейбусен и др.); 
обособяване на отделни ленти за движение на ГПТ; 
стимулиране на придвижването с велосипед. При 
изграждане на нова или реконструкция на стара пътна 
инфраструктура дял от средствата трябва да се 
използват за създаване на пешеходни и велосипедни 
алеи; въвеждане на зони, достъпни само за еколо-
гични МПС; обучение на водачите за екологично 
управление; предприемане на мерки за ограничаване 
задръстванията; използване на превозни средства 
задвижвани с алтернативни горива (природен газ; 
електроенергия; биогорива; водород) и др. 

Използването на интелигентни системи е също 
част от методите за повишаване на енергийната 
ефективност [5]. Такъв пример е “Старт-стоп автома-
тика” (фиг.5). Това е интелигентна система за управ-
ление на енергията, при която главните компоненти 
са здрав и неизносващ се електродвигател, който е 
монтиран в предавателния комплекс между двигателя 
и скоростната кутия.  

 

Фиг. 5. Система за управление на енергията. 

2.7. Състояние на инфраструктурата 

Инфраструктурата в градовете на страната е в лошо 
състояние, което предполага активна дейност за подо-
бряването й в различни насоки. Отново тук са важни 
местните политики, тяхното правилно планиране, 
осигуряване на средства и изпълнение. В Плана за 
устойчива градска мобилност на град Русе 2016-2026 
са предвидени две съществени мерки в тази насока – 
изграждане на сигурни тротоари и на велосипедни 
алеи. Множество автомобили ги използват за място за 
паркиране, защото няма изградени съоръжения, които 
да ограничават водачите на МПС. Освен това, 
необезопасените тротоари са предпоставка за инци-
денти с пешеходци. Очаква се, че след изпълнение на 
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планираното инцидентите с пешеходци ще спаднат с 
10% и няма да се допуска паркиране на автомобили 
върху зоните за пешеходци. През 2015 г. в Русе бяха 
изградени 14 km велосипедни алеи. Те не са достатъч-
ни за да се покрие цялата територия на града и да се 
осигури достъп на велосипеди до зоните в целия град. 
В момента придвижването с велосипед е опасно, 
защото се налага придвижване по натоварени с 
моторни превозни средства и ГПТ отсечки, както и 
пресичане на опасни места. 

Пътят има свои собствени параметри. Те включ-
ват: ширина на пътя, профил, вид и състояние на 
покритието. Пешеходците, животните, наличие на 
светофари, пътни знаци, маркировки и стационарни 
препятствия също са от значение за безопасността на 
пътя. Разположението на пътя и нивото на управление 
на движението могат да улеснят или възпрепятстват 
работата на водача и по този начин да окажат пряко 
въздействие върху степента на произшествие. 

Изграждането на безопасна инфраструктура, 
състоянието на пътната мрежа, знаковото стопанство, 
еластичните огради, маркировката и действието на 
други фактори, влияещи върху пътната безопасност, 
се нуждаят от коригиращи действия от страна на 
всички отговорни институции [7]. 

2.8. Състояние на обкръжаващата среда 

Към параметрите на обкръжаващата среда отнасяме: 
атмосфера; чистота; температура на въздуха; други 
нежелателни събития. Околната среда се характери-
зира още с осветление, влажност, температура, 
скорост на вятъра, прах, видимост. От отрицателното 
въздействие на околната среда, водачът трябва да 
бъде защитен с подходящо техническо оборудване на 
автомобила. Ефективността на водачите и следова-
телно степента на злополуки зависи от времето на 
деня, активността на слънчевата енергия и разликите 
в атмосферното налягане. 

3 Заключение 

Системата на ГПТ е разгледана като три взаимно 
свързани подсистеми: градска среда, транспортни 
средства и пътници. 

Безопасността и сигурността в ГПТ е един от 
съществените показатели за качеството на транспорт-
ната услуга. 

Основните критерии за оценка на безопасността и 
сигурността на градския пътнически транспорт могат 
да бъдат обобщени в следните групи: пътна безопас-
ност; криминална безопасност; възможност за преду-
преждение при ПТП, непредвидени ситуации и форс-
мажорни обстоятелства, които застрашават сигур-
ността и нещастни случаи; управление в случай на 
произшествие; замърсяване, шум; енергийна ефектив-
ност; състояние на инфраструктурата. 

Всеки от основните критерии за оценка на безо-
пасността и сигурността на градския пътнически 
транспорт следва да бъде оценяван за всяко населено 
място, тъй като много често зависи от конкретните 
условия. 

Изпълнението на мерките в Плана за устойчива 
градска мобилност на град Русе 2016-2026 ще 
допринесе значително за подобряване безопасността 
и сигурността в градския пътнически транспорт. 

Внедряването на интелигентните транспортни 
системи осигуряват значителна степен на безопасност 
и сигурност в градския пътнически транспорт. 

Така предложените критерии могат да послужат 
като база за изграждане на система за оценка на 
безопасността на градския пътнически транспорт. 

Изследванията са подкрепени по договор на Русенски 
университет "Ангел Кънчев" с № BG05M2OP001-2.009-
0011-С01, „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в 
областта на научните изследвания и иновации в Русенски 
университет "Ангел Кънчев", финансиран по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз“. 
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Assessment of the safety of urban 
passenger transport 

V. Pencheva, R. Angelova, P. Stoyanov, D. Grozev 

Abstract. Consideration is given to the safety of urban 
passenger transport on a broad scale, which includes the 
protection of passengers from road traffic accidents and 
the preservation of material values, environment, means 
of transport and communications. There is a system of 
factors that have the greatest impact on safety. On the 
example of the city of Rousse, proposals have been made 
to improve safety through better organization of mass 
urban passenger transport, the use of intelligent transport 
systems, the introduction of energy efficient technologies, 
the use of alternative fuels and green and safer means of 
transport. 
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Bulgarian policy for regional development and its implications 
on air transport system: The case for Shtraklevo airport 

Daniela Yordanova1,*, and Miglena Pencheva1 

1Department of Business and Management, University of Ruse, Bulgaria 

Abstract. Research paper aims to investigate what are the implications of Bulgarian policy for regional 
development on air transport system. The critical analysis of strategic documents and funded projects up to 
date and comparison with strategic priorities provide the question which will be the best approach for airport 
transport system management, if there are planed enough financial sources for that and what is done during 
the first programming period from Bulgarian membership in European Union. The possible strategies for 
development of airport network are proposed, based in the case of Shtraklevo airport.  

1 Introduction 

Transport infrastructure projects play the main role in 
European cohesion policy focused to boost regional 
development. Traditionally, investment in the road 
network has been the largest component of this kind of 
expenditure [1]. The financial instruments providing 
funding for infrastructural projects are Cohesion fund 
(CF) and European Fund for Regional Development 
(ERDF). CF provides funding for investment in the 
environment, including areas related to sustainable devel-
opment and energy which present environmental benefits 
and TEN-T [2], while ERDF support investment in large 
enterprises and SMEs; investment in infrastructure 
providing basic services to citizens in the areas of energy, 
environment, transport and ICT; investment in social, 
health, research, innovation, business and educational 
infrastructure; investment in equipment and small-scale 
infrastructure, including small-scale cultural and 
sustainable tourism infrastructure, services to enterprises, 
support to research and innovation bodies and investment 
in technology and applied research in enterprises; 
networking, cooperation and exchange of experience 
between competent regional, local, urban and other public 
authorities, economic and social partners and relevant 
bodies representing civil society [3]. Economic and social 
cohesion – as defined in the 1986 Single European Act – 
is about ‘reducing disparities between the various regions 
and the backwardness of the least-favoured regions’. 
Cohesion policy should also promote more balanced, 
more sustainable ‘territorial development’. 

But is that balance achieved in Bulgaria and what is 
national vision for regional development and where is the 
place of infrastructure and what is the importance attached 
of air transport infrastructure in these national priorities?  

The goal of the paper is to provide an analysis of 
implications of Bulgarian policy for regional development 
on air transport system. For achievement of this goal the 

following tasks are accomplished: (1) Analysis of 
Strategic framework for transport network development 
and funds allocation during 2007-2013 in Bulgaria; (2) 
Analysis of Transport network development policy and its 
fulfilment during 2014-2020; (3) Analysis of Further 
priorities for transport network development 2020-2030; 
(4) Presentation of Ruse airport case; (4) Identification of 
scenarios for further airport development. 

The main question that we pose with this paper is 
“What is the place of air transport infrastructure as 
national priority evaluated through the funds allocated for 
projects related to its development?” The first reason 
which we shall provide to our reader is if this is a valuable 
question, i.e. does the air transport infrastructure relates to 
regional development and what are the possible 
implications of investments in such type of infrastructure. 

Many authors investigate the relationships between air 
transport and regional development. Allrogen and Malina 
summarize some previous researches showing that air 
transport does have positive impact on local economy [4] 
and concludes that the impact of air transport to regional 
economic development depend on traffic characteristics. 
Byltokach [5] proves the existence of strong influence of 
political factors on the process of allocation of infra-
structure investment funds in USA (There is an impact of 
political factors behind allocation of airport infrastructure 
grants). Halpern and Brathen [6] evaluate the airport 
importance according location and prove that airport is 
significantly more important for resident location and 
retention in the remoter region. According Tloczynski [7] 
air transport is one of the most important activity of the 
European and global economy which is essential both for 
economic development and progress of the integration 
processes. Sotirovski [8] proposes summarized 
conclusion that air transportation plays a crucial role 
especially in remote regions by giving a boost to regional 
development; a well-developed transport infrastructure is 
a facilitator that allows the economic potential of a region 
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to be realized; regional growth causes airport activity, air 
activity also gives a boost to regional development. The 
airline transportation can alter the economic linkages a 
region has with other regions that lead to differences in 
regional competitiveness and easy accessibility attracts 
firms, investments and other economic activity to the 
region and stimulates employment and production at 
established firms. 

Following the conclusions stated above the question if 
Bulgarian airports could contribute to regional develop-
ment and if this is a national priority becomes the topic of 
the day. 

The objective of the paper to provide analysis of 
transport network development in Bulgaria with respect 
to policy making strategic priorities, along with a 
illustrative case – Shtraclevo airport case. 

2. Analysis of transport network 
development in Bulgaria 

2.1. Strategic framework for transport network 
development and funds allocation during 2007-
2013 in Bulgaria 

After the accession in European Union Bulgaria 
developed National Strategic Reference Framework 
agreed with European Commission, setting out the 
investment priorities for the 7 sectoral programmes to be 
supported by the European Union over the seven-year 
period 2007-13. Operational program Transport 2007-
2013 (OPT), funded by both CF and ERDF set the goals 
for development of transport infrastructure. The total 
budget of the program for the period was 3737,89  million 
BGN [9]. The overall goal of the Programme is develop-
ment of sustainable transport system. Two specific goals 
– (1)Integration of the national transport system into the 
European Union transport network and (2) Achievement 
of balance between the transport modes [10] clarify the 
path for achievement of the overall one. The funds were 
allocated in 5 priority axes (Table 1). None of them 
includes investments in air transport infrastructure.  

Table 1. Number of project funded by priority axis of OPT 
2007-2013. 

Priority Axis 
Number of 

projects 
1. Development of railway infrastructure along 
the Trans-European and major national transport 
axes 

9 

2. Development of road infrastructure along the 
Trans-European and major national transport 
axes 

17 

3. Improvement of intermodality for passengers 
and freight  

7 

4. Improvement of the maritime and inland-
waterway navigation – ERDF 

5 

5. Technical assistance – ERDF 82 

Implementation of the program is considered as very 
successful with total 3743,67 million BGN spent, 120 
project implemented and 8 beneficiaries funded. Main 

beneficiaries of financial aid are Agency Road Infrastruc-
ture with 46,2% from the actually paid budget, “Metro-
politen” JSC – 27,9% and National Railway Infrastructure 
Company, which gets 22,8% of the budget of OPT.  

The main project contributing to better functioning of 
airports is the project for building a connection of metro 
in capital Sofia between central railway station and Sofia 
airport, Terminal 2, which started in 2012. For the period 
2010-2020 the priorities for air transport set in Transport 
strategy 2020 define Sofia as main international airport, 
followed by Burgas and Varna. The vision for Plovdiv 
airport is as airport servicing mainly the tourist arrivals, 
related with local tourism, while Gorna Oryahovitsa is 
envisaged as airport for freight transport or as a training 
flight base [11]. 

The main critic for implementation of OPT during that 
period can be the spreading of funds among territory of 
the country. In table 2 the provided funds for projects are 
spread by NUTS II regions [12] (Table 2).  

Table 2. Grans, provided by OPT 2007-2013  
by NUTS II regions. 

Region 
Grant  

NW NC NE SE SC SW 

BGN (million) 70,62 31,30 0 825,43 595,23 1771,26 

% 2,14 0,95 0,00 25,06 18,07 53,77 

BGN per citizen 80,30 35,10 0,00 751,00 395,10 835,00 

Southern part of the country receives approximately 
97% of funds, allocated in OPT, which is a serious 
precondition for encouragement of regional dispropor-
tions and decline in regional development process. It 
could be concluded that during the first programming 
period there are not investments facilitating the access to 
airport infrastructure in north Bulgaria. Until 2013 the air 
transport infrastructure stays public. During 2006 a 35 
year concession is signed for two of major airports – 
Burgas and Varna. 

2.2. Bulgarian transport network strategic 
framework for period 2014-2020 

Second programming period is characterized with start of 
Operational program Transport and Transport Infrastruc-
ture 2014-2020 (OPTTI). The total budget of the program 
is 3691,80 million BGN, spread among 5 priorities [13] 
(Table 3). 

Until the august 2018 21 projects are contracted and 
implementation is started. Beneficiaries are Road 
infrastructure Agency, National railway infrastructure 
company, Bulgarian Ports Infrastructure Company, 
“Metropoliten” JSC and Ministry of Transport, 
Information Technology and Communications. Total 
amount of contracted projects is 4369,67 million BGN, 
from which 3041,07 million BGN are grant [14]. 43% of 
contracted grants are provided to National Railway 
Infrastructure Company, 29% – to Road Infrastructure 
Agency and 26% – to “Metropoliten” JSC.  

All projects are implemented in South Bulgaria and 
Sofia, which means that 82,4% of OPTTI until year 2020 
funding is already allocated again in South Bulgaria. 
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There are no funds allocated for funding in air transport 
sector. The fact stated above could lead to the conclusion 
that 1) the investment are spread on unequable way 
between NUTS II regions and 2) that supporting 
infrastructure to the main north airports of the country is 
not in development yet. This will deepen the dispropor-
tions between regions in the country and will lead to lower 
speed of regional development of the northern part of the 
country.  

Table 3. Funds allocation according priority axes of OTTTI. 

Priority Axis % 
1. Development of railway infrastructure along the 
“core” TEN-T 

35,67 

2. Development of road infrastructure along the 
“core” and “comprehensive” TEN-T 

35,67 

3. Improvement of intermodal transport services for 
passengers and freights and development of 
sustainable urban transport 

22,21 

4. Innovations in management and services - 
establishment of modern infrastructure for traffic 
management and transport safety improvement 

3,92 

5. Technical assistance 2,53 

2.3. Current state of air transport in Bulgaria 

In Republic of Bulgaria there are 10 civil airports, 5 of 
which have the status of international airports (Sofia, 
Varna, Burgas, Plovdiv, Gorna Oryahovitsa), 6 airports 
serve the agricultural aviation and there are 150 aircraft 
movement areas (Fig. 1) to be used by airline operators 
with scope of business performing specialized aviation 
flights and other type of aviation activity [15]. 

 

Fig. 1. Map of Bulgarian Airports and Certified Airfields [16]. 

According to Integrated transport strategy for the 
period until 2030 of Bulgaria (ITS 2030), prepared by the 
Ministry of Transport, Information Technology and 
Communications air transport has increasingly growing 
importance for travels to and from Bulgaria. The total 
number of passengers carried to and from the country 
varies between 2200 thousand and 2700 thousand 
during the period 2007-2015. The relative share of air 
transport in the total number of passengers transported 
on  the  national  transport  market  remains  low  (about 

0,3% average per year) due to the limited airport capacity 
and the fact that this mode of transport is applicable 
mainly in the segments of tourist and business travels, 
which are not characterized by a high frequency 
compared to car, bus and urban transport (Fig.2) 

 

Fig. 2. Change in the number of passengers transported, the 
transport operations carried and the average distance travelled 
per one passenger by air transport compared to 2007 (Source: 
ITS 2030). 

During 2018 three of main airports – Gorna Oryaho-
vitsa, Varna and Burgas are managed under 35 years 
concessions, signed in 2016, concession for Plovdiv 
airport had a winner, but the company did not signed the 
contract last 2 years and the concession for biggest 
international airport – Sofia is under preparation and 
requires building of third terminal. 

2.4. Strategic goals for the period 2020-2030 

White Paper “Roadmap to a Single European Transport 
Area – Towards a competitive and efficient transport 
system resource use” from 2011 is the main European 
strategic document outlining the guidelines for the deve-
lopment of transport. It sets priorities for the construction 
of EU transport system by 2050, characterized by a single 
European transport area, open markets, greener infrastruc-
ture and innovative technologies with low carbon 
emissions. 

One of the goals of White Paper requires by 2050, all 
central network airports to be connected to the railway 
network, preferably the high-speed one. To ensure 
adequate connection of all central network ports to the 
railway freight network and, where possible, the inland 
waterways system [17].  

Main document for planning of transport development 
for the period up to 2030 in Bulgaria is ITS 2030, issued 
in May 2017. The document analyses current state of air 
transport and main priorities, related with it aim at 
improvement of city-airport connectivity. It can be 
concluded that during the next programming period 
airports will not benefit directly form EU funding and 
investments in them will be done by concessioners.  

Therefore there are two questions arising:  
(1) if the government consider regional airports 

important enough for regional development? and  
(2) what will be further policy for construction of 

connecting infrastructure in regions as highways and first 
and second class roads? 
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3. Policy for development of air 
transport. The case of Shtarklevo 
airport  

3.1. Current state 

Shtraklevo airport is located 15 km away of Ruse, near the 
village of Shtraklevo. Ruse is the largest city in northern 
Bulgaria with 150000 residents. It gives the city the 5th 
largest city in the country, and the largest Danube port in 
Bulgaria (Fig. 3). Shtraklevo airport is surrounded by Pan-
European Transport corridors 7&9, Danube river, Danube 
bridge connecting Bulgaria and Romania, cross-border 
agglomeration: Ruse-Giurgiu-Bucharest metropolitan 
area (3 million residents). 

 

Fig.3. Location and surroundings of Shtraklevo airport [18]. 

Nowadays the airport covers area of 183 hectares. It is 
100% property of Ruse municipality since 2015. Ruse 
Municipality has a certificate for airfield operational 
suitability which grants the right for performing aviation 
services with aircrafts of maximum take-off weight under 
5700 kg.  

Shtraklevo airport was designed as military airfield –
opened in 1967 as military training site for the Bulgarian 
air force – operational until 1998. Used both for military 
and civil flights. The airport is equipped with concrete 
runway for take-off and landing with size of 5 km long, 
50 m wide, with 11 taxiways and taxiways, and 3 aprons. 

There is a Passenger terminal (2,5 levels = 2500 m2), 
which has been constructed in 1976 and used for domestic 
flights to Sofia and for international charter flights. There 
is a traffic control tower, as well as Maintenance/storage 
building (900 m2). 

Nowadays the airport is used for landing of private 
charters. 

3.2. Shtraklevo airport potential for development  

Municipality of Ruse envisages the airport as opportunity 
for development of multimodality because of the location 
and regional assets. There is a short SWOT analysis of the 
airport presented, partially based on information, obtained 
from municipal administration.  

Strengths of the airport includes proximity to main 
infrastructure – 20 km to Danube bridge (Bulgarian-
Romanian border), 15 km to Ruse city center, 11 km to 

Ruse port and 6 km to Ruse-Varna railway (connection to 
Black sea). 

Threats (not only for this airport) include: lack of clear 
vision either on national level, or on municipal one; 
National Regional Development Strategy touches to the 
shortage of infrastructure maintenance and funding of the 
international airports. Other problems of the sector are 
lagging behind, i.e. lack of investments, market access 
and qualified labour force, both operational and 
managerial;  

As weaknesses might be considered that Municipal 
Development Strategy is focused on tourism, i.e. culture, 
weekend tourism and cruise tourism on the Danube River 
and business development and airport are lugging behind; 
there is a lack of capacity and experience either in running 
a municipal airport, or in strategic development. 

Opportunities for development of the airport, 
according local authorities includes autonomously 
servicing of zones for passengers (apron 1) and cargo 
(aprons 2+3), extension possibilities: 3 adjacent plots = 
150 hectares available, high property potential – both for 
aeronautical purposes (flight school, maintenance) and for 
commercial use (office parks, logistics hub, warehouses). 
According local authorities estimated investment costs are 
60 million EUR.  

In addition of analysis stated above we are proposing 
four scenarios for development of the airport and what 
shall be first steps in choosing each of them: 
1. Development of international airport for passengers; 
2. Cargo airport; 
3. Airport for charter flights; 
4. Development of infrastructure for non-aviation 

purposes. 
Scenario 1 – if there is an intend for development of 

international airport the following issues must be 
considered – type of operators – traditional airlines or low 
cost carriers (LCC), restrictions of national legislation 
concerning contracting LCCs, analysis of the competitors 
and intraregional choice which of existing airports have 
better capacity and shall be developed further.  

The main issues here can arise form the following: 1) 
Bulgarian legislation does not provide opportunity that an 
airline operates without payment of airport taxes. Ryanair 
practice is that the company does not pay taxes to airports 
where it operates and this is possible conflict if the 
municipality decides to attract them. 2) Development of 
idea for international airport requires serious preliminary 
analysis of market potential considering number of 
inhabitants of catchment area, travel frequency by plane, 
level of incomes, preferences to different airports and 
road infrastructure state. If the high-speed roads Ruse- 
Veliko Tarnovo and Shumen-Ruse are built in future the 
connectivity of the region will improve and this might be 
considered as first main precondition for further airport 
development. 3) Even if the road network is developed 
and extended it is still an issue to consider if it is not better 
to invest in the airport of Gorna Oryahovitsa than in 
airport of Ruse, because the catchment area might differ 
in size considerable, the accessibility of the region might 
be better and the size of investments could be lower. 4) 
An evaluation toward main existing competitors must be 
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done. They are airports of Varna, Sofia and Bucharest, 
which is the nearest airport – 100 km away and is well 
connected. The only obstacle using that airport for now is 
the operation of existing bridge Ruse-Giurgiu, which 
suffers from traffic jam, caused by trucks and leads to 
extension of traveling period from 1,5 up to 3 or even 4 
hours, sometimes more. The travel to Sofia airport is 5,5 
– 6 hours with public transport and to Varna – 4-5 hours 
(depending of schedule of public transport). Therefore 
besides delays in bridge crossing Bucharest airport 
Otopeni is still the most preferred choice of customers. So 
there must be done a decision if a new airport can be a 
competitor to Otopeni or can be a complementary one. 

Scenario 2 – Cargo airport – this solution stress on 
cargo as main source of incomes. In this case few analyses 
shall be done including – size of the companies in the 
catchment area and existing demand for cargo transport, 
investment analysis based on existing demand and 
competitiveness assessment compared to the closest cargo 
airports, i.e. Gorna Oryahovitsa, Bucharest. If the evalua-
tion shows potential for development of cargo airport the 
municipality shall define the key sectors – potential 
customers of the service and apply focused measures for 
encouragement of this type of industries in the region. 

There is an option for combining the two scenarios if 
the analysis show potential of demand. 

Scenario 3 – Airport for charter flights (and operation 
of private planes owners) – this option requires less 
investments than the previous 2 options. The scale of the 
landing planes will be small and customers profile must 
be applied first. Landing purposes might be – private 
plane operation, transport for medical purposes, and 
charters with tourists for local short tourist visits (last 
complies with municipality vision for transformation of 
Ruse as major touristic attraction.) The number of plane 
owners in Bulgaria increases last years, and this 
opportunity is partially in operation for the moment.  
Municipality shall consider what type of tourism shall be 
developed for attraction of tourists, who would pay for a 
charter flight to visit Ruse and to pay attention in 
development of such attraction, which shall differ than 
occasional tourism, promoted in the moment. 
Scenario 4 – Development of infrastructure for non-
aviation purposes – nowadays one of the existing ideas is 
establishment of testing racing track. Potential demand in 
the region comes from one private companies, developing 
racing cars – “Sincars” and owners of cars, who would 
like to taste their power without braking the legislation on 
roads. 

4. Conclusions 

It could be concluded that Bulgarian policy for regional 
development is treating airports as infrastructure, which 
shall be developed by totally private funds and the 
investments provided by EU structural and investment 
funds are focused on road infrastructure, bringing 
passengers to the airport. Funds allocation for contracted 
infrastructure projects are prevailingly for projects 
implemented in South Bulgaria for both programming 
periods which caused and will continue to cause huge 

discrepancies in northern part of the country. In this sense 
the regional development policy in Bulgaria in its part for 
infrastructure development fails to achieve the goals of 
EU cohesion policy. 

Air transport can boost regional development and 
investments in small regional airports could be solution 
for faster economic development. 

Based on regional strengths coming from location, 
economy and proximity to other regions local authorities 
shall evaluate the potential for development of existing air 
transport infrastructure and shall choose in partnership the 
best investment variant, which will boost regional and 
interregional development with most economic and 
effective investments. 

 

The study was supported by contract of University of Ruse 
“Angel Kanchev”, №BG05M2OP001-2.009-0011-С01, 
“Support for the development of human resources for research 
and innovation at the University of Ruse “Angel Kanchev”. The 
project is funded with support from the Operational Program 
“Science and Education for Smart Growth 2014-2020" financed 
by the European Social Fund of the European Union. 

Изследванията са подкрепени по договор на Русенски 
университет „Ангел Кънчев“ с №BG05M2OP001-2.009-
0011-С01, „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в 
областта на научните изследвания и иновации в Русенски 
университет „Ангел Кънчев““, финансиран по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж 
2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз. 
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