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Propeller rotation speed measurement on a test stand by 
frequency analysis of torque-force sensor output 

V S Serbezov 

Department of Aeronautics, Technical University of Sofia, 8 Kl.Ohridski Blvd., 1000 
Sofia, Bulgaria 
 

E-mail: vserbezov@ tu-sofia.bg 

Abstract. The precise rotation speed (RPM) measurement is critical for the propeller 
performance evaluation on test stands. There are several contact and non-contact methods for 
RPM measurement, but most of them require additional equipment and complicate 
mechanically the test stand. Also these methods are susceptible to various disturbances and 
have other limitations. This paper describes the propeller rotation speed measurement by 
analysing the output of the torque/force sensor of the test stand. The method is practical in case 
the sensor possesses high sample rate capabilities. It is realized by post processing with fast 
Fourier transformation of the sensor data in MATLAB, but real-time realizations are also 
possible. Some techniques for signal noise filtering are described. Finally experimental results 
that verify the method are presented. 

1.  Introduction 
The accurate rotational speed measurement was always critical for almost all types of propulsion 
systems, throughout the human’s technological history. Different types of tachometers were 
developed. Most of them require special rotation transmission system or modification of the rotating 
shafts which speed is to be measured. In the case of a test stand for propeller performance evaluation, 
this additional mechanical setup may significantly increase the complexity and the cost of the test 
stand. As an alternative optical methods may be used, but they have their limitations, especially for 
outdoor tests in daylight. In some cases [1] the rotating magnetic field of the electric engine of the test 
stand can be used for tachometry, but this method is not suitable for smaller motors. A satisfactory 
solution for the contemporary brushless, electronically controlled motors, used on drones is to analyze 
the electrical signal of the engine speed controller, as used in [2]. The method requires the use of 
specially designed electronic device for the purpose.  

In [3] it is proposed to use the natural imbalance of the propeller to determine its rotational speed 
through a spectral analysis of the vibrations sensed by the torque/force sensors of the test stand. Also 
preliminary results for low rotational speeds are demonstrated. Similar approach is used in [4] for 
internal combustion engine speed measurement.  

In the present paper the method proposed in [3] is further developed. The mechanical structure and 
sensor characteristics of the test stand to enable the successful frequency analysis tachometry are 
discussed. Different techniques for data analysis are tested and test results verifying the method are 
given. 

V. S. Serbezov, Propeller rotation speed measurement on a test stand by frequency analysis of torque-force sensor output  



Sozopol, 10-13 September 2020 BulTrans-2020 Conference Proceedings 

 11  

2.  Experimental setup 

Test stand and torque/force sensing system description 
A brief description of the test stand for small propellers is given in [3]. Close view of the motor and 
the torque/force transducer of the stand is shown on figure 1.  

 

 

Figure 1. Close view of the motor and the 
ATI-AI Nano-25 torque/force transducer of 
the stand. 

 
The test stand motor is installed by a fitting on the transducer, which in turn is installed on a 

support tube. This structure allows almost direct transmission of the vibrational loads from the 
propeller to the sensing elements of the transducer, with minimum dampening.  

The second important feature for the rotational speed measurement by frequency analysis is the 
sample rate capability of the sensor system. The ATI-AI Wireless F/T sensor system, which is used 
with the Nano-25 torque/force (F/T) transducer is capable for transmitting up to 4000 samples per 
second in ideal conditions [5]. In our case the maximum rotational speed of the motor is less than 9000 
min-1, equal to 150 Hz. To detect this frequency with discrete Fourier analysis, the sample rate of the 
sensor should be at least 300 Hz.  

The system measures the torque and force along all three axes (see figure 1). The signals along the 
X and Y axes are appropriate for sensing the loads from propeller mass imbalance. As the 
motor/transducer adapter and the transducer support tube have different stiffness along the two axes it 
is expected that they will not be equally suitable for the tachometry purposes. 

Methodology of the experiments 
Series of test runs with different data acquisition settings of the sensor system were carried out. The 
sample rate was set to 300, 500 and 800 samples per second, with oversample rate of 20 samples. Also 
the tests were run with and without internal data smoothing. The data was stored as .csv files on a 
personal computer. 

In every test run the power of the electric motor was increased in small steps, from minimum 
sustainable speed to full throttle. The step size and number were not precisely fixed. Each step was 
with approximate duration of 10 seconds. On every step the rotational speed was manually measured 
with an optical handheld tachometer for results verification. 

3.  Data processing algorithm considerations 

Requirements 
The following requirements are defined: 

 The recorded signal from the F/T transducer should be “sharp” to provide better resolution of 
the frequency analysis; 
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 In the same time the accuracy of the F/T reading should not be compromised; 
 The sample rate should be limited to the throughput capabilities of the Wireless F/T – 

computer connection; 
 There is no requirement for real-time RPM sensing, so the test data can be analysed as a hole 

and then precise data filtering may be applied. 

Propeller imbalance 
Booth aerodynamic and mass imbalances are proportional to the square of the rotational speed, but in 
case of axial flow the mass imbalance should be expected to prevail. The mass imbalance force is: 

 𝐹 = 𝑚𝜔 𝑒 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝜔  (1) 

where m is the propeller mass, kg; ω is the angular speed, rad/s; e is the mass eccentricity, m. 
Although the resonance and damping of the test rig structures at different rotational speeds will affect 
the amplitude of the imbalance force, this relation is important for identification of the vibrational 
frequency corresponding to the rotational speed. The relation can be formulated as a selection criteria: 

 > 𝑚𝑒 − ∆ (2) 

where Δ represents the effects caused by the test rig structure. The exact value of Δ should be selected 
for every particular test run, after data analysis. 

Selection of the most suitable signal 
After collecting, the experimental data was processed in MATLAB. Fast Fourier transformation (FFT) 
algorithm was applied to every data point of Fx and Fy signals (forces along axes X and Y, see figure 
1) to select the channel with lowest noise. By visual comparison at various points of the test signals Fx 
was selected (see figure 2). 

It can be expected that in case of non-axial flow conditions there would be significant oscillations 
of the Fz signal, which could be used to supplement the radial force signal. The frequency of these 
oscillations will be equal to the rotational frequency multiplied by the number of the blades of the 
propeller. 

 

Figure 2. An example of comparative frequency analysis of the Fx and Fy signals at 3000 min-1. 
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Measurement range and resolution 
When using the FFT, the relation of the upper limit fmax and the resolution res of the frequency analysis 
and the sample rate sr of the analyzed signal can be expressed in the following way (equation 3): 

 𝑓 𝑟𝑒𝑠 =  (3) 

For example if sample rate is 500 samples per second the maximum detected frequency is 250 Hz, 
corresponding to rotational speed of 250.60 = 1500 min-1, the resolution in this case is 1 Hz, 
corresponding to 60 min-1. In the range 0 – 125 Hz (0 – 7500 min-1) the resolution can be increased to 
30 min-1. 

4.  Simulation results and discussion 
Figure 3 shows the results of a test run of APC10x4.7 propeller, installed on the test stand. A magnetic 
pick-up sensor was also installed next to the rotor of the electric motor. Although it was capable of 
sensing rotational speed below 1500 min-1, its data in this range is fully aligned with the frequency 
analysis data. 

 

Figure 3. Static test of APC 10x4.7 multicopter propeller. 

To filter the false rotational speed readings the lower limit of the analyzed frequency range was 
increased to 15 Hz or 900 rpm, which is below the lowest sustainable speed of the test stand motor.  

The test results in the form of a rotational speed – power plot are shown on figure 4. Although there 
are some outlier points on the plot, it is clear that they do not affect significantly the final result. 

A test with an optical tachometer was also conducted and the results are shown in table 1. The 
differences are negligible. 

 
Table 1. Comparison of frequency analysis (FA) and optical tachometer (OT) measurements. 

FA, min-1 2310 3300 4200 5160 5940 6900 
OT, min-1 2301 3300 4190 5154 5934 6975 
Difference, % 0.39 0.00 0.24 0.12 0.10 -1.09 
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Figure 4. Results of 
propeller power static 
test. 

5.  Conclusions 
The experiments show that propeller rotation speed measurement on a test stand by frequency analysis 
of torque-force sensor output oscillations has good reliability and precision. In the particular case the 
best results are obtained with measurement sample rate of 500 samples per second, without pre-
smoothing of the signal. In this case the demonstrated resolution in the 0 – 7500 min-1 is 30 min-1. 

At this point the method is not suitable for real-time measurements, and needs manual adjustments 
of the filtering and results validity criteria. The filters should be adjusted also for every particular 
propeller. These factors limit the applications of the method to test rigs.  
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Abstract. The influence of the dynamics of the manoeuvring process is studied, when by 
changing the aircraft heading the conflict with another aircraft in air traffic is resolved. The 
formulation of the problem and reference aspects of the static solution is given, and the effects 
of the dynamics are compared with it. The change of the miss distance during and after the 
manoeuvre is considered. The duration of the desired change of the aircraft heading has been 
determined analytically. Formulas for calculating the minimum duration and initial distances 
for successful conflict resolution are given. It is shown how much the miss distance after the 
manoeuvre decreases compared to the static solution. Conclusions and recommendations have 
been made. 

1.  Introduction 
Air Traffic Control (ATC) ensures flight safety mainly by detecting and resolving conflicts between 
aircraft. These problems are solved in [1-5]. In the present work the influence of the maneuvering 
processes dynamics is investigated. 

The position in space of two approaching aircraft, where the distance between them is minimal, is 
named the minimum displacement. The distance between aircraft at a minimum distance is named 
miss distance (MD, d). 

2.  Problem definition 
Two Aircraft (A1 and A2) encounter with constant ground speeds W1 and W2 in a horizontal plane 
along rectilinear trajectories intersecting at point O at an angle α [1-5]. At the initial moment A1 is in 
point A, and A2 in point B and the distances from their locations to point O are AO = x10 and BO = 
x20, respectively (figure 1). The trajectory of A2 coincides in track and direction with the abscissa x of 
the rectangular coordinate system xOy. Aircraft are in a situation of predicted (potential) conflict and 
in the process of its detection are defined [1]: 

 constants: 

 
𝑚 =

𝑊

𝑊
, 𝜆 =

sin𝛼

√𝑚 − 2𝑚cos𝛼 + 1
. (1)

 MD between the two Aircraft: 

 
𝑑 = 𝜆(𝑥 − 𝑚𝑥 ). (2)

 Predicted time to MD 𝜏 . 

P. G. Petrov and I. D. Dimitrov, Dynamics of air conflict resolution by heading maneuvering 
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Figure1. Conflict resolution scheme. 

The conflict is resolved by horizontal maneuvering by heading change [3-5]. The task so far has 
been considered statically, without taking into account the maneuvering time. 

The goal of the present work is to analyze the influence of the maneuvering process dynamics in 
resolving the conflict. 

3.  Static solution 
With the initial data, the MD is calculated according to formula (2). Once a conflict is predicted, the 
MD is less than the safe minimum for horizontal separation s, i.e. d ≤ s. 

The geometric formulation of the problem is shown in figure 1. Except that the two aircraft moving 
in space along their trajectories, A2 approaches A1 in the direction of the relative velocity vector ∆W 
= W2 – W1. MD is the distance from A1 to the directrix of this vector. It is accepted that always in 
point A is that Aircraft, which first reaches the intersection point O of the trajectories and it is A1. It 
can be proved that with this acceptance the directrix of the vector ∆W is always behind A1. From this 
follows the rule of turning A2 to A1 in resolving the conflict [4]. 

The static solution is presented in [3]. A protected area bounded by a circle of radius D is provided 
around A1 

 
𝐷 = 𝑠 + 𝜏 . (3)

The solution to the conflict consists in changing the heading of A2 by a calculated value ψ so that 
the direction (directrix) of the vector ∆W of the relative velocity of A2 to A1 touches the circle. It is 
assumed that the heading changes without inertia and A2 can immediately continue its movement in 
the new direction ВО'. The new intersection point of the trajectories is O ', and the new angle of 
intersection of the trajectories is α' = α + ψ (figure 1). Using the cosine theorem [9] for ∆BOO ', the 
new distances from the two aircraft to the point O' can be found: 

 
𝐵𝑂 = 𝑥

sin𝛼

sin(𝛼 + 𝜓)
= 𝑐 𝑥 ,   𝑐 =

sin𝛼

sin(𝛼 + 𝜓)
; (4)

 
𝐴𝑂 = 𝑥 − 𝑐 𝑥 ,   𝑐 =

sin𝜓

sin(𝛼 + 𝜓)
. (5)

The angle ψ is calculated so that the MD is D, i.e. by formula (2): 
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𝐷 = 𝜆 [𝑐 𝑥 − 𝑚(𝑥 − 𝑐 𝑥 )], (6)

where λ' = λ(α') = λ(α + ψ) according to formula (1). 

4.  MD during maneuvering 
In the process of the heading change A2 flies on a circle with radius R, so that the vector of its ground 
speed is tangent to the circle. Assume that at the moment t A2 is in item B1. By means of the 
geometry [9] of figure 1 it can be shown that the coordinates of B1 are: 

 
𝑥 = −(𝑥 − 𝑅 sin 𝜓),   𝑦 = 𝑅tg(𝜓 2⁄ ) sin 𝜓 (7)

Transport aircraft turn with a constant angular velocity 𝜔, and 𝜓 = 𝜔𝑡. The turning radius is [6]: 

 
𝑅 =

𝑊

𝜔
,   𝜓 = 𝜔𝑡. (8)

In practice, it is required that the trajectories of aircraft do not intersect at angles sharper than about 
30°. The study of conflict resolution in the Air [4] shows that for α > 30°, the required change of 
course ψ does not exceed 20°. For angles ψ < 20°, presented in radians: 

 
sin𝜓 ≈ 𝜓,   cos𝜓 ≈ 1. (9)

The substitution of (8) and (9) in (7) gives: 

 
𝑥 = −(𝑥 − 𝑊 𝑡);                                  

𝑦 = 𝑅𝑡𝑔
𝜓

2
sin𝜓 = 𝑅(1 − cos𝜓) = 0 .

 (10)

The result (10) represents the coordinates of a point on the abscissa and it is denoted by B '. 
Therefore, with the substantiated assumptions (8) and (9), the circular motion of A2 in the process of 
the maneuver along the arc BB1 is approximated with a rectilinear motion along the section BB '. 

At the same time of the maneuver A1 continues its rectilinear flight after point A. The distances 
from the current locations of the two aircraft at time t to the intersection point O of the trajectories are: 

 
𝑥 (𝑡) = 𝑥 − 𝑊 𝑡,   𝑥 (𝑡) = 𝑥 − 𝑊 𝑡. (11)

Substituting (11) in (2) and having in mind that 𝑚𝑊 𝑡 = 𝑊 𝑡, the MD could be obtained: 

 
𝑑(𝑡) = 𝜆(𝑥 − 𝑊 𝑡 − 𝑚𝑥 + 𝑚𝑊 𝑡) = 𝜆(𝑥 − 𝑚𝑥 ) = 𝑑. (12)

The A2 maneuvering can be decomposed into two movements: moving in space and heading 
change. Equation (12) shows that the relocation of both aircraft in the process of conflict 
resolution does not change the MD. The left turn of A2 distances the directrix of the vector ∆W 
from A1. Therefore, when the rotation of A2 is added to the displacement of the A2, which does 
not change the MD, the general conclusion is: during the conflict resolution maneuvering, the 
MD increases. 

5.  Maneuvering duration 
Regardless of whether piloted manually or automatically, the turn of the aircraft is realized without 
sideslip and oscillations around the new value of the heading. The automatic control is represented by 
the block diagram of figure 2 [7]. The following transfer function of the roll autopilot corresponds to 
the trajectory movement mathematical model of the aircraft presented in [6]: 
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𝑊 з(𝑝) =

𝛾(𝑝)

𝛾зад(𝑝)
=

1

𝑇 𝑝 + 1
 ,  𝑇 = (2 ÷ 4)𝑠. (13)

 

 
Figure 2. Block diagram. 

 
Here 𝑝 is the Laplace operator and 𝑇  is a time constant. The transfer function of the heading 

autopilot according figure 2 is: 

 
𝑊 з(𝑝) =

1

𝑘 𝑇 𝑝 + 𝑘 𝑝 + 1
,   𝑘 = 𝑎𝑘 . (14)

The control dynamics is the best if the transfer function (14) takes the form [8]: 

 
𝑊(𝑝) =

1

𝑇 𝑝 + 2𝑇𝑝 + 1
. (15)

This is achieved if the autopilot gain is: 

 
𝑘 = (4𝑎𝑇 ) , and 𝑇 = 2𝑇 = (4 ÷ 8)𝑠. (16)

When the transfer function of the heading autopilot is (15), the heading change as a function of 
time 𝜓(𝑡) at a given set point 𝜓з = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 is given by the expression [8] 

 
𝜓(𝑡) = 𝜓з 1 − 1 +

𝑡

𝑇
𝑒 . (17)

For 𝑡 = 5𝑇 from (17) we get 𝜓(5𝑇) = 0.99𝜓 , which means that the transient process duration is 
equal to five times the time constant, i.e. 

 
𝑡 = 5𝑇 = (20 ÷ 40)𝑠. (18)

Therefore, the conflict in the Air traffic is resolved by changing the heading after a time of 
𝟐𝟎𝒔 to 𝟒𝟎𝒔 from the start of the maneuver, which must be taken into account in the whole 
process of detecting and resolving conflicts. 

6.  Minimum start times and distances 
The ATM system must have resolved the Air Traffic conflict at least two minutes before it occurs. 
Otherwise, the alarm from the automatic warning devices will be triggered. 20 to 40 seconds are 
required to perform the maneuver. It also takes time to detect the conflict, work out the solution and be 
prepared for its implementation. Therefore, a total minimum time 𝜏к is required to detect and resolve 
the conflict before the safe separation 𝑠 is violated. 

It is known that the first moment of separation violation 𝑡  occurs before the moment of the 
minimum distance 𝑡 , i.e. 𝑡 < 𝑡  and therefore 𝜏к< 𝜏 . The two Aircraft approach each other the 
fastest when 𝑑 = 𝜆(𝑥 − 𝑚𝑥 ) = 0, i.e. when 𝑚 = 𝑥 𝑥⁄ . Using the last equality, and the cosine 
theorem for ∆АВО the initial distance between aircraft can be determined: 
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𝐴𝐵 = 𝑥 𝑚 − 2𝑚cos𝛼 + 1. (19)

For the time 𝜏к this distance must not become less than the safe minimum s, i.e. 

 
𝐴𝐵(𝜏к) = (𝑥 − 𝑊 𝜏к) 𝑚 − 2𝑚cos𝛼 + 1 > 𝑠. (20)

In order to have time to detect and resolve the conflict, it follows from (20) that the initial distances 
of the aircraft from the intersection of the trajectories must be: 

 
𝑥 ≥

𝑠

√𝑚 − 2𝑚cos𝛼 + 1
+ 𝑊 𝜏к,   𝑥 ≥ 𝑚𝑥 . (21)

For example, if 𝑠 = 9 km, 𝜏к = 4 min, 𝛼 = 90° and 𝑊 = 𝑊  = 700 km/h in order to have time to detect 
and resolve the conflict, the minimum starting distances must be 𝑥 = 𝑥  ≥ 53 km, АВ ≥ 75 km. 

7.  MD after the maneuver 
Assume that after the maneuver to heading change, i.e. for 𝑡 = 𝑡 , A2 is in point В'and is directed to 
move in the new direction В'О1. At the same time A1 is in point А1. The intersection point of the 
trajectories is О1, and the angle of their intersection is α' = α + ψ (figure 1). From the cosine theorem 
for ∆В'О1О the distances from the two Aircraft to point О1 can be calculated: 

 
𝑥 (𝑡 ) = 𝑥 − 𝑊 𝑡 − 𝑐 (𝑥 − 𝑊 𝑡 ); (22)

 𝑥 (𝑡 ) = 𝑐 (𝑥 − 𝑊 𝑡 ). (23)

The MD after the maneuver according to formula (2) is: 

 
𝑑 = 𝜆 [𝑥 (𝑡 ) − 𝑚𝑥 (𝑡 )]. (24)

After substituting (22) and (23) into (24) the following is obtained: 

 
𝑑 = 𝜆 [𝑐 𝑥 − 𝑚(𝑥 − 𝑐 𝑥 )] − 𝜆 [𝑐 𝑊 𝑡 − 𝑚(𝑊 𝑡 − 𝑐 𝑊 𝑡 )]. (25)

The comparison of (25) with (6) allows to obtain: 

 
𝑑 = 𝐷 − ∆𝐷, (26)

where: 

 
∆𝐷 = 𝜆 [𝑐 𝑊 𝑡 − 𝑚(𝑊 𝑡 − 𝑐 𝑊 𝑡 )]. (27)

Expression (26) shows that the dynamics of the conflict resolution process in Air Traffic 
reduces the predetermined MD=D by the value ∆D. 

The expression (27) for ∆D can also be written as: 

 
𝛥𝐷 = 𝑐 𝑉 𝑡 , 𝑐 =

sin𝛼 + 𝑚sin𝜓 − sin(𝛼 + 𝜓)

𝑚 − 2𝑚cos(𝛼 + 𝜓) + 1
. (28)

8.  Conclusion 
Process dynamics have a significant impact on ATM and should always be taken into account. To 
resolve conflicts between aircraft by heading change, a net time of 20 to 40 seconds is required to 
perform the maneuver, which is added to the time for conflict detection, decision making and 
preparation for its implementation (communication with the crew, pilot response and data and modes 
entry in autopilot). The dynamics make it so that after the maneuver the MD is less than originally 
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planned, which is unfavorable. This should be reflected in the way in which the required heading 
change is determined. For the method used here for resolving conflicts in Air Traffic [2-4], the trivial 
outcome is the decision algorithm to be executed twice. First, set the radius of the protected circle D 
by formula (3) and find the solution 𝜓  by the algorithm in [3-5]. Then use 𝜓  to calculate the 
reduction ∆D according to (28), to correct D according to the formula 

 
𝐷 = 𝑠 + 𝜏 + Δ𝐷, (29)

and the problem to be solved a second time to find the solution 𝜓. 
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Резюме. В доклада е представено изследване на въздействието на кибератаки върху две 
примерни мрежови конфигурации от информационната инфраструктура, чрез 
специализиран симулационен софтуер, като са разработени два симулационни модела –  
със и без защитна стена. Изследвани са и два сценария за кибератаки върху модела със 
защитна стена с различни входни данни по отношение на размера на атаката. Извършена 
е оценка на въздействието на DDoS кибератаки върху устойчивостта на 
комуникационно-информационни системи, което позволява да се формулират адекватни 
политики за сигурност на организацията, както и избор на подходяща защита при 
изграждането и функционирането на широк кръг информационни системи, в това число 
и на такива от публичния сектор, например информационния домейн на транспорта и 
други. 

1.  Въведение 
Съгласно [1] киберсигурност е състояние на обществото и държавата, при което чрез прилагане 
на комплекс от мерки и действия кибер-пространството е защитено от заплахи, свързани с 
неговите независими мрежи и информационна инфраструктура или които могат да нарушат 
работата им. Киберсигурността включва мрежова и информационна сигурност, 
противодействие на киберпрестъпността и киберотбрана. Пак там е посочено, че „мрежова и 
информационна сигурност е способността на мрежите и информационните системи да се 
противопоставят на определено ниво на въздействия, засягащи отрицателно наличието, 
истинността, целостта или поверителността на съхранявани, пренасяни или обработвани данни 
или на свързаните с тях услуги, предлагани от тези мрежи и информационни системи или 
достъпни чрез тях“. 

Агенцията за мрежова и информационна сигурност на Европейския съюз (ENISA) изготвя 
препоръки и насоки по отношение на техническите области, които да се вземат предвид във 
връзка с използването на европейските или международните стандарти и спецификации, които 
са от значение за мрежовата и информационната сигурност. Със съдействието на ENISA се 
изготвят препоръки и насоки, свързани с използването на вече съществуващите стандарти, 
включително националните [1]. 

В. Александрова, В. Василева, Д. Вълчева и В. Радков, Изследване на въздействието на кибератаки върху информационна инфраструктура чрез 
използване на симулационен софтуер 
V. Aleksandrova, V. Vassileva, D. Valcheva and V. Radkov,Investigation of the impact of cyberattacks on communication and information systems using 
specialized software for simulations and modeling 
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Видовете заплахи, срещу мрежовата и информационната сигурност са посочени в 
международния стандарт ISO/IEC TR 13335:2000 [2], като сред тях са следните: 

 употреба на нерегламентирани програми и информация, които могат да нарушат 
целостта (интегритета) и достъпността до данните, съхранявани и разпространявани 
чрез информационна система, в която е настъпило такова събитие.  

 интервенции срещу интегритета на данните, които могат да доведат до тяхното 
сериозно увреждане и до невъзможност от по-нататъшното им използване. 

 злоупотреба с мрежови и системни ресурси, което води или може да доведе до 
недостъпност до данни (бази данни) и/или услуги. 

 претоварване на комуникационния трафик, което води или може да доведе до 
нарушаване на достъпа до предлаганите услуги и обменяните данни, т. е. до отказ на 
обслужване на потребителя (Denial of Service – DoS). 

Във връзка с горното, всяка структура (независимо дали е частна или държавна) трябва да 
има разработена „Политика за мрежова и информационна сигурност“, която съгласно [3] е 
„съвкупност от документирани решения, взети от ръководител на администрация, насочени 
към защитата на информацията и асоциираните с нея ресурси“. В същия документ е посочено, 
че „инцидент по сигурността на информацията е единично или поредица от неочаквани 
събития по сигурността на информацията, които увреждат или съществува сериозна вероятност 
да увредят операции или да застрашат информационната сигурност“. Дефинира се, че „нежелан 
софтуер“ е „компютърна програма, която се разпространява автоматично и против волята или 
без знанието на ползващите информационните системи лица и е предназначена за привеждане 
на информационните системи или компютърни мрежи в нежелани от ползващите ги състояния 
или в осъществяване на нежелани резултати, както и компютърна програма, която е 
предназначена за нарушаване дейността на информационна система или компютърна мрежа 
или за узнаване, заличаване, изтриване, изменение или копиране на данни без разрешение, 
когато такова се изисква“. 

За определяне на вероятните вреди, нанесени от различни по вид кибератаки, които по 
смисъла на [3] представляват нежелан софтуер, е изключително удобно да се наблюдава 
въздействието на последните върху модел на реални информационни мрежи и системи, и 
изследване на промените в редица критични технически характеристики, като например: 

 достъпност (т. е. осигуряване на възможност) за предоставяне на услуги за вътрешни и 
външни потребители); 

 пропускателна способност; 
 време за достъп до определен ресурс или услуги и др. 

Моделирането се основава на модели на техническо оборудване и процеси (технологии, 
софтуер и др.), използвани при експлоатацията на изследваната система [4]. Компютърната 
симулация възпроизвежда върху последния стъпка по стъпка процесите и събитията, 
протичащи в реалния обект, като осигурява те да бъдат в реално време, както и да се ускоряват 
при необходимост. В резултат, за кратко време e възможно да се възпроизведе работата 
(поведението) на обекта в течение на дни, което дава възможност да се увеличи диапазона от 
параметри при оценка на системата. Като правило симулационния софтуер има вградени 
инструменти за статистическа обработка на получените резултати. 

2.  Задача на изследването 
Настоящата работа е посветена основно върху изследване въздействието на атаки тип DоS. На 
практика в повечето случаи последните се реализират под формата на разпределено отказване 
на услуга (Distributed Denial of Service-DDoS), и са най-често срещани в слой 3, 4, 6 и 7 от OSI-
модела. 

Основната цел на изследването е да се извърши оценка на минимално необходимата защита 
срещу DDoS атаки и изработване на адекватни политики (или варианти на политики) за 
киберсигурност. 
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Важно предимство на симулационното моделиране е, че то предоставя възможност за 
извършване на т. н. инструментален анализ, който позволява при задаване на различни 
варианти по отношение на интензивността на атаката да се оцени времето за настъпване на 
отказ за всяка изследвана услуга. 

Понастоящем съществуват редица софтуерни приложения като Cisco Packet Tracer, GNS3, 
GPSS, OpNet, Riverbed Modeler и други, предназначени за симулационно моделиране на 
произволен тип КИС. 

3.  Описание на изследвания модел 
За провеждане на изследването в настоящата работа е използван симулационен софтуер 
Riverbed Modeler Academic Edition v.17.5, който дава възможност да се съставят разнообразни 
модели на КИС, съставени от реално съществуващи мрежови устройства, комуникационна 
среда и инфраструктура за предоставяне на информационни услуги. 

Както хардуерната, така и софтуерната инфраструктура могат да бъдат гъвкаво дефинирани 
и конфигурирани във вид на модел за изследване, чрез задаване на съответни технически 
параметри и метрики за предоставяните услуги. По този начин моделът симулира работата на 
зададена реална КИС използвана в транспортния сектор и включва: 

 Две мрежи LAN1 и LAN2 (фигура 1), конфигурирани като два мрежови сегмента. LAN1 
съответно представя КИС на център за контрол на трафика, а LAN2 – КИС за 
наблюдение на трафика. Всеки от сегментите на мрежите е с капацитет 250 
потребителя. Съгласно изискванията за съвмести-мост на физическите компоненти са 
използвани подходящи връзки (LAN connections) реализиращи физическата свързаност 
в КИС, в това число и към защитна стена (Firewall), ако е включена такава. Последната 
се предвижда за защита от неоторизиран достъп, както до ресурсите на КИС, така и на 
нейните потребители, при достъпа им до/от интернет (символа за облак „Cloud“ 
изобразен на фигура 1). Двете мрежи имат достъп до сървъри и сървърни приложения 
за база данни, електронна поща (E-mail server), уеб/аудио/видео (Web/Аudio/Video) 
сървър. 

 Информационните ресурси са представени чрез три сървъра (тип ppp_server): Data-
Base Server, E-mail Server, HTTP Server, Audio & Video Server. За осъществяване на 
предвидените публични услуги е необходимо сървърите да имат свързаност с интернет 
(обекта „Cloud“ на фигура 1). 

На фигура 1 са изобразени три хардуерни сървъра, върху които работят сървърните 
приложения, както и два обекта в горната част на модела – „Приложения“ („Applications“) и 
„Профили“ („Profilles“), които се използват за представяне и конфигуриране на изследваните 
параметри. 

За всяко изследване в модела се създава модул за конфигуриране на приложения – APPL 
Application Definition и модул за конфигуриране на профили APPL Profille Definition. 

След стартиране на симулацията на дефинирания модел, получените резултати се 
изобразяват на графики, поотделно за всеки изследван параметър. Тези резултати са 
предпоставка за извършване на така наречения инструментален анализ. 
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Фигура 1. Модел на изследваната КИС в симулационната среда на Riverbed Modeler Academic 
Edition. 

4.  Изследване въздействието на DDoS кибератака 

Сценарии за изследване 
Изследването е проведено при последователно изпълнение на два сценария върху модела: 

 Сценарий 1: симулиране на мрежова конфигурация без защитна стена (модел 
NoFireWall) и на мрежова конфигурация със защитна стена (модел WithFireWall). 

 Сценарий 2: симулиране на мрежова конфигурация със защитна стена (модел 
WithFireWall). 

Във втория сценарий се симулира въздействието на DDoS кибератаки с различна 
интензивност. Това се представя в модела, чрез дефиниране на различни входни данни по 
отношение на размера на пакетите при DoS атаката, като са избрани два варианта: атакуващи 
пакети с размер 1024 байта (модел DDos_Firewall) и пакети с размер 60000 байта (модел 
DDos_Firewall_maxpaket size). 

Целта на изследването е да се установи наличие или липса на достъп до предоставяните 
услуги, като се оценява работоспособността и производителността на модела. 

Оценката се извършва по получените резултати за параметрите: време за отговор на заявка 
към базата данни (DB Query Response Time) и време за отваряне на уеб страница (HTTP Page 
Response Time). 

Резултати от изследванията при първи сценарий 
Преди да се стартира симулацията е необходимо да се извършат съответни настройки за 
изградения модел и дефиниране на параметри съответно за мрежовите сегменти, приложенията 
и профилите с предоставените услуги – параметри на транзакциите за сървъра за база данни, 
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както и за дефиниране на профили на четири услуги, достъпни за сегмент LAN1 (Web, E-mail, 
Audio & Video, Data Base). 

След като са направени съответни настройки, симулационният софтуер се стартира и се 
наблюдават резултатите за параметрите DB Query Response Time и HTTP Page Response Time. 
Те са изобразени под формата на графики на фигура 2. 

 

Фигура 2. Резултати от симулацията за сценарий 1. Абцисна ос: – текущо време на 
експеримента (минути); Ординатна ос: време за отговор от информационен ресурс (база данни 
или уеб страница) (0-500 секунди). 

Четирите графики представят резултатите от експериментите, както следва: 
 Графика 1: Време за реакция на базата данни при отсъствие на защитна стена (DB 

Quiery response time No Fire Wall): До около 13-тата минута на симулацията времето 
за отговор на заявка до базата данни е около 3 s, т. е. няма съществено забавяне, но след 
това рязко се повишава до 160 s, като в продължение на още 5 минути времето за 
реакция остава същото, а в последствие отново се увеличава и достига 400 s закъснение. 
Това е недопустимо голяма стойност за отговор от база данни, а освен това се 
наблюдава тенденция за последващо нарастване на това време. На практика се 
реализира „отказ от предоставяне на услуга“ (DoS). За администратора, на КИС това е 
ясен знак за наличие на допълнителен трафик по мрежата, който трябва да се ограничи 
и/или блокира чрез включване и конфигуриране на Firewall. 

 Графика 2: Време за реакция на базата данни при наличие на защитна стена (DB Query 
WithFireWall): в резултат на включване и настройване на Firewall, проведеното 
изследване показва, че се постига сравнително приемливо време за отговор на базата 
данни, като при това то се запазва относително устойчиво. Забавяне на времето за 
отговор настъпва по-рано (на 8-та минута има забавяне от около 40 s), но остава 
относително постоянно в продължение на още приблизително 130 s, т. е. максималното 
време за реакция достига до около 2 минути, докато без защитна стена това време 
достига до 7 минути. 
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При симулацията с цел изследване на отговора на уеб-страницата – за параметъра HTTP 
Page Response Time, се получават аналогични резултати. 

 Графика 3: Време за реакция на уеб страница при отсъствие на защитна стена 
(NoFireWall HTTP Page Response Time): проведеният експеримент показва, че 
закъснение в обслужването се получава по-рано във времето – на втората минута то е ≈ 
50 s, но остава постоянно и на практика се наблюдава отказ в предоставяне на услугата. 

 Графика 4: Време за реакция на уеб страница при наличие на защитна стена – 
(WithFireWall HTTP Page Response Time): изследването показва, че закъснение се 
наблюдава чак към 12-та минута, но в течение на времето се увеличава и поради 
наложеното филтриране на трафика от страна на Firewall. 

Резултати от изследванията при втори сценарий 
Изследвана е достъпността на услугите (времето за отговор) на уеб-сървъра и на базата данни 
при въздействие на различни по интензивност DDoS атаки, реализирани чрез най-често 
използваната ping-кибератака. Проведени са два експеримента както следва: 

 експеримент с размер на пакета („ping parameters“) 1024 bytes – параметър 
DDos_Firewall; 

 експеримент с размер на пакета 60000 bytes – параметър DDos_Firewall_maxpaket size. 
При провеждане на експериментите е моделирано въздействието на киберзаплаха чрез 

атакуващ (attacker), симулиращ действията на хакер. На атака са подложени всички елементи 
на информационната система (двете LAN мрежи, Firewall и сървърите – Audio & Video Server, 
E-mail and Web server, Data Base Server) – фигура 3. 

Връзката между атакуващия и атакуваните елементи е чрез задаване на различни стойности 
на параметъра ip_ping_traffic. 

Както и при първия сценарий, целта на съответния експеримент е да се определи периода от 
време, при който се получава отказ от предоставяне на услуга (DoS). 

Получените резултати са показани на фигура 4. 

 
 
Фигура 3. Модел на КИС и атакуващ компютър (attacker) използван при симулацията за 

сценарий 2. 
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Фигура 4. Резултати от симулацията за сценарий 2: 1 – Average DB Query Response Time (s) – 
Firewall DDoS; 2 – Average DB Query Response Time (s) – Firewall DDoS – maxpacket size; 3 – 
Average HTTP Page Response Time (s) – Firewall DDoS; 4 – Average HTTP Page Response Time 
(s) – Firewall DDoS – maxpacket size. 

Резултати от изследването на двата сценария (фигура 4) ясно показват, следното: 
При малка дължина на ping-пакета: 
 базата данни реагира с отказ на обслужване и реално започва обслужване на 

потребителите на 9-та минута, но времето за отговор на заявка показва непрекъсната 
тенденция за нарастване, което постепенно достига неприемливи стойности; 

 HTTP сървърът много бързо (още на 2-та минута) увеличава времето за отваряне на 
страница, но след 10-та минута времето за обслужване на практика остава остава 
постоянно. 

При атака с максимален размер на ping-пакета: 
 базата данни реагира с отказ на обслужване (отговор на заявка) и реално започва 

обслужване на потребителите на 38-та минута; 
 HTTP сървърът сравнително бързо и рязко още на 3 минута увеличава времето (≈ 70 s) 

за отваряне на страница. 

5.  Заключение 
Идеята на изследване на модели на КИС не е в това да се покаже, че при по интензивни атаки 
ще се постигне отказ от услуга. Целта е да се изърши достатъчно точна оценка на времето, за 
което при определена интензивност на атаката може да настъпи ефекта на отказ от 
предоставяне на услуга. 

На базата на получените резултати от проведените изследвания, се налагат следните изводи: 
 При извършване на хакерска атака с цел въздействие върху КИС до степен до поява на 

отказ от оказване на услуга, времето за предаване на данни и времето за отваряне на 
страница е в пъти по-голямо, спрямо това с наличие на защитна стена. 

 Защитната стена е достатъчно ефективно средство за предпазване на КИС, но ако бъдат 
допуснати атаки през незащитен сегмент, то тя не би могла да ги спре. 

 Включването на защитна стена не е достатъчно за защита кибератаки. Необходими са 
допълнителни средства за постоянно наблюдение състоянието на КИС, както и център 
за действие при кризисни ситуации в компютърната сигурност, който ефективно да се 
бори срещу хакерските атаки от различен тип. 
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В заключение може да се посочи, че чрез използвания симулационен модел и в резултат на 
проведените експерименти е постигната целта на изследванията, а именно с достатъчна за 
практиката точност е оценено времето след което се получава отказ от предоставяне на услуга, 
за всяка от изследваните услуги. 

На основата получените резултати специалистът по киберсигурност следва да актуализира 
прилаганите технически, а при необходимост и организационни мерки по отношение на 
политиката за киберсигурност, след което отново чрез симулация да провери устойчивостта на 
информационната инфраструктура. 
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Abstract. The report presents a study of the impact of cyberattacks on two sample network 
configurations of the information infrastructure, through specialized simulation software. For 
this purpose two simulation models were developed – with and without a firewall. Two 
scenarios for cyberattacks on the firewall model with different inputs in terms of attack packet 
size were also studied. The impact of DDoS cyberattacks on the resilience of communication 
and information systems has been assessed. That allows to formulate adequate security policies 
for the organization, as well as to choose appropriate protection in the construction and 
operation of a wide range of information systems, including those from the public sector, such 
as the transport information domain and others. 
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Анализ на видове долитане и заход на летище София чрез 
авиационен симулатор 

Виктор Генов и Димитър Гинчев1 

Технически Университет - София, катедра „Въздушен транспорт“ 

1 Е-mail: dimginchev@tu-sofia.bg 

Резюме. Чрез този доклад ще се демонстрират част от възможности на създаден от 
студенти в катедра въздушен транспорт (КВТ) към Факултета по транспорта на ТУ-
София авиационен симулатор. Реализиран по вътрешен проект на КВТ, финансиран от 
НИС при ТУ-София по проект Студентски хъб, фирми от авиационния бранш и др. Ще 
се изследват различни заходи за кацане. За целта се проведоха полети на летище София 
по схема за кацане. Ще се анализира количеството изразходвано гориво. Ще се отчете 
времето за провеждане на полетите. За целта бяха извършени полети със стандартен 
заход за кацане, съкратен, визуален и втори заход, които са изпълнени с автопилот и 
отделен етап с ръчно управление. С помощта на тази система се представя нова 
възможностите за обучение и изследователски цели в ТУ-София. 

1.  Въведение 
Системи за симулиране на полети започват да се развиват след началото на авиацията. Те се 
свързани с придобиване на навици за управление на самолети. Първият авиационен симулатор 
(АС) е направен от Link 1920 г. [3]. Съвременните АС се свързват с развитието на компютрите 
и авиационната индустрия. В продължение на много десетилетия изграждането на авиационни 
симулатори и изграждането на изследователски симулатори се превърнаха в приоритетна 
област на технологичния прогрес в авиацията [1]. 

В днешния свят на персонални компютри, всеки с джойстик е управлявал някакъв 
симулатор на полет. Те са толкова усъвършенствани, че тяхната динамика на полета и 
оформлението на пилотската кабина се доближават до търговския продукт. Визуалният 
дисплей обаче ограничава преживяването до двумерна проекция на изгледа през прозореца [2]. 
С тяхна помощ е възможно да се създават условия за полет, които са критични и при появата 
им е възможна катастрофа или сериозно да повлияят на безопасността. АС помагат за 
обучение, контрол на летателния състав (ЛС), както и за научни изследвания. Обучението може 
да бъде свързано с процедури по време на полет, на земята, при извънредни ситуации, заходи за 
летища, комуникации и т.н. По същия начин могат да се провеждат и контрол, както и изпити 
на ЛС, като вместо теория и демонстрация се следи за поведението, спазване на процедурите, 
начин за работа с летателния апарат (ЛА) и др. Инженерите са практични хора. Това е 
първоначалното значение на виртуалното: „Да бъдеш нещо на практика“. Световният 
английски речник на Encarta разширява значението си до „симулиран от компютър от 
съображения за икономичност, удобство или производителност“. Ние заключаваме, че 
виртуалното инженерство е компютърно базирано инженерство с цел повишена 
производителност [2]. Поради тези преимущества развитието и експлоатацията на 
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симулационно моделиращи комплекси е важно да е на високо ниво и да се прилага от 
авиационните компании, за да могат да се придобиват ценни навици. 

Съществуват разделение на следните групи:  
В зависимост от предназначението за изпълняване на полети: 
 за конкретен ЛА; 
 за трениране по различни процедури. 

Следващо разделение е в зависимост от положението: 
 подвижен; 
 неподвижен. 

В зависимост от одобрението сертифицираща организация за обучение на пилоти: 
 за пилоти; 
 за обучение; 
 за развлечение. 

Обучението чрез пилотиране за новите системи е много скъпо. Стойността на един 
летателен час с АС за съответния самолет е от 1/3 до 1/30, като е 1/10 за съвременните 
комплексни тренажори. Чрез използване на АС се намаляват значително разходите, както и се 
подпомага процесите на създаване на нови прибори и системи на ЛА. С тяхна помощ се 
оптимизират процедури и изпълнение на особени задачи, както и полети в особени ситуации. 

Във военното обучение АС имат голямо развитие след 1985 г. Основно се използва за 
трениране на мисии. 

2.  Опитна постановка 
Обучение на различни системи и работа с тях чрез АС спестява много време и средства. Един 
конкретен пример е системата за управление на полета flight management system (FMS). Да се 
научиш да управляваш FMS може да изисква няколко дни обучение, в зависимост от опита на 
пилота и типа самолет. Чрез симулиране на FMS на компютър летателните екипажи могат да 
практикуват експлоатация на FMS, а също така да бъдат обучени на оценки за разходите за 
преносим компютър и софтуера за обучение. Обучителите с частични задачи се използват за 
обучение на летателни екипажи в много дейности, които иначе биха се практикували в полетен 
симулатор, включително навигационни процедури, процедури за стартиране на двигателя, 
експлоатация на въздухоплавателни и хидравлични системи на самолета, експлоатация на FMS 
и процедури за управление на радиото [3]. 

Чрез FMS, навигационен дисплей (НД) (фигура 1), условни навигационни точки (НТ) (фигура 
4), схеми за долитане и заход на летище София, авиационен симулатор в катедра „Въздушен 
транспорт“ към ТУ-София и пилот, който умее да работи с посочените средства се извърши 
наблюдение на разхода на горива, както и времето за изпълнение на конкретни етапи от кацането. 

Използвайки АС е направен сравнителен анализ на няколко долитания към летище София - 
стандартно, съкратено, втори кръг и визуално чрез следната методика: запуснат е специален 
софтуер, който предоставя възможността да се използват системите на ВС (Боинг 737-800) за 
анализ и обработка на данни, както и използване на конкретни навигационни карти за 
избраното долитане (MOREK 4H и ILS Z or LOC Z RWY 27). Избрани са стандартни 
атмосферни условия (МСА) за всички отчитания. Провеждането на опита представлява от едно 
и също начално местоположение SF640 – условна НТ със зададени GPS координати в 
навигационната карта по схемата. ВС започва следването на зададени навигационни точки, 
като при прелитането на всяка от тях се записват показанията на системата за автоматично 
управление на полета (САУ) и показанията на НД. След последната точка данните се сумират и 
обобщават, както числово, така и графично. 

3.  Резултати от изследването 
Начални условия: 

 общи за заходите – стандартен, съкратен, втори кръг, визуален, ръчен (сегмент); 
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 модел самолет: Boeing 737-800NG; 
 схема за долитане STAR – MOREK 4H; 
 заход за кацане APP – ILZ Z OR LOC RWY27; 
 тегло W = 60.2 t; 
 гориво FUEL = 5 t; 
 начална височина – обща INITIAL ALT = 8000FT ISA; 
 скорост INITIAL SPEED = 250KTS. 

Заход – стандартен (пълен) 
Този заход e съставен от 12 навигационни точки, които имат координати, разстояния между 
тях, както и височини за полет от SF640 => RWY27 – начало на пистата. Дистанция – 57.4 nm 
W/V = 275/15. Резултатите са представен на фигура 3. 

Това дава среден разход 26.46 kg/min или 1588 kg/h и средна скорост по захода Vср = 229 
kts. 

 
     а)     б) 

Фигура 1. Използвани средства от АС, където а) навигационен дисплей; б) FMS. 

Заход – съкратен 
При този заход се пропускат няколко НТ. Общият им брой е 6 от SF640 =>BAGIP=> RWY27, а 
дължината на участъка е с дистанция – 29.4 nm W/V = 259/8. Резултатите са представен на 
фигура 3. Това дава среден разход 29.6 kg/min или 1780 kg/h и средна скорост по захода Vср = 
196 kts. 

Заход – втори кръг 
Този заход за кацане се изпълнява при препятствия на пистата, липса на видимост, некоректни 
движения от страна на пилота или ПВД, съмнения в безопасността, при команда от РВД, когато 
може да не достигне дължината на пистата за спиране на ЛА и др. При него се излита с пълна 
„газ“, минава се през НТ ARKIR и отново към стандартен заход за кацане  SF640 => 
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RWY27=>ARKIR=>RWY27.  Състои се от 24 НТ с обща дистанция – 116.2 nm W1/V1 = 258/10, 
W2/V2 = 265/8. Резултатите са представен на фигура 3. 

Това ни дава среден разход 37.21 kg/min или 2233 kg/h и средна скорост по захода Vср = 219 
kts. Тук се вижда, че за разстояние, което е приблизително с дължината на пистата близо 2 nm 
разхода се удвоява и се изравнява с целия предишен заход. Това се дължи на пълната газ при 
повторното излитане. 

Визуален заход 
При този заход по разрешение и команда от РВД се изпълнява от пилота чрез директно 
преминаване към кацане по съкратена схема с 4 НТ SF640=>RX27=>RW27 с обща дистанция = 
19 nm [W/V = 266/8]. Резултатите са представен на фигура 3. 

Това ни дава среден разход 22.28 kg/min или 1337 kg/h и средна скорост по захода Vср = 164 
kts. Общо гориво за 4-те захода е 2011 kg, а времето е 1 h и 3 min. Към момента средна цена на 
jetA гориво е 0.34 ст./кг, което дава 683.74 лв. за гориво само за изследваните участъци. 

Последен сегмент от захода, изпълняван ръчно 
Последен сегмент от захода преди кацане, който се изпълнява от пилота. Тук са общо три точки 
BAGIP, TUTPO и RW27, като общата дължина на този участък е 9.7 nm. W/V = 246/10. Този 
полет е изпълнен три пъти, за да се повиши точността при отчитането. 

Среден разход 45 kg/min или 2700 kg/h и средна скорост по сегмента Vср = 147 kts. 
Тук се наблюдава почти двойно увеличение на разхода за разстояние от 5.7 nm между НТ 

TUTPO и RW27. Разликата в разхода спрямо предишните НТ е около 2%. Това явно почти 
двойно увеличение се дължи на корекциите от пилота в последния финален етап преди пистата. 

 
Фигура 2. Съпоставка на разход при ръчно и автоматично кацане в последния сегмент на захода. 
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Фигура 3. Графика на разхода на гориво по заходи. 

 
Фигура 4. Навигационна карта с НТ. 

4.  Изводи 
С така проведените експерименти се демонстрира преимуществата на системата за автоматично 
управление – автопилот, работата с FMS и икономията на гориво чрез използването им при 
стандартни условия. Това ще помогне в процеса на обучение в КВТ. В зависимост от 
„политиките“ за пилотиране в авиационните компании всяка от тях си избира къде да се 
изключи автопилота. Някои компании са приели, за да не губят навици пилотите им да 
управляват и приземяват самолетите, а други залагат на икономиите на гориво, за сметка на 
опита на пилотите. 

Със симулатора се извършиха бързо и с разход във времето на „пилота“, ел. енергия и други, 
но ако трябваше да се проведе с реален самолет ще трябва да се добави времето на полетите до 
конкретните точки, времето за подготовка на екипажите и ЛА за полет, рулиране, установяване 
и след полетната експлоатация. Това допълнително може да увеличи времето в зависимост от 
конкретно изпълняван полет. Отделно ще представлява допълнително ангажиране на член от 
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екипажа със записване на информация в изключително важен етап – кацането. Това повишава 
риска от пропускане на нещо важно от процедурата или информация от приборите. В реален 
ЛА няма бутон „пауза“.  С изключително малко средства и при удобни условия се извършват 
наблюденията, което показва по безспорен начин необходимостта и ефективността при 
използване на АС за решаване на различни задачи. 
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Analysis of types of landings at Sofia Airport with an aviation 
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Abstract. This report will demonstrate various capabilities of an aviation simulator created by 
students at the Department of Air Transport, the Faculty of Transport at Technical University 
of Sofia. The simulator was developed as part of an internal project of DAT, and financed by 
the Center for Research and Development at TU-Sofia (under the project Student Hub) and 
companies in the aviation industry, among others. Various arrival types were explored. For this 
purpose, flights were conducted at Sofia Airport following diverse arrival schemes. The 
amount of fuel consumed was analysed and the flight time was documented. For this purpose, 
flights with standard, shorter than standard, visual, and second approaches were performed 
using autopilot, with the final segment of the landing being performed with manual controls. 
The system presents new learning opportunities and research goals for students and others. 
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Резюме. Адитивното производство е модерна технология, която прави възможна 
изработката на детайли слой по слой. Производството на детайли чрез наслояване, 
известно още като 3D принтиране, позволява създаване на сложни детайли без 
конструктивните ограничения, присъщи на традиционните производствени методи. 
Поради естеството на процеса на адитивното производство, механичните 
характеристики на готовите изделия могат да бъдат различни. В статията е направен 
обзор на видовете адитивно производство. Дискутирано е влиянието, което оказват 
характеристиките на FDM, SLS и MJF технологиите за адитивно производство върху 
механичните свойства на произведените детайли. 

1.  Въведение 
През 80-те години на миналия век се заражда иновативен метод на производство чрез послойно 
избирателно натрупване на материал. Тази иновация позволява изработката на многократно по-
сложни и уникални по форма детайли, без това да е обвързано с по-дълго производствено 
време, извършване на допълнителни подготвителни дейности и използване на специфични 
консумативи и инструменти спрямо традиционните производствени методи. С развитието си 
новата технологията разгръща все по-голямо разнообразие от материали и методологии на 
производство, но най-силният й плюс остава свободата, която предоставя на инженери, 
дизайнери и любители, ефикасно да създават уникални форми в малки количества.  

В процеса на развитието си този иновативен метод приема различни названия, 
характеризиращи се с общоприетото приложение на технологията през периода. В началото 
наричан „бързо прототипиране”, а в последствие „3D принтиране”, методът се използва за 
бързо производство на визуално представителни детайли, без изявени механични качества, 
които да се ползват за пример и основа за бъдещо производство [1]. През 2009 г. 
Американското съсловие за изпитвания и материали официално въвежда термина „адитивно 
производство” (АП) [2]. Днес АП е метод за индустриално производство на детайли с 
механични качества, съпоставими с тези на детайли произведени чрез традиционните 
производствени методи. 

АП е метод обобщаващ множество технологии, суровини и методики към единен принцип 
на изграждане на триизмерен обект от подходяща суровина, чрез постепенното й полагане 
и/или активиране до достигане на крайните желани обем и форма. Процесът на АП е изцяло 
цифров, като триизмерната форма и други параметри на желания обект са предварително 
зададени в компютърен CAD модел. Те биват обработени и транскрибирани в поредица 

К. Николов и В. Цонев, Механични свойства на пробни тела от полимерни материали, получени чрез адитивно производство 
K. Nikolov and V. Tsonev, Mechanical properties of polymer material test pieces, derived by additive manufacturing 
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цифрови команди, които се изпълняват в процеса на изграждане. Следвайки зададените 
команди, компютърно-управлявана машина манипулира механично и енергийно суровината, 
заредена за изграждане на детайла, до достигане на крайната форма и параметри. След 
изпълняване на процедурата обикновено следва процес на нормализиране и обработване на 
детайла до достигане на функционално завършено състояние [3]. 

Разнообразието от суровини и методи в АП ефективно превръща всяка комбинация в 
отделна технология. ISO 17296-2 категоризира разнообразието от адитивни технологии по 
няколко критерия: според вида и формата на суровината, според механизма на натрупване на 
суровината, според източника на енергия и според завършващото обработване на продукцията. 
По тези четири критерия, стандарта определя седем различни категории адитивни технологии: 
материал-подаващи, съдово фотореактивни, прахово-постелни, материал-впръскващи, 
активатор-впръскващи, директно-наслагващи и ламиниращи. Групите, които работят с 
полимери под различна форма са материал-подаващи, съдово фотореактивни, материал-
впръскващи, прахово-постелни и активатор-впръскващи. 

През 2017 г. с най-широко приложение (между 51% и 80%) са адитивните технологии за 
полимерни материали [4]. Полимерните материали са с изключително широко приложение в 
индустрията поради отличните им якостни свойства спрямо теглото им, ниската цена и 
естетически качества. 

Според доклад за състоянието на индустриалното приложение на АП за 2019 г., 
технологиите с най-голямо търсене и съответно предоставящи най-големи приходи за 
производствените предприятия са материало-подаващите и прахово-постелните технологии [5, 
6]. Фото-полимерните технологии, въпреки отличните естетически качества на продукцията, са 
значително по-скъпи за единица обем от произведен детайл и остават повече нишови 
технологии. 

Анализ на достъпните на пазара полимерни материали за АП идентифицира общо 146 
материала за прахово-постелни технологии и 504 за материало-подаващи технологии. От 
комерсиално достъпните материали за прахово-постелни технологии, 59% са от семейство 
полиамиди. Тези материали са широко достъпни и при материало-подаващите технологии, 
където са третата най-голяма група, с пазарен дял от 8.3% [7]. 

Според статистика от SmarTech Publishing световния пазарен дял на АП през последните 10 
години нараства около 9 пъти, започва от 1.1 млрд. USD през 2009 г., достига 4.1 млрд. USD 
през 2014 г. и 9.3 млрд. USD в началото на 2018 г. [8]. Броят патенти свързани с АП също 
нараства многократно спрямо 1996 г. [9]. 

Увеличението в пазарния дял на АП допринася за нарастване на приемствеността, но също 
така допълнително увеличава и изискванията за по-задълбочено разбиране на 
производственото и експлоатационното поведение на продукцията. 

2.  Материал-подаващо и прахово-постелно адитивно производство 
Материал-подаващото АП е съвкупност от нискотехнологични манипулации на контролирано 
полагане на материал върху работна маса. Най-широко разпространена е FDM технологията 
(Fused Deposition Modelling – нишково екструдивно изграждане), при която екструдираща глава 
бива задвижвана в координатна система и контролирано полага материал слой по слой върху 
работната маса. Екструдиращата глава е съставена от последователно свързани подаващо 
устройство, нагревател и дюза. Подаващото устройство избутва суровината под формата на 
полимерна нишка през нагревателя, където се достига температура на стъклен преход на 
полимера до шприцоване през дюзата (фигура 1). Посоката на екструдиране обикновено е 
перпендикулярна на работната маса, но съществуват вариации с допълнително раздвижване на 
екструдиращата глава или масата, което позволява 4-та, 5-та и дори 6-та степен на свобода при 
изграждане на желаната форма [10]. 

Недостатък на FDM технологията е нуждата от подпорни структури за изграждане на по-
сложни детайли, които в последствие се отстраняват при следпроизводствената обработка. 
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Такива подпорни структури се прилагат когато нов слой следва да бъде положен над празен 
обем – типично при детайли с терасовидни форми и кухини. 

FDM процесът на изграждане прилага едномерно трасиране на сеченията на детайла с 
линейни щрихи (екструдирана нишка) с височина, равна на височината на слоя и ширина, 
зависима от функция на дебелината, диаметъра на дюзата и количеството подаван материал. 
Механичните свойствата на вложения материал се запазват в екструдираната нишка, но 
цялостния детайл често придобива анизотропно поведение поради слоестата структура и 
растерното запълване на отделните слоеве. Анизотропията се дължи в основна степен на 
дискретното изграждане чрез отделни слоеве и в по-малка степен поради дискретното 
изграждане на всеки отделен слой [10-12]. Дискретното полагане на материал води със себе си 
до несъвършенства под формата на кухини в завършения детайл. 

Геометричната прецизност, механичните и естетическите качества, както и други параметри 
на изграждания детайл, съвкупно се определят от скоростта на полагане на суровината; 
дебелината на слоевете; размера на дюзата; стратегията на щриховане на слоевете и 
отстоянието между отделните щрихи; температурите на екструдиране; средата на изграждане; 
температурата и покритието на работната маса; работният обем. 

На фигура 2 са показани ориентации на щрихи в равнината на един слой спрямо 
натоварването, а на фигура 3 – ориентация на равнините на слоевете спрямо натоварването. 

 

 
Фигура 2. Ориентации на щрихите в равнината на един слой 

спрямо натоварването. 

 

Фигура 1. Схема на FDM 
технология. 

Фигура 3. Ориентация на равнините на слоевете  
спрямо натоварването. 

В равнината на един слой голямо влияние върху несъвършенствата оказват параметрите на 
печат. Ширината на положените щрихи е пряко зависима от размера на дюзата и дебелината на 
слоевете. Размерът на дюзата в повечето случаи е константна величина поради трудоемко-
сменяемата част, а дебелината на слоевете се контролира в процеса на подготовка за печат. 
Щрихите биват полагани на контролирано отстояние едни от други, като при 0 mm отстояние, 
детайлът се принтира с теоретично плътно сечение, а при отрицателно отстояние се наблюдава 
суперпозиция на щрихите и съответно по-голяма плътност. Прекомерната суперпозиция, 
въпреки че би могла цялостно да елиминира несъвършенствата от вътрешни кухини, би 
компрометирала повърхностните качества на детайлите, където екструдиращата дюза сменя 
посоката или мястото на подаване. Наблюдават се неточности в геометрията, където 
екструдиращата дюза сменя посоката или мястото на подаване поради прекъснати или 
неравномерни сечения на положените нишки – фигура 4 [13]. Наблюдават се също кухини, 
намиращи се между отделните слоеве, в пространството, между чифт щрихи от един слой и 
друг чифт от горен слой. Тези кухини са резултат от приплеснатата елипсовидна форма на 
всяка положена нишка, която, вписана в правоъгълник чрез габаритните си размери, оставя 
празнини в ъглите – фигура 5 [12]. 
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Фигура 4. Неточности в геометрията по 
контура на детайла [13]. 

Фигура 5. Пори между слоевете [12]. 

На фигура 6 е показана якостта на опън на различни материали при различен ъгъл на 
щриховане и напречна посока на полагане спрямо натоварването. 

 

Фигура 6. Якост на опън при различен ъгъл на щриховане, за различни материали [11]. 

Ефикасен метод за намаляване на влиянието на несъвършенствата от дискретното полагане е 
чрез правилна ориентация на детайла в работния обем на принтера спрямо очакваната посока 
на натоварване [11, 14]. При посока на натоварване напречна на посоката на изграждане или 
перпендикулярна на слоевете, якостта на опън е по-висока – фигура 7. 

В [15] е изследвано влиянието на средата на изграждане. На фигура 8 са показани криви на 
деформиране на пробни тела от ABS (акрилонитрил бутадиен стирен), с пунктирани линии и от 
PA (полиамид), с плътни линии.. Сивите криви са при изграждане в кислородна среда, а 
черните криви са при изграждане в азотна среда. Вижда се, че изграждането в азотна среда 
подобрява механичните свойства – при АBS се подобряват деформационните свойства, а при 
РА се подобряват якостните свойства на пробните тела. 
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Фигура 7. Якост на опън при различни 
ориентации на изграждане, за различни 

дебелини на слоевете [11]. 

Фигура 8. Криви на деформиране на пробни 
тела при изграждане в кислородна среда 
(сивите линии) и азотна среда (черните 

линии) [15]. 

В [16] се съпоставят криви на деформиране на пробни тела от ABS, получени чрез адитивно 
производство (FDM технологията) и традиционно производство (шприцоване) – фигура 9. 
Очаквано якостта на опън на пробните тела получени чрез адитивно производство е по-малка. 
Шприцоването е широко прилагана традиционна индустриална технология, при която 
детайлите се изработват мигновено и в цялост, което е предпоставка за хомогенност и 
изотропия на материала. 

FDM, ABS, 0.15mm дебелина на слой, ХY 

 

Шприцоване, ABS 

 

Фигура 9. Криви на деформиране на пробни тела от ABS, получени  
чрез адитивно и традиционно производства [16]. 

3.  Прахово-постелно адитивно производство 
Прахово-постелните технологии следват почти идентичен процес на работа, при който 
материал в прахова форма е разстлан върху работна маса и избирателно облъчен чрез енергиен 
източник до достигане на синтеровачна или стопилна температура за съединяване на желаното 
сечение в конкретния слой, след което нов слой прах е разстлан върху предишния и процесът 
се повтаря. Типична за тези технологии е конфигурацията от два еднакви по обем контейнера с 
подвижно дъно, единият складов за съдържане на суровината а другият работен за изграждане 
на детайли. При преминаване към нов слой дъното на работния се измества надолу, оставяйки 
свободно пространство за новия слой, а това на складовия се измества нагоре разкривайки 
нужното количество суровина, което бива прехвърлено от складовия в работния обем. 
Суровината обгръща продукцията и изпълва обема до достигнатата работна височина. 
Праховата суровина е достатъчно стабилна за да подкрепя детайлите в процеса на изграждане, 
което позволява производство на изключително сложни детайли без нуждата от допълнителна 
обработка за премахване на подпорни структури.  

Най-широко разпространените прахово-постелни технологии са SLS (Selective Laser 
Sintering – избирателно лазерно синтероване) и MJF (Multijet Fusion – многоплощно сливане).  
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SLS технологията синтерова суровина от полимерен прах с помощта на лазер (фигура 10). 
Всяко сечение се трасира линейно, с дебелина на щриха равна на петното на лазера. Трасират 
се единствено площите на детайла, като се пропускат площите където материалът остава в 
прахово състояние. Синтероването на суровината е точково, под петното на лазера, което 
позволява голяма прецизност на работа, но поставя ограничения в темпото на работа [17]. 

MJF е технология при която трасирането на сечението и синтероването му са отделни 
дейности извършвани една след друга. Трасирането на сечението на детайла се извършва чрез 
избирателно впръскване на различни агенти, със сложен механизъм на впръскване, подобно на 
технологията на мастиленоструен принтер (фигура 11). Трасиращата глава отпечатва сечението 
на детайла в активен агент който позволява синтероване, а околната площ в блокиращ агент 
противодействащ на процеса. Процесът на синтероване след завършено трасиране е 
широкоплощен, чрез инфрачервено облъчване по цялата работна ширина на камерата, плавно 
преминаващо през дължината й. Площите на детайла, покрити с активиращ агент поглъщат 
енергията по-бързо от тези с блокиращ агент и се синтероват цялостно и едновременно. 

В процеса на работа на прахово-постелните технологии в работния обем на машините се 
поддържа температура близка до стопилната температура на материала, с цел подпомагане на 
енергийните източници при нагряване на материала до стопилна температура. Колкото по-
тясна е зоната на стопилната температура за един материал, толкова по-близка температура 
може да се поддържа в работния обем без риск от активиране на всичкия материал в него, което 
позволява на енергийните източници максимално бързо и с минимално количество енергия да 
нагреят желания материал до синтероване. Сравнението между термограмите на PA6 (широко 
разпространен полиамид в традиционното производство) и PA12 на фигура 12 показва по-тясна 
стопилна зона и по-ниска температура на топене на РА12, което значително улеснява работата 
с него и оправдава предпочитанието му в прахово-постелните технологии [18]. 

   

Фигура 10. Схема на  
SLS технология. 

Фигура 11. Схема на  
MJF технология. 

Фигура 12. Съпоставка на стопилната 
температурна зона на PA12 и PA6. 

Оптималните размер и форма на праховите частици са ключови за доброто синтероване на 
материала. Частиците с най-добри постелни качества имат сферична форма с диаметър около 
1/3 до 1/2 от дебелината на желания слой. Еднородността на фракцията частици е важна за 
равномерното поглъщане на енергия до спояване [18]. 

Възможно е да се наблюдава минимално и нерегулярно изстиване между отделните периоди 
на енергийно облъчване, което води до температурни деформации и напрежения по ръбовете на 
сеченията. Изстиването се контролира чрез баланс между температурата на работния обем, 
температурата на синтероване и стратегията на облъчване в слоевете [17]. 

PA6 

PA12 
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Контролът над стратегията за енергийно облъчване позволява оптимизация на процеса на 
щриховане при SLS технологията. Чрез задаване дали първо да се облъчват контури или 
вътрешни щрихи, задаване посоката и формата на вътрешните щрихи, редуване на посоки и 
форми на щрихите между слоевете, може прецизно да се намалят температурните деформации 
и напрежения в завършения детайл. Върху механичните свойства на завършения детайл може 
да се влияе пряко и чрез задаване на многократно облъчване на едни и същи сечения. 
Многократно облъчване с намален интензитет позволява плавно синтероване, без прегряване 
на суровината. 

В [19] е изследвано влиянието на интензитета на облъчване (при константни размери на 
лазерното петно и дебелина на слоя) върху механичните свойства на пробни тела от PA12. На 
фигура 13 са показани получените криви на деформиране. Повишаването на енергийния 
интензитет до 0.047 J/mm2 (крива 5) води до подобряване на механичните свойства. При крива 
6 е намалена скоростта на движение на лазера, което води до рязко нарастване на енергийния 
интензитет, в резултат на което механичните свойства рязко се влошават. Повишаването на 
енергийният интензитет на 0.049 J/mm2 (крива 7) води до намаляване на якостта на опън. Крива 
8 е подобна на крива 5, с нарастване на относителната деформация, въпреки по-високия 
енергиен интензитет. При крива 9 имаме леко увеличение на якостта на опън. 

 

№ 
Мощност 

W 
Скорост 

mm/s 

Енергиен  
интензитет 

J/mm² 
1 7 3000 0.016 
2 10.5 3000 0.024 
3 14 3000 0.031 
4 18 3000 0.040 
5 21 3000 0.047 
6 22 1000 0.148 
7 22 3000 0.04 
8 22.5 3000 0.05 
9 25 3000 0.056 

 

Фигура 13. Криви на деформиране при нарастващ енергиен интензитет в следствие 
увеличаване на лазерната мощност [19]. 

На фигура 14 са показани криви на деформиране при нарастващ енергиен интензитет в 
следствие намаляване на отстоянието между щрихите, при постоянна мощност и скорост [20]. 
Пробните тела са изработени от РА12. Получените резултати са подобни на тези в [19]. 
Повишаването на енергийният интензитет над 0.0484 J/mm2 не подобрява механичните 
свойства. 

Изводът, който може да се направи от изследвания [19, 20] е, че поддържането на 
константен и подходящ енергиен интензитет е определящ за механичните свойства на детайл 
изграден чрез SLS технология, като променливите отговорни за интензитета могат да варират. 

При MJF технологията контролът над стратегията на облъчване е силно опростен, тъй като 
енергийният източник облъчва голяма работна площ. Това се компенсира чрез допълнителен 
контрол над процеса на впръскване на спомагащите и възпрепятстващите агенти. Контролът 
над енергийния източник, впръскващата глава и охлаждането е обединен в няколко цялостни 
производствени режима, предварително калибрирани за конкретни резултати от 
производствения процес. Режимите регулират оптимизация на целевата температура при 
облъчване, контрол над броя впръсквания на агентите, скорост на охлаждане и др. 
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№ 
Мощност 

W 
Скорост 

mm/s 
h 

mm 
d/h 

 

Енергиен 
интензитет 

 J/mm² 
А1 21 2500 1.5 0.28 0.0016 
А2 21 2500 1.25 0.34 0.0023 
А3 21 2500 1.00 0.42 0.0035 
А4 21 2500 0.75 0.56 0.0063 
А5 21  500 0.50 0.84 0.0141 
А6 21 2500 0.33 1.27 0.0324 
А7 21 2500 0.27 1.56 0.0484 
А8 21 2500 0.23 1.83 0.0667 
А9 21 2500 0.15 2.80 0.1568 

h – отстояние между щрихите 
d = 0.42 mm – диаметър на лазерното петно 

Фигура 14. Криви на деформиране при нарастващ енергиен интензитет 
вследствие намаляване на отстоянието между щрихите [20]. 

Методът на едновременно облъчване при MJF технологията се проявява като много 
равномерен и благоприятен за повърхностните качества на продукцията, с добре затворени 
повърхности и плътен обем (фигура 15). При SLS технологията се наблюдава прекомерно 
отдаване на топлина от мястото на облъчване върху съседните прахови частици и типично 
суров материал остава полепнал по повърхността на готовия детайл [21]. 

    
Горна повърхност, MJF Долна повърхност, MJF Горна повърхност, SLS Долна повърхност, SLS 

Фигура 15. Повърхности при MJF и SLS технологии [21]. 

При прахово-постелното АП също могат да се наблюдават анизотропни свойства на крайния 
продукт. 

Размерът и енергията на лазерното петно при SLS определят минималната дискретна стъпка 
в процеса на изграждане като едномерен щрих, което води до дискретните зони, на които може 
да се разбие синтерования материал (фигура 16). В резултат на това завършените детайли са с 
анизотропното поведение, със значително по-лоши механични свойства по посока напречно на 
равнината на слоевете. 

 
Фигура 16. Схема на синтероване на отделни прахови частици при SLS технология [18]. 

Широкоплощният процес на синтероване при MJF определя минималната дискретна стъпка 
като двумерна. Това гарантира значително намалена анизотропия на свойствата на материала в 
детайла. На фигура 17 са показани криви на деформиране при опън на пробни тела от PA12, 
получени при различна ориентация на изграждане [22]. Модулът на еластичност, якостта на 
опън и относителното удължение, съответстващо на якостта на опън са много близки за трите 
ориентации на изграждане на пробните тела. 
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Фигура 17. Криви на деформиране на пробни тела от РА12, получени чрез MJF технология. 

За сравнение якостта на опън на пробни тела от РА12, получени чрез традиционно 
производство е от порядъка на 55 МРа.  

В изследване [23] е направен анализ на екологичността на FDM, SLS и MJF технологиите. С 
най-малко негативно влияние върху околната среда се представя MJF технологията. 

4.  Заключение 
Материало-подаващите и прахово-постелните технологии са най-близки по производителност и 
приемственост до утвърдените традиционни индустриални технологии. 

Качествата на прахово-постелните технологии са възможни благодарение на сложни 
материал-манипулиращи процеси, осъществими чрез скъпа и прецизна техника, което ги отделя 
от бюджетните и хоби приложения на материало-подаващите технологии. 

Производителността на прахово-постелните технологии е лесно предвидима поради 
минимална ръчна работа и добрата съвместимост с индустриални методи за 
следпроизводствена обработка на продукцията. Завършените детайли са с външен вид 
съпоставим с традиционните методи. 

Избирателното лазерно синтероване SLS и многоплощното сливане MJF са водещите 
полимерни прахово-постелни технологии, с най-голямо пазарно приложение. Водещ 
производствен материал е полиамид 12 (PA12). 

Благодарение на качествения контрол във всяка стъпка от производствения процес при MJF 
технологията, анизотропията на механичните свойствата на материала в пробното тяло е малка. 
Якостните характеристики се доближават до тези на пробни тела, получени чрез традиционно 
производство. 

MJF технологията е най-екологично съобразната технология, с минимален отпечатък върху 
околната среда. 
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Mechanical properties of polymer material test pieces, derived 
by additive manufacturing 
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Abstract. Additive manufacturing is a modern technology, which makes manufacturing of a 
part layer by layer possible. The production of parts by stacking of layers, also known as 3D 
printing, allows the creation of complex parts, without the design limitations inherent to 
traditional production methods. Due to the nature of the additive manufacturing process, the 
mechanical characteristics of the finished products may be different. The article provides an 
overview of the different types of additive production. The influence of the properties of FDM, 
SLS and MJF technologies for additive production on the mechanical properties of the 
manufactured parts is discussed. 
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Изследване влиянието на допълнителни акустични 
елементи върху времето за реверберация на помещение 

Росен Русанов1, Красимир Неделчев, Валери Трифонов и Петър Иванов 

Технически университет – София, бул. „Кл. Охридски“ №8, 1000 София, 
България 

1 E-mail: rusanov@tu-sofia.bg 

Резюме. В работата се изследва влиянието на допълнителните акустични елементи, 
поставени в близост до стените или върху тях, с цел промяна на акустичните 
характеристики /акустичната картина/ на помещението. Като параметър за оценка се 
използва времето за реверберация. Експериментално е измерено времето на ревербрация 
в акустично студио при различни конфигурации на различни акустични елементи. 
Анализирани са резултатите от експерименталните изследвания.  

1.  Въведение 
При съвременните жилищни и нежилищни помещения има редица специфични изисквания по 
отношение на осигуряването на акустичните им характеристики. При едни помещения те 
осигуряват необходимата акустична среда за нормалното функциониране на помещението 
(акустично студио, кино салони, театрални зали, молитвени храмове и др.) при други 
осигуряват по-висока работоспособност на служителите в него. Това налага необходимостта от 
моделиране на акустичното пространство в помещенията в зависимост от функционалното им 
предназначение. Акустичните характеристики на помещенията зависят от геометрията на 
помещението, материалите от които е изградено, мебелите и разположението им, материалите 
от които са изработени мебелите, от машините които работят в него, както и от допълнителните 
акустични елементи, които се използват, за да се моделират акустичните характеристики на 
помещенията. Изпълнението на съвременните изисквания по отношение на акустичните 
характеристики на помещенията в много случаи се постига чрез поставянето на допълнителни 
акустични елементи по подходящ начин в зависимост от помещението.  
Изменението на акустичните характеристики на помещенията и акустичните елементи за 
редукция на акустичен шум [1-3] се изследват числено, чрез специализирани софтуери за 
симулационни анализи [4] и експериментално. 

Целта на работата е да се изследва влиянието на допълнителните акустични елементи, 
поставени до стените, върху промяната на акустичните характеристики (акустичната картина) 
на помещението. Като параметър за оценка се използва времето за реверберация. 

2.  Експериментално изследване 
Направени са два вида експерименти: един за оценка на влиянието на положението на 
микрофона върху времето за ревербeрация и един за определяне на влиянието на поставени 
допълнителни акустични елементи върху времето за реверберация. 

Р. Русанов, К. Неделчев, В. Трифонов и П. Иванов, Изследване влиянието на допълнителни акустични елементи върху времето за реверберация на 
помещение 
R. Rusanov, K. Nedelchev, V. Trifonov and P. Ivanov, Investigation of the influence of additional acoustic elements on room reverberation time 
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Използвана апаратура и принадлежности 
При експерименталното изследване е използвана следната апаратура и принадлежности: 

 Преносим шумомер XL2 с микрофон, свързан към шумомера с 5 m кабел; 
 Източник излъчващ шум във всички посоки: ntek OMNI 5” (Dodecahedral source); 
 Усилвател на източник на шум: ntek AMGMini;  
 Стойки за микрофон и източник на шум; 
 Акустични елементи/пана с размери (Solo[5]): 60х60 cm; 60х120 cm и 60х240 cm. 

Методика на измерването 
Измерването е реализирано съгласно стандарти [6-8]. Микрофона се поставя на определените 
предварително позиции на нивото на източника на шума. След това се пуска преносимия шумомер 
в режим на измерване на време за реверберация. В този режим уредът измерва фоновото ниво на 
звуково налягане в помещението по терцооктави. Пуска се източника на „бял“ шум, изчаква се 
определено време, след което се спира чрез дистанционното управление. Уредът изчислява времето 
за реверберация по терцооктави. Процедурата се повтаря няколко пъти (поне три), в резултат на 
което уреда изчислява средното време за реверберация по терцооктави за всички измервания за 
конкретното активиране на режима на измерване на време за реверберация. 

Измерване на времето на реверберация в 4 броя измервателни точки (ИТ1, ИТ2, ИТ3 и ИТ 
4), при две положения на микрофона спрямо високоговорителя в студио за звукозапис на 
говорна реч 
На фигура 1 е показана схема на акустично студио, на което е измерено времето за ревер-
берация при едно положение на източника и четири положения на микрофона. 

 

Фигура 1. Схема на взаимното разположение на 
източника на шум и микрофоните в акустичното 
студио (при измерване в 4бр. ИТ). 

На фигури 1 и 2 са използвани следните обозначения: ИТ1 – измервателна точка 1; ИТ2 – 
измервателна точка 2; ИТ3 – измервателна точка 3; ИТ4 – измервателна точка 4; Н 198 – 
височина на вратата (198 cm); Нвг =120 – височина на разположението на средата на 
високоговорителя и микрофоните (120 cm); Н 79 – височина на централния наклонен прозорец 
(79 cm). 
 

Измерено е времето на реверберация в една измервателна точка, при двадесет варианта 
на разположение на акустични панели 
Различните вариaнти на разположение на акустичните панели в акустичното студио са 
показани на фигури 3 и 4. 
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Фигура 2. Схема на взаимното разположение на източника на шум и микрофона в акустичното 

студио (при измерване в една ИТ). 

 

 
Фигура 3. Разположение на акустичните панели в акустичното студио: варианти от №0 до 

№15. 

 

Фигура 4. Разположение на акустичните панели в акустичното студио: варианти от №16 до 
№20. 
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3.  Резултати от изследванията 
 Измерване на времето на реверберация в 4 броя измервателни точки: таблица 1. 

Таблица 1. Резултати от измерване на време за реверберация в четири измервателни точки.  

T60, s при: М, насочен към ВГ М, насочен към стена 
ИТ 1 0.218 0.275 
ИТ 2 0.195 0.227 
ИТ 3 0.202 0.308 
ИТ 4 0.147 0.160 

М – микрофон; ВГ – високоговорител 
 Измерено е времето на реверберация в една измервателна точка, при двадесет варианта 

на разположение на акустични панели: таблици 2 и 3. 

Таблица 2. Резултати от измерване на време за реверберация в ИТ 1 от фигура 2 за варианти от 
№ 0 до № 10 (*Вариант 0 е без използване на акустични панели). 

Вариант v0* v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 

f1/3octave RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 
Hz     s       s       s       s       s       s       s       s       s       s       s       

f400-1250 0.21 0.16 0.21 0.30 0.25 0.30 0.26 0.25 0.24 0.22 0.41 

f100-10000 0.31 0.26 0.28 0.45 0.31 0.45 0.32 0.42 0.26 0.30 0.31 

f63*-315 0.97 0.72 0.66 1.14 0.67 1.14 0.71 0.98 0.58 0.74 0.63 

f400-10000 0.14 0.12 0.12 0.17 0.15 0.17 0.15 0.15 0.14 0.13 0.20 
 

Таблица 3. Резултати от измерване на време за реверберация в ИТ 1 от фигура 2 за варианти от 
№ 11 до № 20. 

Вариант v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v17 v18 v19 v20 

f1/3octave RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 RT60 
Hz     s       s       s       s       s       s       s       s       s       s       s       

f400-1250 0.14 0.29 0.25 0.27 0.19 0.18 0.19 0.25 0.18 0.22 0.20 

f100-10000 0.26 0.29 0.34 0.31 0.25 0.30 0.22 0.38 0.32 0.29 0.29 

f63*-315 0.65 0.84 0.88 1.36 0.69 1.13 0.66 1.06 0.91 0.76 0.89 

f400-10000 0.10 0.16 0.14 0.14 0.11 0.12 0.12 0.15 0.12 0.14 0.13 
 

f1/3octave – терцооктавни честоти за честотният интервал от 50 до 10000 Hz; 
f400-1250 – от 400 до 1250 Hz е честотният интервал на времето за реверберация представено, чрез 
една стойност (средноаритметична) съгласно стандарта; 
f63*-315 – от 63 до 315 Hz е честотният интервал на времето за реверберация представено, чрез 
една стойност (средноаритметична); 
f400-10000 – от 400 до 10000 Hz е честотния интервал на времето за реверберация представено, 
чрез една стойност (средноаритметична); 
f100-10000 – от 100 до 10000 Hz е честотния интервал на времето за реверберация представено, 
чрез една стойност (средноаритметична); 
RT60 – време за реверберация, s. 
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4.  Анализ на резултатите 
В таблица 1 са представени данните за измерването на времето за реверберация в 4те 
измервателни точки и е видно, че то зависи от разположението на микрофона в помещението и 
ориентацията му спрямо източника на акустичен шум.  

В таблици 2 и 3 са представени резултатите от измерванията на времето на реверберация за 
20те различни варианта на разположение на акустичните панели в помещението. От проведените 
експерименти се вижда, че най-малко общо време за реверберация се получава при варианти v1 
(0.16 s) и v11 (0.14 s), а най-големи при варианти v5 (0.30 s), v10 (0.41 s) и v12 (0.29 s). За 
диапазона на ниските честоти от 63 Hz до 315 Hz средната аритметичната стойност на времето 
за реверберация по терцооктави се получава най-малка стойност при варианти v2 (0,66s), v8 
(0.58 s), v10 (0.63 s) v11 (0.65 s) и v17 (0.66 s). 

5.  Заключение 
Въз основа на получените резултати от изследванията можем да се посочат следните изводи: 

 Разположението на микрофона влияе на измереното време на реверберация; 
 Поставянето на допълнителни акустични елементи в помещението води до промяна на 

времето за реверберация;  
 Поставянето на допълнителни акустични елементи в помещението води до промяна на 

времето за реверберация по терцооктави; 
 Разположението на допълнителните акустични елементи в помещението влияе на 

времето за реверберация. 
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Abstract: The paper is to study the influence of additional acoustic elements placed near the 
walls or on them, on the reverberation time of the room where we want to change the acoustic 
characteristics (acoustic picture). The reverberation time in an acoustic studio was 
experimentally measured in different configurations of different acoustic elements. The results 
of the experimental studies are analyzed. 
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Сравнителен якостно-деформационен анализ на 
железопътна талига Y25Ls-K 
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Резюме. В настоящия доклад е направено сравнение на резултатите от якостно-
деформационен анализ, извършен по метода на крайните елементи с различни 
програмни продукти. Обект на изследването е железопътна талига за товарни вагони 
Y25Ls-K. Извършената съпоставка на резултатите от програмните продукти е направена 
с верифициран модел, разработен на Solidworks. Верификацията на изчислителния 
модел е извършена със сравнителен анализ между резултатите от изчисленията и реално 
изпитване. 

1.  Въведение 
При якостно-деформационния анализ на сложни машиностроителни изделия все по-масово се 
използва методът на крайните елементи (МКЕ). Причината за това е, че извършвайки подобен 
тип изследване, могат да се предотвратят евентуални проблеми, които биха възникнали по 
време на натурни изпитвиния или експлоатация. Това от своя страна ще спести множество 
разходи на потребителя на подобен тип съоръжения.  

Прави впечатление, че софтуерите, използващи МКЕ са много разнообразни. Това би 
затруднило инженера при подбор на програмен продукт за неговите нужди. Макар и да почиват 
на една съща теория (теорията на еластичността), всеки от тях се различава от другия в 
известна степен. В този доклад са представени предимствата и недостатъците между 
програмните продукти Solidworks и ANSYS. Направена е съпоставка на резултатите от 
изчисленията, като за целта е използван един и същ геометричен модел. Геометрията е 
изградена в средата на Solidworks и прехвърлена към ANSYS. Изследваният обект е рамата на 
железопътната талига, предназначена за товарни вагони. Режимите на натоварване са съставени 
съгласно EN 13749:2011, EN 15827:2011, leaflet UIC 510-3 и 615-4, и ТСОС [1-5]. 

2.  Описание на верифицирания модел 
Изчислителният модел е направен по работна документация, предоставена от Трансвагон АД. 
Съоръжението е въведено в експлоатация след преминати успешни натурни изпитвания през 
2018 г. Изчислителният модел [6] е съставен от 1613693 възела и 995061 крайни елемента, 
максималният размер на крайните елементи е 15 mm. Използван е обемен краен  елемент тип 
тетраедър. Граничните условия са състваени съгласно нормативните изисквания и поведението 
на талигата по време на експлоарация. На Фигура 1 е представена схема за прилагане на 
натоварванията, действащи върху рамата на талигата. 

В. Мазнички, Сравнителен якостно-деформационен анализ на железопътна талига Y25Ls-K 
V. Maznichki, Comparative strength analysis of the railway bogie Y25Ls-K 
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Фигура 1. Схема на натоварване [1]. 

В Таблица 1 е обобщен магнитуда на силите, въведени в изчислителния модел, формиращи 
13 режима на натоварване. 

Таблица 1. Режими на натоварване [6]. 

  Fz2 Fzc Fz1 Fy g+ Fx Fbx Fbz 

S1  801.9             
S2  421.0 180.4   +10 o/oo       
S3  421.0 180.4   -10 o/oo       
S4 180.4 421.0    +10 o/oo       
S5 180.4 421.0    -10 o/oo       
S6  421.0 180.4 167.2         
S7 180.4 421.0  -167.2         
S8  601.4      44.1     
S9  601.4      -44.1     
S10  400.9      202.6     
S11  400.9      -202.6     
S12  481.1        98.8 24.7 
S13  481.1        -98.8 -24.7 
S12  481.1        98.8 24.7 
S13  481.1        -98.8 -24.7 

Режимите на натоварване отразяват натоварванията, които възникват много рядко по време 
на експлоатация. Сравнителен анализ между теоретичното изследване и реалното изпитване е 
представен в [6]. При прилагане на режимите с напречна сила (колона Fy от таблица 1) е 
въведен допълнителен елемент, пресъздаващ оста на талигата. Този елемент е необходим за да 
се предаде огъващ момент от оста към надлъжните греди при вписване в крива. 

3.  Изграждане на изчислителни модели с ANSYS (тетраедри) 
Геометрията, както бе споменато, е разработена на Solidworks. Въведени са малки разлики в 
спомагателните елементи, които помагат за реализиране на реалното поведение на 
изчислителния модел. Причината за това е, че са налице различия във връзките, с които работят 
различните софтуери. Трябва да се отбележи, че ANSYS разполага със значително по-голяма 
библиотека от връзки и елементи спрямо Solidworks. За да бъде адекватно сравнението са 
използвани еднакъв тип елементи с еднакви параметри. Изчислителният модел е изграден от 
1394750 възела и 830217 крайни елемента, а размерът на елементите кореспондира с 
верифицирания изчислителен модел. Граничните условия са близки до тези в модела описан в 
точка 2. Въведени измененията в геометрията засягат спомагателните елементи, които спомагат 
за реазлизирането на реалното поведение на конструкцията. С помоща на тези изменения е 
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възмжно моделирането на концентрични връзки, които да ограничават транслационното 
движение на еластичния елемен по надлъжно и напречно направление. Концентричната връзка 
между буксовото тяло и челюстта е представено на фигура 2. Оцветените в жълт цвят 
повърхнини отразяват концентричната връзка. 

 

Фигура 2. Цилиндрична връзка между буксата и челюстта. 

На Фигура 3 е представен дискретизацията на рамата с помощта на ANSYS и обемни 
елементи с форма тетраедър. 

 

Фигура 3. Изчислителен модел ANSYS (тетраедри). 
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При моделирането на буксите са използвани връзки body-body. Особеност на изчислителния 
модел е, че в зоната на ресорното окачване при моделирането са заложени еластични елементи. 
Характеристиките на пружините съответстват на тези от работната документация. Останалите 
ограничения са въведени съгласно Фигура 1. В процеса на моделиране са извършени 
опростявания, на елементи, които не оказват влияние върху поведението на талигата [7]. 
Пример за такъв елемент са страничните опори на конструцията. 

4.  Изграждане на изчислителни модели с ANSYS (хексаедри) 
В изградения изчислителен модел при използване на хексаедри са заложени гранични условия 
напълно аналогични на тези, използвани при модела съставен от тетраедри. За да е възможно 
генерирането на мрежа от крайни елементи, е необходимо геометрията да се опрости. 
Опростяването е извършено със софтуера за създаване на геометрия Space Claim в ANSYS. 
Обемните фигури са разделени на множество прости елементи. За постигането на добре 
подредена и ориентирана мрежа при генерирането и са използвани инструменитете 
дискретизиране на повърхнини (face mesh). Параметрите на изчислителния модел са: 
минимална големина на елемента 5 mm, максимална големина на елемента 15 mm, брой 
елементи 209258 и 209762 броя възли. При изчислителния модел с обемни елементи с форма 
тетраедър, броя на елементите е значително по-малък. Това създава предпоставака за бързо 
извършване на изчислението и в последствие по-бърза обработка на резултатите. Това е от 
особенно значение при изследването на умора, тъй като при него се изследва поведението на 
всеки един възел. Общ изглед на изчислителния модел е представен на Фигура 4. 

 

 

Фигура 4. Изчислителен модел ANSYS (хексаедри). 

5.  Сравнителен анализ на резултатите от изчислителните модели 
В настоящия доклад е направен анализ както на етапите за изграждане на изчислителни 
модели, така и на резултатите, получени от тях. Трябва да се отбележи, че ANSYS превъзхожда 
значително Solidworks от гледна точка на възможности за създаване на изчислителни модели. 
Превъзходството се сътои от: по-богата библиотека от елементи, по-голяма възможност за 



BulTrans-2020 Conference Proceedings  Sozopol, 10-13 September 2020 

 56  

връзки на две тела в сглобна единица, множество методи за генериране на мрежа от крайни 
елементи, възможност за коригиране на дискретизираната геометрия. 

Въпреки посочените предимства на ANSYS има и области, в които и Solidworks се проявява 
като водещ. Ресурсът използван от системата е значително по-малък от този в ANSYS. При 
генерирането на мрежа от крайни елементи и двата софтуера използват ресурса на 
изчислителната машина на 100%. Solid е по-удобен в сравнение с ANSYS при създаването на 
геометрия. При изчислителния процес времето за пресмятане на моделите изградени от 
тетраедри е приблизително еднакво. Съществена разлика се наблюдава при обработката на 
изчислителния модел изграден от хексаедтри, където времето е с до 5 пъти по-малко от 
изчислителните модели използващи тетраедри. Това може да се обясни с значителната разлика 
в броя на елементите в отделните изчислителни модели.  

Настоящото изследване обхваща всички статични режими на натоварване. Резултатите са 
обобщени в Таблица 2, където са представени данните от верифицирания модел и тези 
получени от изчислителните модели разработени в ANSYS. 

В съответствие с [8-10] като критерий за оценка на резултатите са използвани допустимите 
напрежения, които трябва да отговарят на условието (1): 

 S = σlim / σc > 1.0 (1)

Допустимите напрежения на отделните зони са определени, като са отчетени: локацията, в 
която се намира зоната; вида на стоманата и нейната дебелина. В конкретния случай за стомана 
S355 при дебелина на материала t < 16 mm допустимите напрежения са: σlim = 355 MPa за 
зоните извън заваръчен шев и σlim = 323 MPa – в зоните, намиращи се в близост до заваръчен 
шев. 

Таблица 2. Максимални напрежения в изчислителните модели. 

   Solidworks tet mesh, MPa 
ANSYS tet mesh, 

MPa 
ANSYS hex mesh, 

MPa 

 σc σlim S σc σlim S σc σlim S 
S1 294.9 355 1.20 267.5 355 1.33 253.1 355 1.40 
S2 261.5 323 1.24 316.9 323 1.02 312.3 323 1.03 
S3 288.2 323 1.12 253.7 323 1.27 261.4 323 1.24 
S4 295.4 323 1.09 274.4 323 1.18 257.7 323 1.25 
S5 318.5 355 1.11 322.2 323 1.00 335.2 323 0.96 
S6 316.6 355 1.12 293 323 1.10 329.4 323 0.98 
S7 316 355 1.12 308.1 323 1.05 334.7 323 0.97 
S8 314.4 355 1.13 241 323 1.34 237.3 323 1.36 
S9 317.4 355 1.12 227.7 355 1.56 253.8 323 1.27 
S10 214.3 323 1.51 270.9 355 1.31 188.8 323 1.71 
S11 186.3 355 1.91 280.9 355 1.26 175.7 355 2.02 
S12 225.6 355 1.57 214.8 355 1.65 185.8 355 1.91 
S13 214.1 355 1.66 211.9 355 1.68 191.2 355 1.86 

 
Анализа на резултатите показва, че коефициентите на сигурност изпълняват условието 1. 

Изключение правят режими S5, S6, S7 при изчислителния модел, изграден от хексаедри. 
Максималните напрежения са в зона, намираща се в близост до заваръчен шев и допустимите 
напрежения са 323MPa. Това може да се обясни с неправилна пропорция в геометрията на 
крайните елементи. 

В част от режимите са налице изместване на зоните с максимални напрежения във 
конструкцията при използване на различни изчислителни модели. Такъв е например режим S1. 
Зоните с максимални напрежения при него са представени на Фигура 5. 
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Фигура 5. Зони с максимални напрежения при режим S1. 

Зоните представени на Фигура 5 показват съществено разминаване. Възможните причини 
могат да бъдат свързани със съотношението между геометричните размери на елементите. 
Друга възможна причина може да бъде малка разлика в напреженията в отделните зони при 
моделите в ANSYS. В [11] е изследван подобен обект. Изчислителният модел е изграден от 
черупки, а зоната с максимални напрежения съвпада с тази при модела изграден от тетраедри в 
ANSYS, която се намира в диафрагмата на централно-болтовата греда. 

За да бъде адекватно сравнението между различните изчислителни модели е целесъобразно, 
да се анализират местоположенията с максимални напрежения при верифицирания модел и се 
направи съпоставка с тези, изградени в ANSYS. Резултатите от сравнението са представени в 
Таблица 3. 

Таблица 3. Сравнение на максималните напрежения по зони. 

 Solidworks tet mesh ANSYS tet mesh ANSYS hex mesh 
MPa MPa S MPa MPa S % MPa MPa S % 

S1 294.9 355 1.20 218.89 355 1.62 25.77 185.47 355 1.91 37.11 
S2 295.4 323 1.09 274.39 323 1.27 7.11 254.4 323 1.27 13.88 
S3 318.5 323 1.01 322.23 323 1.00 1.16 335.14 323 0.96 4.97 
S4 261.5 323 1.24 255.26 323 1.27 2.39 281.6 323 1.15 7.14 
S5 288.2 355 1.23 253.7 355 1.40 11.97 261.4 355 1.36 9.30 
S6 316 355 1.12 222 355 1.60 29.75 319.25 355 1.11 1.02 
S7 316.6 355 1.12 238.3 355 1.49 24.73 313.5 355 1.13 0.98 
S8 231.5 355 1.53 180.02 355 1.97 22.24 242.68 355 1.46 4.61 
S9 238.6 355 1.49 240.98 355 1.47 0.99 169.39 355 2.10 29.01 
S10 214.3 323 1.51 195.92 323 1.65 8.58 188.77 323 1.71 11.91 
S11 186.3 355 1.91 249.34 355 1.42 25.28 175.67 355 2.02 5.71 
S12 214.1 355 1.66 211.88 355 1.68 1.04 191.14 355 1.86 10.72 
S13 225.6 355 1.57 214.76 355 1.65 4.80 185.8 355 1.91 17.64 

Анализът на данните от Таблица 3 показва, че е налице голямо съвпадение на резултатите за 
напреженията получени чрез използваните изчислителни модели разликата не превишава 15%, 
като се има предвид, че при изчислителните модели изградени с ANSYS не е изследвана 
сходимостта на решението. При режими S6-S8 е констатирана разлика до 30% при модела 
изграден  от тетраедри. Съпоставката с модела изграден от хексаедри показва малка разлика, 
достигаща до 5%. При режими S9 и S10 тенденцията е противоположна.  

Задълбоченият анализ на получените резултати показва много добро съвпадение на 
разпределението на напреженията между различните изчислителни модели. При  някои от 
режимите е налице сходство между зоните, в които се наблюдава концентрация на напрежение. 
Разпределението на напреженията в цялата рама е представено на Фигура 6 и Фигура 7. 
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Фигура 6. Режим S9 Solidworks. Фигура 7. Режим S9 ANSYS tet. 

В Solidworks при моделирането на еластичен елемент се задава аксиална и тангенциална 
коравина, което съответства коректно на реалната конструкция. При ANSYS при генерирането 
на еластичен елемент се задава само и единствено аксиална коравина, което е отклонение от 
конструктивната документация. За целта са използвана връзка с 1 степен на свобода, 
позволяваща транслация по ос Z на еластичния елемент. Тази връзка води до локално 
вкоравяване в областта на буксата, което променя резултата локално. Използваната връзка 
променя воденето на буксата като от челюстно то се  моделира като шпинтонно водене. При 
режими S6 и S7 се наблюдава най-съществена разлика, която е вследствие на моделираната 
връзка. На Фигура 8 е представено разпределението на напреженията при режим S6 на 
верифицирания изчислителен модел, а на 9 – тези при модела изграден от хексаедри. 

 

 
 

Фигура 8. Режим S6 Solidworks. Фигура 9. Режим S6 ANSYS hex. 

В оградената в червено зона на Фигура 9 се констатира локалното вкоравяване, породено от 
неточното моделирането на еластичната връзка. Разпределението на напреженията в останалите 
зони има сходен характер. Доказателство за това са резултатите обобщени в таблица 3. 

При напрваения анализ на резултатите от изчислителните модели са налице следните 
резултати: Изчислителните модели независимо от типа на елементи или софтуера, който ги 
обработва, представят еднакво разпределение на напреженията върху конструкцията. 

6.  Заключение 
Разработени са сложени пространствени модели на талига за товарни вагони Y25Ls-K с различни по 
вид крайни елементи (тетраедри и хексаедри) с програмен продукт ANSYS. Изчисленията са 
извършени при еднакви условия. Параметрите на мрежата са сходни на тези от верифицирания 
изчислителен модел. Използвани са еднакви гранични условия. Разлика се наблюдава в моделирането 
на еластичните елементи, което води до локално увеличение на напреженията. То не оказва влияние 
върху останалите зони в рамата, при които е налице много добро съвпадение. 
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Abstract. This report compares the results of strength-strain analysis performed by the finite 
element method with different software products. The object of the study is a railway carriage 
for freight wagons Y25Ls-K. The comparison of software products is done with a verified 
model developed by SOLIDWORKS. The verification of the calculation model was performed 
with a comparative analysis between the results of the calculations and a real test. 
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Abstract. The transport sector is at the centre of rapid change, thus incorporating lifelong 
learning aspects for the transport operators is needed to better respond to that change. The use 
of different digital technologies becomes very important not only for the everyday work of the 
transport operators but also for lifelong learning, helping the professionals to overcome 
different barriers associated with face-to-face learning methods. This paper explores the 
lifelong learning and the use of digital technologies among the transport operators in Bulgaria. 
The results suggest that Bulgarian transport operators understand the importance of the 
additional training after the initial certification and Bulgarian operators are opened to digital 
technologies that can be used for lifelong learning. 

1.  Introduction 
Recent statistics show the demand for foremen in the logistics and transport sector is increasing due to 
the increase in the number of transport companies [1]. To start and operate as a transport operator, 
each company must have at least one person who will be considered the transport manager. Such 
person must hold the Certificate of professional competence. A common directive on Transport 
Operators Certificate exists for all the EU members, but implementation may vary from one Member 
State to another. Nevertheless, for all members to obtain the certificate the competence is determined 
once. It is valid for the entire life and there is no later professional review. 

On the other side, to comply with the industry standards the transport operator needs to be up to 
date with the new and amended legislation and latest technical developments. The transport sector is 
currently at the centre of rapid change, thus incorporating lifelong learning aspects for the transport 
operators is needed to better respond to the change. 

To support the skills of entrepreneurs and employees in the transport sector, new types of 
additional training, as well as profession-related information and skills, are desired to facilitate the 
everyday work of the transport operators. Several projects have investigated some of these issues. 

SKILLFUL project aims to identify the skills and competences needed by the transport workforce 
of the future and define the training methods and tools to meet them. Funded under Horizon 2020 – 
Research and Innovation programme, this project has a very broad aspect investigating knowledge and 
skills requirements of workers at all levels in the whole transportation sector [2]. However, it clearly 
identified several gaps related to training, and at the same time a number of new tools and 
technologies to open up the potential to workers to retain and develop new skills. 

Another project oriented toward the knowledge, skills and competences in the transport sector was 
developed under the EU Programme LLP/LDV in 2012-2013. The activities under KNOW-IN project 
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were focused on road transport and the goal was to assess the needs of lifelong learning in road 
transport sector. Needs of new methods of lifelong learning for road transport managers was 
recognised. In both projects Bulgarian participants were included. Although KNOW-IN project is not 
that broad than SKILFUL project respondents were not necessarily holders of Certificate of 
professional competence – 7% of the respondents work in the HR department [3].  

This leads us to the first research question – do the transport operators feel the need of such 
additional training in the Bulgarian context? 

[4] define lifelong learning as a continuous learning for retaining the knowledge. On the other side 
undertaking lifelong learning could be challenging because of lack of funds or time. Most of the 
transport companies in Bulgaria are small or micro-enterprises and cannot afford the costs for 
additional training or cannot find suitable time to participate in training events or seminars. Therefore, 
traditional face-to-face teaching methods, based on fixed schedules are often inapplicable.  

Self-paced learning methods, that are independent in time and space, on the other side could help 
transport operators to overcome some of the mentioned barriers. Thus, the use of different digital 
technologies becomes very important. These technologies allow learners to access whatever 
information they need whenever they need it and become an enabler of lifelong learning anytime 
anywhere [5]. In addition, [6] suggests other possible positive effects like increased collaboration, 
critical thinking, and engagement in the learning process. 

This leads us to the second question – Are the Bulgarian transport operators more or less opened to 
digital technologies for working or training? 
A group of project partners was formed around the idea of implementation of new training 
methodologies for transport company managers, using games/simulators and mobile devices, creating 
a frame of reference for the TOC – Transport Operators Competence project [7]. The project received 
funding from the Finnish Erasmus + office and grant support from Movetia funded by the Swiss 
Confederation and was launched in October 2019. The project has several different stages and for the 
first stage a questionnaire was drawn up on the role of transport professional skills in the development 
of a transport undertaking's business. This paper analyses the results of the questions in the Bulgarian 
context. 

2.  Methods 
The survey has been conducted on Jan-Feb 2020 with total 132 respondents of 229 reached. The 
questionnaire for managers included 11 group of questions, about general information about the 
respondent, knowledge related to the EU 1071/2009 regulation, other EU directives and the use of 
technologies in their daily work. The results are discussed in the next section. 

3.  Results 
General information about the respondents is presented in Table 1. Most of the respondents are male. 
The age range is wide from 25 to 75 years old, as the years of experience. 

Table 1. General information about the respondents. 

Country Age Gender Experience Number of 
respondents 

Austria 30-45 years 95% male 10-19 years 20 
Finland 28-63 years 85% male >17 years 20 
Italy 33-72 years 96% male >20 years 25 
Poland 32-55 years  10-20 years 20 
Spain  26-75 years 70% male 5-15 years 20 
Switzerland 49-72 years 75% male 22-50 years 4 

Bulgaria 25-62 years 76% male 
50% < 10 years, 25% - 

between 10 and 20 years, 
25% > 20years 

23 
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In relation to Article 8(5) and (6) of Directive 1071/2009, respondents were asked if continuing 
training should be applied. Such continuing training is not mandatory as per the directive, however a 
little less than 60% of the respondents consider that such training should be applied. It should be noted 
that the information was gathered by countries. Thus, if we look at the acceptance rate of the different 
countries, we will notice some disparities – for example Spain and Finland generally consider such 
training as not important. On the other side the Bulgarian transport managers that consider the 
continuous training as important is even higher than the average – 86% consider such training is 
needed (Figure 1.). 

 
Figure 1. Results of the question if continuing training should be applied. 

The next three questions are related to the digital technologies transport managers use in their work 
or training. First of the questions is related to the devices that managers use. The most used digital 
devices in the workplace are smartphones (86%), laptop computers (75%) and desktop computers 
(74%). Just the 20% uses tablets. Bulgarian responses differ a lot in three of the four type of devices. 
The results are shown on Figure 2. Bulgarian managers rely mostly on computers in terms of digital 
devices at work – 64% use laptops and 27% desktop computers. Just few of the respondents indicated 
the use of mobile devices with 5% tablets and 5% smartphones. 

 
Figure 2. Digital devices used by the respondents in their work. 
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We asked the transport managers if they use social networks for work related purposes and, if so, 
which ones. The results are shown on the Figure 3. The most used social networks are Facebook 
(75%), LinkedIn (40%) and 30% other networks as Whatsapp, Instagram or Twitter. Considering 
social networks Bulgarian respondents use mainly Facebook (41%) and LinkedIn (47%). 

 
Figure 3. Social networks used for work related purposes by the respondents. 

Regarding the experience with online platforms we asked the respondents if they have already used 
online learning platforms to develop their skills and only 45% have used such platforms. Again, we 
find a great disparity between countries. While Spanish and Italian respondents seem to know the 
systems well, there are few in Austria or Poland. Bulgaria is in the middle of the countries with at 
about 40% of the respondents that have used online learning platform to develop their skills.  
 

 
Figure 4. Results of the question if online learning platform was used to develop skills by the 

respondents. 

4.  Conclusion 
Transport operators’ competencies are of interest to different participants in the economy. For the 
transport company, for example, transport manager with the good mix of skills and knowledge would 
ensure the competitiveness of the company, helping the logistics sector to deliver the products to the 
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right time, right place, at the right cost, thus leading to overall benefits for the society. Therefore, 
many projects are focused on the transport operator’s competencies as noticed in the introduction. At 
the same time, required skills and knowledge are changing due to the constant changes in legislation, 
technologies and so on. Many researches focus on this domain, despite Bulgarian companies are part 
of these researches they present results mostly in the EU context. This paper has investigated lifelong 
learning stance and digital technologies of the transport operators in the Bulgarian context. The results 
suggest that Bulgarian transport operators understand the importance of the additional training after 
the initial certification. Although the type of the different digital technologies used in the everyday 
work of the Bulgarian operators differs from the Europeans, we can still conclude the Bulgarian 
operators are opened to digital technologies that can be used for lifelong learning. 
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Резюме. Тази статия се фокусира върху темата за внедряване на съвременни софтуерни 
решения и системи при изследванията необходими за реорганизация на 
пътнотранспортното движение. Единственият правилен подход за подобряване на 
организацията на пътнотранспортното движение е правилния избор на решения за 
организацията на движението в съществуващата пътна. Използването на безпилотни 
летателни апарати и софтуер за дигитална фотограметрия има все по-голямо 
приложение при изследвания за картографиране на уличното пространство в градовете. 
В сравнение с конвенционалните практики, прилагани за картографиране, въздушната 
фотограметрия се доказва като достатъчно ефективен метод. Необходими са мащабни 
проучвания за успешно идентифициране и прилагане на най-ефективните методи и 
подходи за цялостна организация на пътнотранспортното движение и улично 
проектиране. 

1.  Въведение 
Множество проучвания показват, че задръстването, в което попадаме минимум два пъти 
дневно, убива продуктивността ни, замърсява околната среда, вреди на здравето ни, 
предизвиква стрес, води до агресия на пътя и превръща динамичните ни градове в изолирани 
зони. Психологията на автомобилното движение е сравнително ново поле за научни 
изследвания. В световен мащаб задръстванията на автомобилния трафик се увеличават, което 
представлява безспорна заплаха за качеството на градския живот. Основният му израз е 
прогресивното намаляване на скоростта на движение, което води до увеличаване на времето за 
пътуване, разхода на гориво, други експлоатационни разходи и замърсяване на околната среда 
в сравнение с непрекъснатото движение на автомобилния трафик. 

Всяко решение, свързано с организацията на пътното движението, трябва да се основава на 
задълбочени предварителни проучвания и изследвания въз основа на широка информация за 
състоянието на транспортните и пешеходните потоци [1]. При разработване на конкретните 
решения трябва да се подхожда комплексно, като се отчитат всички особености и взаимни 
връзки на комплекса: водач, автомобил, път и околна среда [2]. Основните методи за планиране 
и организация на градското движение се основават на разделянето, хомогенизирането и 
разпределението на транспортните потоци по вид, място и време. Целта на това разделяне е 
намаляване на възможността за конфликт между отделните превозни средства, като 
движението по нива се осъществява чрез проектиране и построяване на подлези, надлези, 
тунели, естакади и възли на две и повече нива [3]. Един от пътищата за намаляване на 
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конфликтните точки и съответно пътно-транспортните произшествия е организиране на 
кръгови кръстовища [4]. За осигуряване на безопасно, икономично и екологично протичане на 
транспортното движение е необходимо да се дефинират и оценят основни показатели на 
пътнотранспортното движение. 

Анализът, оценката и оптимизирането на транспортното движение се основават на 
получените резултати, тяхната взаимна връзка и познаването на допустимите граници 
характеризиращи поведението на транспортните и пешеходни потоци. Един от пътищата за 
решаване на проблемите свързани с организацията и безопасността на пътнотранспортното 
движение е внедряване на съвременни системи за наблюдение, управление и оптимизиране на 
показателите на транспортните потоци. Методът основаващ се на аеро-заснемане намира все по 
голямо приложение при определяне на основни показатели на транспортното движение [5, 6]. 
Използването на безпилотни летателни апарати, получили наименованието „дронове“ 
позволява да се проучват и изследват пътни възли от уличната градска мрежа с цел да се вземат 
необходимите конкретни мерки за подобряване на организацията и безопасността на 
движението. 

2.  Предпоставки и начини за решаване на проблема 
Фотограметрията е наука, използваща изображения за получаване на достоверна информация 
за физическите обекти и околната среда чрез процес на заснемане, измерване и интерпретация 
на фотографски изображения и модели за картографиране, измерване на разстояния и други 
явления. Минималистичното определение на фотограметрията би било – използване на снимки 
за извършване на измервания. Определението става много широко и техническо в зависимост 
от поставените цели и приложение. Самият термин „фотограметрия” има гръцки произход и се 
състои от 3 думи: photos – светлина, gramma – запис и metreo – измервания. В зависимост от 
мястото на заснимане фотограметрията се разделя на: земна, въздушна, космическа и подводна 
[7]. В зависимост от броя на снимките, с които се фотографира даден обект, фотограметрията 
се разделя на: еднообразна и двуобразна [8]. В зависимост от начина на обработка на 
изображенията фотограметрията се дели на: аналогова, аналитична и дигитална. 
Фотограметрията бива въздушна, наземна и от близка дистанция. Все повече безпилотни 
летателни апарати използват усъвършенствани технологии за позициониране и контрол и 
покриват изискванията за стабилност и конкретно положение на камерата по време на 
заснемане с цел фотограметрия. Въздушната фотограметрия изисква множество припокриващи 
се снимки, често до 80 % от предишното изображение, за да се изгради точно изображение в 
голям формат в ултрависока резолюция. Основната разлика в наземната фотограметрия е, че тя 
обикновено е нетопографска поради това, че при снимане от земята, определянето и 
разчертаването на големи площи с различна височина е доста затруднено. Наземното 
моделиране се фокусира върху измерване на сгради, инженерни конструкции, филмови 
комплекти, мини и др. Процесът на картографиране разчита на яснотата на изображенията. При 
използването на безпилотни летателни апарати извършването на заснемането е най-добре да се 
осъществи около обяд, когато слънцето е вертикално и наличието на светлосенки е минимално. 
В зависимост от местоположението, обедната и вертикална слънчева светлина ще доведе до 
най-малко визуални препятствия. 

3.  Резултати и дискусия 
Един от масово прилаганите методи за решаване на транспортните проблеми е чрез 
реконструирането на конвенционални кръстовища в кръгови кръстовища. Това е продиктувано 
от възможността на кръговите кръстовища да осигуряват по-висока безопасност на движение в 
тях, а в определени случаи да се повиши и пропускателната им способност. Кръговото 
движение успешно се прилага в сложни кръстовища, където се пресичат повече от два пътя, във 
възли и градски площади, както на едно, така и на повече нива [8]. Също така в много случаи 
няма нужда от принудително регулиране на движението, поради което не е съоръжено със 
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скъпа светофарна система. Различните видове кръгови кръстовища се класифицират по няколко 
основни признака: вид на централния остров; размери, форма и конфигурация на 
кръстовището; броя на лентите за движение; начина на регулиране на движението и други [9, 
10]. Масово разпространените кръгови кръстовища се различават от конвенционалното 
кръстовище основно със следните характеристики: 

 входящите пътни превозни средства са длъжни, да пропуснат циркулиращите в кръга 
пътни превозни средства и не важи правилото за предимство на дясностоящия; 

 всички пътни превозни средства се движат обратно на часовниковата стрелка (при 
дясно движение); 

 кръговото движение намалява конфликтните точки; 
 пешеходните потоци не пресичат пътното платно на кръговото движение; 
 скоростта на транспортните потоци преминаващи през кръстовището се ограничава от 

физическите и геометрични характеристики на кръговото кръстовище. 
Практиката в страните от света при реализиране на кръгови кръстовища показва голямо 

разнообразие в конструктивни решения, характеристики и подходи в организацията на 
движение на транспортните потоци, регулирането на движението и други. 

Обект на изследването е неурегулирано триклонно кръстовище на бул. „Климент Охридски“ 
и бул. „Андрей Ляпчев“ в гр. София. Разглежданото кръстовище е предвидено в 
инвестиционния план на Столична община за реконструкция в кръстовище с кръгово движение. 
Предложение за реконструкция на кръстовището в кръгово такова, на база задълбочено 
изследване и разработена методика при подробно описание на характеристиките му е 
направено в [4, 11] и е представено на фигура 1. Предложеното решение за реконструкция на 
кръстовището в кръгово в район „Студентски“ е оптимално, а реализацията му е в 
ограниченията в съществуващата улична площ. 

 

 

 

(а)  (б) 

Фигура 1. (а) – схема на кръстовището; (б) – предложение за реконструкция в кръгово 
кръстовище [4]. 

Целта на изследването е чрез използване на безпилотен летателен апарат за заснемане на 
видеоизображения на кръстовището, последващата им обработка със софтуер за дигитална 
фотограметрия и определяне на точните геометрични характеристики на кръстовището. 
Заснемането на изследваното кръстовище е извършено в обедния часови диапазон, когато 
слънцето е вертикално – в зенита си, изследването е извършено на 23 юли 2020 година. 
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Фигура 2. Месторазположение на изследваното кръстовище и полетен план за заснемане. 

Използвания софтуер за обработка на изображенията е един от най-достъпните, за бърза и 
достатъчно точна първична обработка без закупуването на лиценз (свободен достъп за 14 дена) 
е DroneDeploy. След стартиране на приложението, разпознаване и установяване на 
комуникация с безпилотния летателен апарат се определят всички необходими параметри за 
извършване на полетната зона и заснемането. Определят се периметъра изследваната област 
като се въвеждат точни репери (координати), желаната височина за полета и заснемането, след 
което софтуера определя точната траектория, ъгъла на заснемане и необходимия минимален 
брой снимки за изследваната област. При извършеното изследване изборът на височина за 
полет е 35 метра поради спецификата на обследвания район и наличието на препятствия 
(фигура 2). На фигурата е представен полетен план, последователност и брой на 
изображенията, необходимото застъпване между последователните изображения, обща площ 
зоната на заснемане, резолюцията – разделителната способност на обработените изображения 
представени като брой сантиметри на пиксел. След определяне на района на изследване и 
определяне на височината на полета от оператора, софтуера изчислява минимален брои 
последователни заснемания (в нашия случай 265 броя кадри) и необходимото общо време за 
извършване на полета (16:08 минути). Проверява се състоянието на заряда на батерията на 
дрона и ако е достатъчен, то полета се изпълнява. При изследване на райони с по-големи 
размери времето за полет и траекторията му се увеличават, ако капацитета на батерията е 
недостатъчна за извършване на цялото заснемането, то дрона се приземява на определено от 
софтуера място, след подмяна на батерията се продължава заснемането от момента на 
прекъсване. Настройките на камерата по време на заснемането може да бъде в автоматичен или 
ръчен режим, предоставена е и възможно е да се използва и настройка през основния софтуер 
за управление на полета. 

След извършване на полета и заснемането, изображенията се обработват от софтуера. На 
фигура 3 е представен доклада от обработените изображения, който съдържа всичката 
необходима информация за последваща обработка и изследвания. Предоставя се информация за 
автоматично подравняване на картата спрямо съществуваща предишна карта на същото място, 
както и информация за средната GPS грешка на заснетите изображения. 
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Фигура 3. Информация за заснетия район и извършените и обработени изображения. 

 
Фигура 4. Информация за всички необходими зони за изследваното кръстовище. 

Обработените изображения на изследвания район предоставят възможност за определяне на 
всички необходими параметри – терен, сгради, определяне на географските координати на 
всяка една конкретна точка за изследвания район, определяне на точно на обеманата 
характеристика на избрани елементи, определяне точната площ на определена зона от 
изследвания район или на целия заснет такъв. Предоставена е възможност за определяне на 
няколко зони е едновременно, измерване на разстояния между отделни точки в хоризонтална и 
вертикална равнина, както и измервания във всички равнини са възможни. Обработените 
изображения за изследвания терен са детайлни и позволяват с достатъчна точност да се 
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определят визуално множество специфични елементи. На фигура 4 са представени 
определените зони на изследваното кръстовище. 

Уличната мрежа използвана към момента от цялото кръстовище е с площ от 3780 квадратни 
метра, а площта която може да се използва за бъдещата реконструкцията на кръстовището в 
кръгово, след отчуждаване на терени е 7200 квадратни метра (фигура 5). Възможната площ, 
която може да се използва за включване при реорганизацията в кръгово кръстовище са около 
3800 квадратни метра. В тази площ са включени – частни терени, разделителна ивица по бул. 
„Андрей Ляпчев“, тревни площи и зона с трамвайни линии. В изследваната площ влиза и 
търговски комплекс – автосервиз с паркоместа с площ 1250 квадратни метра. 

 

Фигура 5. Определени площи, използвани за кръстовището. 

На фигура 6 са представени използваните зони за самото кръстовище, независимо от начина 
на определянето им (входове и изходи в кръстовището, конфликтни точки в зоната на 
кръстовището, зони на пресичане на пътнотранспортните потоци и др.), варират от 1630 до 
1870 квадратни метра. Критерий за оценка на решението за реорганизацията на движение е 
осигуряване на необходимата пропускателна способност на отделните входове на кръговото 
кръстовище. За удовлетворяване на този критерии в [11] е разработената методика за 
определяне на пропускателната способност на кръгово кръстовище, която може да се използва 
при вземане на решения за реорганизация и реконструкция на пътните възли при 
съществуващата улична мрежа и липсата на свободни площи в градовете. При оптимизирането 
на пътнотранспортната мрежа [12, 13] е необходимо да бъдат взети под внимание и 
допълнителни параметри, характеризиращи възможността на движение на редица транспортни 
средства, пристигащи от други населени места в рамките на работния ден, което допълнително 
затруднява входно-изходните артерии на тази мрежа в сутрешните и вечерни часове. 
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Фигура 6. Използвани площи в изследваното кръстовище. 

4.  Заключение 
Настоящото изследване представя възможностите за използване на фотограметрична техника за 
изследвания и при вземане на решения за реорганизация на пътнотранспортното движение и 
реконструкция на пътни възли. В сравнение с конвенционалната практика, фотограметрията 
предоставя възможност за спестяване на време и ефективно мащабно изследване на пътните 
възли и уличната мрежа. С помощта на портативна система за управление като референтна 
система, методът чрез използване на фотограметрия може да се използва при изследванията за 
реорганизация на пътнотранспортното движение. Резултатите от измерванията, могат да бъдат 
приети за определяне на необходимите терени и площи за целите на реорганизацията на 
пътнотранспортното движение. Решенията за реорганизация на пътнотранспортното движение, 
трябва да се справят с непрекъснатото нарастващото търсене, като определят ситуацията в 
съществуващата пътната мрежа и контролират пътнотранспортните потоци. Изследването 
показва, че използването на безпилотни летателни апарати и софтуер за дигитална 
фотограметрия има все по-голям потенциал за приложение при изследвания за реорганизация 
на пътнотранспортното движение. 
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Application of aerial photogrammetry for research and study 
of road junctions from the street network 
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Abstract. This article focuses on the topic of implementing modern software solutions and 
systems in the research needed to reorganize traffic. The only right approach to improving the 
organization of road traffic is the right choice of solutions for the organization of traffic in the 
existing road. The use of unmanned aerial vehicles and digital photogrammetry software is 
increasingly used in urban street mapping research. Compared to conventional mapping 
practices, aerial photogrammetry is proving to be a sufficiently effective method. Large-scale 
studies are needed to successfully identify and apply the most effective methods and 
approaches for the overall organization of road traffic and street design. 
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Резюме. Поставената цел от страните на ЕС за намаляване на загиналите при 
пътнотранспортни произшествия (ПТП) с 50 % до 2020 година е много малко вероятно 
според [1]. Това е валидно и за РБългария, която и през 2019 г. заема предпоследното 
място по показателя брой загинали на 1 милион население. В доклада се разглеждат 
тежките пътнотранспортни произшествия със загинали и ранени по области в 
РБългария. Представени са резултати от изследване по области на връзката между 
приравнените към населението стойности на загиналите в пътнотранспортни 
произшествия и регистрираните отклонения от норми на поведение в обществото. 

1.  Въведение 
В някои области на България показателят брой загинали на 1 милион население превишава в 
пъти средната стойност за страната и то при условие, че основния брой на тежките 
пътнотранспортни произшествия (над 70 %) са извън населените места. Няма обосновано 
обяснение за това. В доклада се прави оценка на нормите на поведение в обществото 
(регистрирани престъпления) и връзката им със загиналите при пътнотранспортни 
произшествия. 

2.  Предпоставки и начин за решаване на проблема 
В редица изследвания се посочва, че 97 %  от пътнотранспортните произшествия като основна 
причина е  поведението на водачите, за която липсва количествена оценка. Това се определя от 
възпитанието, спазване на правила и закони, толерантност, отношение към хора и др. или от 
така наречения манталитет. 

В изследване [3] се предлагат за оценка на водачите склонност към търсене на силни 
усещания и поемане на риск, агресивно поведение на пътя и др. В изводите на [4] се посочва, че 
сред водачите, пешеходците, пътниците и работниците на пътя все още липсва култура на 
поведение в посока дисциплинираност, отговорност и самоконтрол на поведението по време на 
участие в движението по пътищата. 

В проучване на застрахователния брокер „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД (SDI) [5] са 
идентифицирани отклонения в поведението на водачите – ниска концентрация, агресия, висока 
скорост и неумения. 
Съществените и системни разлики на стойностите на показателите приведен брой загинали към 
броя на населението, позволява да се потърси връзка с отклонението в поведението в някои 

В. Маджарски, Параметри за количествена оценка на манталитета на водачите 
V. Madjarski, Parameters of quantitative assessment of the mentality of drivers 
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области не само на водачите, а и към нагласата на населението в тези области към спазване на 
нормите на поведение в обществото, т.е. към техния манталитет. 

3.  Резултати и дискусия 
Разпределението на регистрираните от МВР [8]  тежки пътнотранспортни произшествия 
(ТПТП), загинали и ранени по области  за 2018 г. е показано в таблица 1. 

Таблица 1. Разпределение на ТПТП, загинали и ранени по области за 2018 г. 

ОБЛАСТ Население, 
бр. 

ТПТП, 
бр. 

Загинали, 
бр. 

Ранени, 
бр. 

ТПТП на 
100 000 

жители, 
бр. 

Загинали 
на 100 000 

жители, 
бр. 

Ранени на 
100 000 

жители, 
бр. 

КЪРДЖАЛИ 152 873 159 3 220 104 2 144 

КЮСТЕНДИЛ 119 041 73 4 89 61 3 75 

СОФИЯ ГРАД 1 328 120 798 51 990 60 4 75 

СМОЛЯН 105 421 87 5 114 83 5 108 

ПАЗАРДЖИК 255 479 257 15 329 101 6 129 

БЛАГОЕВГРАД 305 123 295 18 377 97 6 124 

ГАБРОВО 108 404 80 7 92 74 6 85 

РУСЕ 218 556 330 15 419 151 7 192 

МОНТАНА 129 637 134 9 179 103 7 138 

ПЛЕВЕН 240 380 193 17 255 80 7 106 

ПЕРНИК 120 880 54 9 56 45 7 46 

БУРГАС 410 331 422 33 556 103 8 136 

В. ТЪРНОВО 235 708 231 21 293 98 9 124 

ХАСКОВО 228 141 272 22 329 119 10 144 

ВАРНА 471 252 728 48 900 154 10 191 

ШУМЕН 172 355 100 18 101 58 10 59 

РАЗГРАД 112 229 115 12 172 102 11 153 

ПЛОВДИВ 668 334 919 74 1177 138 11 176 

СТАРА ЗАГОРА 316 356 356 37 452 113 12 143 

СИЛИСТРА 109 271 104 13 124 95 12 113 

ДОБРИЧ 173 831 137 21 168 79 12 97 

ТЪРГОВИЩЕ 111 597 57 14 58 51 13 52 

ЯМБОЛ 118 897 62 16 74 52 13 62 

ВИДИН 84 865 78 12 81 92 14 95 

СЛИВЕН 186 495 115 27 132 62 14 71 

ВРАЦА 162 549 161 27 217 99 17 133 

ЛОВЕЧ 124 873 207 21 273 166 17 219 

СОФИЯ ОБЛАСТ 229 041 160 42 239 70 18 104 

ЗА СТРАНАТА 7 000 039 6 684 611 8 466 95.5 8.7 120.9 

За оценка, сравнение и анализ на безопасността на движение по относителни показатели са 
определени приравнените стойности към 100 000 жители, а подредбата на областите в таблица 
1 е по критерии – приравнен брой загинали в областта. Стойностите на приравнения брой 
загинали са показани на фигура 1. 
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Фигура 1. Разпределение на загиналите при ТПТП приведени към 100 000 жители. 

От данните се вижда, че в шестнадесет области, приравнения брой загинали е над средния за 
страната, а в областите Враца, Ловеч и София област има близо двукратно превишаване спрямо 
средния за страната. Прави впечатление, че приведения брой на ранените в областите с големи 
градове Пловдив, Русе, Варна, Бургас е над средния брой за страната, което е логично за 
движение на превозни средства с по-ниски скорости. 

Данните за приведения брой на ранените при ПТП показани в таблица 1 не съответства на 
подреждането на областите по брой загинали и може да се предположи, че зависи от множество 
параметри на подсистемите на сложната система „човек-път-автомобил“, като в [2] се 
представя населението с елементите: доходи, образование, възраст, стаж и манталитет. 

Общоприетото понятие манталитет (във връзка с водачите на МПС) е съвкупност от начини, 
по които един индивид или социална група действат, мислят, усещат и възприемат света в 
зависимост от традициите, културата и социалните структури на дадено общество [4]. 

Един от основните параметрите за оценките на манталитета на отделните личности според 
различни автори е  нравствеността, освен самонадеяността, разсейването, незнанието, умората 
и здравословното състояние. 

Нравствеността е съвкупност от норми на човешкото поведение в обществото. Изменението 
в поведението и различни скали за оценка за деца и разширени за младежи и възрастни е 
разгледано в [7], където се определя влиянието на факторите на околната среда и семейството и 
генетичните склонности, изразяващи се с характеристиките: 

 агресия спрямо хора и животни; 
 разрушително поведение (спрямо собствеността); 
 лъжливост и кражби; 
 нарушаване на правилата. 

Според [6] топологичните особености на личността на нарушителя по пътищата обединяват 
характеристики, които го доближават до характеристиките на личността на извършителите на 
престъпления като цяло. 

За целите на настоящото изследване и характеризиране на обществената среда могат да се 
приемат статистическите данни от [9] за отклоненията от нормите за поведение на обществото 
(престъпленията) от Наказателния кодекс (НК) за: 

 регистрирани престъпления; 
 брой на лицата от разкрити престъпления; 
 непълнолетни лица от разкрити престъпления; 
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 извършени кражби по чл. 194 от НК; 
 нарушаване на обществения ред – хулиганство по чл. 325 от НК; 
 управление на МПС с чужди и подправени регистрационни номера  по чл. 345 и чл. 345 а; 
 управление на МПС след употреба на алкохол, наркотични вещества и др. по чл. 343 б. 

За оценка, сравнение и анализ на влиянието на престъпленията върху броя на загиналите, 
изследването е извършено чрез отчитане  населението на съответната област и приведени към 
100 000 жители. В таблица 2 е показано разпределението на стойностите на избраните 
параметри по области, които показват съответствие с приведения брой на загиналите. 
Подредбата на областите е извършено съгласно таблица 1. 

Таблица 2. Разпределение на престъпленията по области за 2018 г. 

ОБЛАСТ Рег. престъпления Лица от разкрити 
престъпления 

Непълнолетни лица С алкохол, 
наркотици и др. 

брой пр. брой брой пр. брой брой пр. брой брой пр. брой 
КЪРДЖАЛИ 885 579 493 322 49 32 228 149 

КЮСТЕНДИЛ 1 485 1 247 654 549 34 29 129 108 

СОФИЯ ГРАД 22 615 1 703 5 806 437 738 56 867 65 

СМОЛЯН 631 599 417 396 44 42 167 158 

ПАЗАРДЖИК 3 113 1 218 1 627 637 95 37 315 123 

БЛАГОЕВГРАД 3 274 1 073 1 474 483 132 43 428 140 

ГАБРОВО 1 448 1 336 731 674 58 54 255 235 

РУСЕ 3 054 1 397 917 420 107 49 498 228 

МОНТАНА 1 888 1 456 687 530 60 46 201 155 

ПЛЕВЕН 3 524 1 466 1 681 699 194 81 424 176 

ПЕРНИК 1 996 1 651 742 614 78 65 244 202 

БУРГАС 6 990 1 704 2 389 582 197 48 711 173 

В. ТЪРНОВО 2 859 1 213 1 393 591 156 66 352 149 

ХАСКОВО 3 080 1 350 1 679 736 115 50 433 190 

ВАРНА 7 138 1 515 2 175 462 234 50 346 73 

ШУМЕН 2 020 1 172 987 573 107 62 284 165 

РАЗГРАД 1 339 1 193 756 674 73 65 191 170 

ПЛОВДИВ 6 543 979 2 647 396 163 24 869 130 

СТАРА ЗАГОРА 5 323 1 683 1 990 629 146 46 415 131 

СИЛИСТРА 943 863 507 464 29 27 129 118 

ДОБРИЧ 2 437 1 402 1 026 590 66 38 399 230 

ТЪРГОВИЩЕ 1 426 1 278 882 790 112 100 218 195 

ЯМБОЛ 1 553 1 306 908 764 71 60 227 191 

ВИДИН 1 410 1 661 853 1 005 61 72 93 110 

СЛИВЕН 2 368 1 270 1 358 728 115 62 331 177 

ВРАЦА 2 957 1 819 1 753 1 078 209 129 316 194 

ЛОВЕЧ 1 988 1 592 903 723 86 69 303 243 

СОФИЯ ОБЛАСТ 3 249 1 419 1 580 690 180 79 678 296 

ЗА СТРАНАТА 97 536 1 393 39 015 246 3 709 53 10 051 144 

В таблицата не са показани данните за кражби, хулиганство и управление на МПС с чужди и 
подправени регистрационни номера защото няма съответствие с броя на загиналите. 

Разпределението на броят на регистрираните престъпления е показано на фигура 2. Данните 
показват, че съществува умерена, положителна тенденция за увеличаване на регистрираните 
престъпления в съответствие с увеличаване на приравнения брой загинали. 
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Фигура 2. Разпределение на регистрираните престъпления приведени към 100 000 жители. 

От фигура 3 се вижда, че с увеличаването броят на лицата извършили престъпления се 
наблюдава значителна положителна тенденция с приравнения брой загинали. 

 

Фигура 3. Разпределение на извършителите от разкрити престъпления приведени към 100 000 
жители. 

На фигура 4 е показано приведения брой на непълнолетните лица извършили престъпления 
по области. Данните показват, отново значителна, положителна тенденция за увеличаване на 
регистрираните престъпления от непълнолетни в съответствие с увеличаване на приравнения 
брой загинали. 
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Фигура 4. Разпределение по области непълнолетни извършители 14-17 г. приведени към 

100000 жители. 

На фигура 5 е показан приведеният брой на регистрираните лица управлявали ППС след 
употреба на алкохол, наркотици и др. по области. Отново данните показват, че съществува 
умерена, положителна тенденция за увеличаване на лица управлявали ППС след употреба на 
алкохол, наркотици и др. в съответствие с увеличаване на приравнения брой загинали. 

 
Фигура 5. Разпределение на регистрираните лица управлявали МПС след употреба на алкохол, 

наркотици и др. приведени към 100 000 жители. 

4.  Заключение 
Една от причините за тежки пътнотранспортно произшествия със загинали е поведението на 
водачите, често обяснявано с т.н. манталитет. Изследването по относителни показатели 
показва, че  върху броя на загиналите при ПТП  влияе спазване на нормите на поведение в 
обществото отчетени количествено чрез: 
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 броят на регистрираните престъпления и броят на регистрирани лица управлявали ППС 
след употреба на алкохол, наркотици и др.; 

 броят на лицата извършили престъпления, в т.ч. и на непълнолетните лица. 
Установеното умерено и значително съответствие между изследваните параметри и броят на 

загиналите при ПТП дават основание тези параметри да се приемат като един от 
количествените критерии за оценка на манталитета на населението в отделните области по 
отношение и на пътната безопасност. 
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Abstract. The target set by EU countries to reduce road deaths by 50% by 2020 is very 
unlikely, according to [1]. This is also valid for the Republic of Bulgaria, which in 2019 is in 
the penultimate place in terms of the number of deaths per 1 million people. The report 
examines heavy road accidents with fatalities and wounded people divided by districts in 
Bulgaria. Results of the research by areas describes association between equated to population 
values of those killed in traffic accidents and deviation from the norms of behavior in society. 
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Abstract. In this paper, a numerical study on HCCI (homogeneous charge compression 
ignition) combustion process is conducted. The engine model is developed by means of 1D 
simulation software AVL Boost. Then, a skeletal reaction mechanism of C7H16 (Heptane) is 
used in order to estimate the combustion reactions and the heat release rate. The engine under 
study is supercharged, originally operated on diesel fuel with capacity of 2.0L and rated power 
of 101 kW at 4000 rpm while the rated torque is 320 Nm at 2000 rpm. In HCCI operating 
mode the intake mixture temperature is essential to achieve high combustion reactivity. 
Therefore, the effect of exhaust gas recirculation on in-cylinder parameters and combustion 
process is studied at constant engine speed. 

1.  Introduction 
A new homologation procedure for passenger cars (Euro 6d) was adopted in EU since 2019 that 
includes a new homologation test cycle WLTC and additional real driving emission test. Moreover, a 
new CO2 reference value of 95 g/km was implemented in 2020. Further, 15% CO2 reduction by 2025 
was set as a target. In order to meet the last regulation more complex after treatment system of internal 
combustion engines needs to be implemented that needs improved management and advanced 
injection strategy in both gasoline and diesel engines. 

 Another approach that has been studied in last decade to reduce in-cylinder NOx and soot 
formation is the low temperature combustion (LTC) [1]. LTC can be achieved by different approaches 
such as: homogeneous charge compression ignition (HCCI), premixed charge compression ignition 
(PCCI), partially premixed charge compression ignition (pPCCI), reactivity controlled compression 
ignition (RCCI) and etc. The main differences between HCCI, PCCI and pPCCI is the duration of 
ignition delay period. HCCI is recognized by long ignition delay while pPCCI offers ignition delay 
similar to conventional CI engines [2]. RCCI is a combustion process where two fuels with different 
reactivity are used [3]. LTC is very sensitive to numbers of factors such as: fuel reactivity, injection 
timing, injector characteristics, injection pressure, piston bowl geometry, intake charge temperature, 
exhaust gas recirculation (EGR), turbocharging, compression ratio and etc. [4–6]. The influence of 
fuel/fuel blends and EGR rate on combustion characteristics was widely studied in the literature [7–
11]. Lü et al. in [8] presented an experimental study of cooled EGR when n-heptane and RON75 were 
used. The results revealed that EGR up to 45% could be applied as the higher value led to retard start 
of combustion for both fuels. However, a slight effect on pressure peak was observed. 

S. Mihalkov, P. Punov, C. Perilhon, P. Podevin, Combustion process in a diesel engine operating in HCCI mode: Case study of exhaust gas recirculation effect 
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This paper aims to study the effect of EGR on the rate of heat release, pressure rise, engine 
performance and pollutant formation in case of HCCI operation while the main fuel was n-heptane 
known as primary reference fuel (PRF). 

2.  Mathematical background 
HCCI combustion is usually two or three stage combustion with low temperature phase (LTF), 
intermediate phase (IF) and high temperature phase (HTF) [12,13] that cannot be expressed with 
conventional diesel combustion mechanism. The first phase depends on the characteristics of the 
charge flow; the intermediate phase depends on the kinetics of the chemical behavior of the fluid, and 
the last phase is related chemical and turbulent mixing conditions. Phenomenological HCCI 
combustion models are based on detailed chemistry reactions of the fuel in 0D cylinder model. The 
reaction mechanism on n-heptane and blends was studied in [14–16]. Zeuch et al. [16] proposed a 
comprehensive skeletal reaction mechanism of n-heptane, while Tsurushima in [15] presented a 
skeletal reaction mechanism with 33 species and 38 reactions. 

In order to obtain the rate of heat release in 0D cylinder model following correlation can be used: 

𝒅𝑸𝑭

𝒅𝜶
= ∑ 𝑢 . 𝑀𝑊 . �̇�                                                (1) 

where: 𝑛𝑆𝑝𝑐𝐺𝑎𝑠 - number of species in the gas phase 𝑢  - species internal energy, J/kgK; 𝑀𝑊  - 
species molecular weight, kg/kmole; �̇�  - species reaction rate, kmole/m3s. 

The species mass fractions are calculated as follows:  

𝜌 = 𝑀𝑊 . �̇�  (2) 

where: 𝜌 - mixture density, kg/m3 and 𝜔  - species mass fraction, -. 
The reaction rate of each species �̇�  is calculated based on a specified set of chemical reactions that 

describe the auto-ignition process. In this study a reduced skeletal reaction mechanism on C7H16 (n-
heptane) proposed by Barroso [17] was used. This reduced mechanism consists of 26 species and 66 
reactions. 

The thermodynamic properties of each species is estimated as follows: 
 

= 𝑎 + 𝑎 𝑇 + 𝑎 𝑇 + 𝑎 𝑇 + 𝑎 𝑇                                               (3) 

 

= 𝑎 + 𝑇 + 𝑇 + 𝑇 + 𝑇 +                                           (4) 

 

= 𝑎 𝑙𝑛𝑇 + 𝑎 𝑇 + 𝑇 + 𝑇 + 𝑇 + 𝑎                                        (5) 

3.  Simulation model 
The engine that was numerically studied is 2.0 liter four cylinders’ direct injection engine, developed 
for passenger cars. The maximum output power when operating with diesel in conventional 
compression-ignition mode is 101 kW at 4000 rpm as the maximum torque is 320 Nm at 2000 rpm. 
The engine is equipped with variable geometry turbocharger. The boost pressure is limited to 1.4 bar. 
Common rail direct injection fuel system of the engine is delivered by Delphi. The engine is equipped 
with EGR and post treatment system including catalytic converter and diesel particulate filter (DPF). 
The cylinder head is equipped with four valves per cylinder. 
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This engine was considered suitable to be adapted for HCCI combustion using diesel fuel or fuel 
blends as it offers direct injection in the cylinder while port injection of high octane or gaseous fuel 
could be further implemented. The engine model was developed in advanced simulation software 
AVL Boost (figure 1). The model is based on 0D cylinder modeling considering uniform 
thermodynamics parameters in the combustion chamber and 1D unsteady flow modeling into intake 
and exhaust pipes. The main engine data such as: engine type, operating parameters, friction losses 

and firing order were defined in the Engine element - E1. Cylinder geometry was imposed in elements 
C1 to C4. The single zone HCCI combustion was chosen which required definition of general species 
transport and detailed reaction mechanism including reaction coefficients. In the element named 
“Cylinder”, gas to cylinder wall heat transfer was defined as well as the valves lift curves and valves 
discharge coefficients. The intake and exhaust geometry was presented by pipes and plenums (PL1 
and PL2). Moreover, an air intake intercooler was placed after the compressor - CO1. The 
turbocompressor model (TC1) used simplified modeling with constant pressure ratio and efficiency on 
the compressor side and equivalent turbine discharge coefficient as well as constant overall efficiency.  

In order to establish the EGR rate a simplified approach was used. There was no physical 
connection between exhaust and intake manifold while the EGR rate was determined by defining the 
gas composition in intake manifold. 

 
Table 1. Simulation parameters. 

Parameter Value 

Engine speed 2500 rpm 

Injected fuel 1.5e-005 kg/cycle 

Boost pressure 0.3 bar 

EGR 0% 20% 40% 60% 

Fuel C7H16 (n-heptane) 
 

 

Figure 1. Engine simulation model, developed in simulation software AVL Boost. 
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The simulations were carried out at constant engine speed, constant total injected fuel mass and 
constant intake pressure. In imposed limitations the combustion process, engine performance and NO 
formation were studied with four EGR rate. All limitations and variable simulation parameters are 
listed in table 1. 

4.  Results and discussion 

Study the heat release rate 
The heat release rate (HRR) was studied numerically when engine is fueled with n-heptane (C7H16) 
and variation of EGR rate within the range of 0% to 60%. The results are presented in figure 2. When 
no EGR is applied the start of combustion was found to be too early - 25°CA, BTDC. As a results it 
led to higher maximum of HRR accounted to 200 J/deg. The early combustion start caused the end of 
combustion before TDC. Increasing the EGR to 20% and 40% leads to late start of combustion as it 
accounts to 15°CA, BTDC for both case. However, when higher EGR rate of 40% was applied the 
combustion duration is higher and the maximum HHR is significantly lower. In case of 20% EGR rate, 
the maximum HRR was estimated to be 190 J/deg. The maximum HRR in case of 40% EGR rate was 
estimated to be 135 J/deg. In this case, the main heat release is after TDC. Increasing the EGR rate to 
60% led to late start of combustion and very low combustion intensity. As a result, the engine output 
torque is negative which means that the engine cannot operate with this EGR rate. 

Study the in-cylinder pressure 
The impact of EGR rate on in-cylinder pressure was also evaluated. The results are presented in figure 
3. Due to the fact that the start of combustion and CA50 were different for each EGR rate, the 
maximum in-cylinder pressure was estimated to be at different crankshaft position. When no EGR is 
applied we found the maximum pressure rise due to higher HRR, thus, high in-cylinder pressure was 
observed. In this case the maximum pressure accounted to 116 bar while the maximum pressure rise 
was estimated to be 27.8 bar/deg. Appling EGR rate of 20% led to approximately the same maximum 
in-cylinder pressure as it accounted to 118 bar. Moreover, this maximum was observed at 2°CA, 
ATDC which leads to higher IMEP. The maximum pressure rise is reduced insignificantly to 26.8 
bar/deg. When 40% EGR rate is applied the maximum pressure was 92 bar and the maximum pressure 

 

Figure 2. HRR obtained with different fuel/fuel blends and EGR rate. 
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rise was reduced to 7.2 bar/deg. However, due to retard HRR (main heat release after TDC) the IMEP 
was estimated to be maximal. The EGR rate higher than 40% led to significantly lower maximum in-
cylinder pressure due to lower HRR. The studied engine cannot operate with 60% EGR on HCCI 
mode. The simulations revealed negative IMEP.  

Engine performance and NO analysis  
In HCCI combustion mode the HRR and in-cylinder pressure curves are very sensitive to EGR rate 
and in-cylinder conditions. The engine performance is also affected while the start of combustion and 
CA50 are sensitive to EGR rate. Thus, estimated engine output performance, maximum pressure rise 
and NO fraction are summarized in table 2. 

Table 2. Numerical results. 

Fuel EGR 
% 

Engine torque 
Nm 

Engine power 
kW 

Pressure rise 
bar/deg 

Mass fraction 
NO, - 

C7H16 

0% 30.9 8.1 27.8 5.08e-006 

20% 46.9 12.3 26.8 1.08e-006 

40% 56.3 14.7 7.2 6.94e-008 

 60% - - - - 

5.  Conclusion 
This paper presents a numerical study of EGR rate impact on the combustion, performances and NO 
formation in an engine operating in HCCI combustion mode. The simulations were carried out with n-
heptane (C7H16) as skeletal reaction mechanism consisting 26 species and 66 chemical reactions was 
implemented to the engine model. EGR rate was varied within the range of 0% to 60%. The engine 
speed was set to 2500 rpm, total fuel mass was 1.5e-005 kg/cycle and the boost pressure was limited to 

 

Figure 3. In-cylinder pressure with different EGR rate. 
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0.3 bar. The results revealed that EGR rate has significant impact on the start of combustion and CA50 
on HRR. In case when no EGR was applied early start of combustion was observed. Increasing the 
EGR rate from 0% to 40% led to retard start of combustion. The maximum HRR of 200 J/deg was 
observed when simulation was conducted without EGR. Increasing the EGR progressively reduced the 
maximum HRR. In terms of in-cylinder pressure and pressure rise, the results revealed significant 
impact of the EGR rate. Operating without EGR led to high in-cylinder pressure of 116 bar while 
applying 20% EGR offered even higher value – 118 bar. However, the estimated pressure rise in the 
second case is slightly lower. The optimal EGR rate at studied engine operating point was 40%. It 
offered moderate maximum pressure rise and HRR which led to higher IMEP with lower NO 
concentration. 
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Анализ на влиянието на газови горива върху 
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Резюме. В статията е разгледано приложението на различни газови горива (водород, 
природен газ-метан, втечнен петролен газ-смес от пропан и бутан) при дизеловите 
двигатели с вътрешно горене. Направен е обзор на основните физико-химични свойства 
на съответните газови горива. Анализирано е влиянието на различни газови горива 
върху мощностните, икономичните и токсичните показателите на дизеловите двигатели, 
работещи по газо-дизелов цикъл. Изведени са съответните изводи, базирани на 
резултатите от различни публикации на съответната тема. 

1.  Въведение 
Съвременното двигателостроене е фокусирано към намаляването както на токсичните 
компоненти в отработилите газове на ДВГ така и на зависимостта на ДВГ от изкопаемите 
горива. Основната цел е усъвършенстването на ДВГ да става без да се правят съществени 
изменения по тяхната конструкция. 

Дизеловите двигатели с вътрешно горене заемат все по-голям дял от съвременното 
двигателостроене. Това се дължи на високата им горивна икономичност, както и на все по-
високата им надеждност. 

Нарастването на броя на дизеловите двигатели води със себе си и редица екологични 
проблеми, главно свързани с високото съдържание на сажди и азотни окиси в отработилите 
газове. Саждите, които представляват въглерод в дисперсно състояние, освен че механично 
замърсяват атмосферата, са вредни за хората поради това, че абсорбират полицикличните 
въглеводороди, които са силно канцерогенни, и стават техни разпространители. Емисиите на 
азотните окиси са силно токсични и участват в механизма, по който се формира фотохимичната 
мъгла (смог) [1]. 

Намаляването на зависимостта на дизеловите двигатели от изкопаемите горива, както и 
концентрацията на някои токсични компоненти в отработилите газове до известна степен може 
да се постигне, чрез използване на различни газови горива, които да заместят част от 
конвенционалното дизелово гориво. За да се постигне това газовото гориво се подава в 
пълнителния тръбопровод или директно в цилиндъра (значително по-рядко използван метод, 
поради своята сложност), където се смесва с постъпващия в двигателя въздух. Така 
формираната газо-въздушна смес се възпламенява в цилиндъра посредством 

А. Ташев, Анализ на влиянието на газови горива върху показателите на дизелови двигатели с вътрешно горене при работата им по газо-дизелов цикъл 
A. Tashev, Analysis of the effect of gas fuels on the perfomance of compression ignition engines operating in dual-fuel mode 
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самовъзпламенението на малко количество дизелово гориво (пламна доза или нар. още пилотна 
доза). 

Поради актуалността на въпросите, свързани с приложението на газови горива при 
дизеловите ДВГ, целта на статията е да анализира влиянието на различни газови горива върху 
показателите на двигатели, работещи по газо-дизелов цикъл. 

2.  Анализ 

Физико-химични свойства на някои газови горива, намиращи приложение при дизеловите 
двигатели с вътрешно горене 
Най-разпространените и леснодостъпни за потребителите газови горива, приложими при 
дизеловите двигатели с вътрешно горене, са сгъстеният природен газ (СПГ) – метан, 
втечненият петролен газ (ВПГ) – смес от пропан и бутан, и водородът (H2). 

Таблица 1. Физико-химични свойства на някои газови горива и на дизелово гориво. 

Параметър 
Метан 
CH4 

Пропан 
C3H8 

Бутан 
C4H10 

Водород 
H2 

Дизелово гориво
≈C11H19 

Моларна маса g/mol 16.04 44.09 58.12 2.01588 220 
Масов състав в % 
въглерод – C 
водород – H 

 
75 
25 

 
81.7 
18.3 

 
82.7 
17.3 

 
– 
100 

 
86.6 
13.4 

Плътност в течна фаза, 
kg/m3 

422 
при -162°C 

493 
при 25°C 

577 
при 21°C  

71 
при -273°C 

820-850 
при 15°C 

Плътност в газова фаза 
при 1 atm, kg/m3 

0.716 
при 0°C 

2.0098 
при 0°C 

2.48 
при 15°C 

0.08988 
при 0°C 

– 
 

Температура на кипене, K 111.6 230.9 272.4 20.2 483-653 
Температура на замръзване, K 90.7 83 136 – 243-250 
Горна топлина на изгаряне, MJ/kg – 50.2 49.4  – 55.56 
 Долна топлина на изгаряне (Hg), MJ/kg 49.1 46.3 45.7 119.8 42.5 
Теоретично необходимо количество 
въздух за окислението 
на 1 kg гориво (l0), kg 

 
 
17.1 

 
 
15.7 

 
 
16.1 

 
 
34.3 

 
 
14.5 

Граница на възпламеняване, 
съдържание (обем) във въздуха, % 
горна 
долна 

 
 
15 
5 

 
 
9.6 
2.4 

 
 
8.6 
1.9 

 
 
75 
4 

 
 
7.5 
0.6 

Скорост на разпространение на 
фронта на пламъка, cm/s 

 
34 

 
≈40 

 
≈38 

325 
265 

8.0 
2.0 

Температура 
на самовъзпламеняване, K 

 
810 

 
743 

 
561 

 
773 

 
493-503 

 
Някои от по-важните физико-химични свойства на газовите горива, съпоставени с тези на 

конвенционалното дизелово гориво, са представени в таблица 1 [2-7]. 
Природният газ е въглеводороден газ, който се образува от анаеробно разлагане на 

органични материали. Основен източник за добиването му са газовите находища, където 
преобладаващият компонент е метанът [8]. Природният газ е смес от въглеводородите метан – 
CH4 (от 92 % до 98 %), етан – С2Н6, пропан – С3Н8 и др. [9]. 

Петролният газ, който по своята същност представлява смес от пропан и бутан в различни 
процентни съотношения, се добива от рафиниране на суров нефт или природен газ, като има 
потенциала да се добива и от възобновяеми ресурси [10]. Той изгаря без да отделя сажди, а 
също така при горенето си отделя сравнително ниски нива на серните емисии, поради което не 
води до замърсяване на околната среда [11]. 
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Суровината за получаване на водород е неограничена, тъй като той може да се формира 
посредством електролиза на вода, от термо-химично разпадане на вода, от слънчева фото-
електролиза, както и посредством други методи, които се разработват към днешно време [12]. 
На практика водородът е неизчерпаем източник на енергия, тъй като над 70 % от земната 
повърхност е покрита с вода, където водородът по маса е 11.2 %. В екологично направление 
водородът има значителни предимства пред другите горива, тъй като основната реакция при 
неговото изгаряне е получаване на вода – Н2О, с което се свежда до минимум замърсяването на 
околната среда от отработилите газове на ДВГ. 

Влияние на водорода върху някои показатели на ДВГ, работещ по газо-дизелов цикъл 
Използването на водород  за организирането на газо-дизелов работен цикъл води до повишаване на 
мощностните показатели (ефективната мощност – Ne и ефективен въртящ момент – Ме) на ДВГ [13-
15] – фигура 1. Това се дължи на допълнителната топлинна енергия, отделена при окислението на 
водорода [15]. По-доброто смесообразуване между водорода и въздуха в пълнителния тръбопровод 
спрямо това между дизеловото гориво и въздуха в горивната камера, по-високата скорост на 
разпространение на фронта на пламъка и по-високата долна топлина на изгаряне на водорода също 
влияят положително върху мощностните показатели [14]. 

Според изследванията на [13, 16] подаването на водород към дизелов ДВГ води до 
намаляване на ефективния специфичен разход на гориво (ge), независимо от натоварването и 
честотата на въртене на двигателя – фигура 2. Причина за това е постигането на хомогенна 
газо-въздушна смес, което води до окисляване на по-голям процент от постъпилото в двигателя 
гориво, спрямо това при работа на двигателя само с дизелово гориво. Други изследователи [12, 
17] описват увеличаване на ge при използване на водород за организиране на газо-дизелов 
цикъл и ниски натоварвания, което според тях се дължи на попадане на част от газо-
въздушната смес по относително студените стени на горивната камера, което затруднява 
окислението ѝ. С увеличаването на натоварването се повишава и температурата на стените на 
надбуталното пространство, което води до подобряване на условията за окислението на газо-
въздушна смес, намираща се в близост до тях. Това, в комбинация с по-високата долна топлина 
на изгаряне на газовото гориво, спрямо тази на дизеловото гориво, води до използването на по-
малко количество гориво за постигането на една и съща мощност и респективно – до 
подобряване на икономичните показатели [12]. 

По-високата скорост на разпространение на пламъка на Н2 (спрямо тази на дизеловото гориво), 
допринасяща за окислението на по-голямо количество гориво по време на горивния процес и 
липсата на въглеродни атоми във водорода водят до намаляването на концентрацията на въглероден 
окис (СО), въглероден двуокис (СО2) и въглеводороди (СН) в отработилите газове [14, 16-20]. Други 
изследвания посочват повишаване на СН и СО емисиите поради заместване на част от постъпващия 
въздух с Н2, който има и по-високо l0 [4, 17, 20]. 

Част от авторите, изследвали влиянието на Н2 върху показателите на ДВГ, работещ по газо-
дизелов цикъл, са установили, че при натоварвания под 50 % концентрацията на NOx в отработилите 
газове намалява поради  понижаване на температурата в горивната камера [12, 20]. С повишаване на 
натоварването над средното се наблюдава нарастване на NOx емисиите, тъй като използването на 
водород при тези товарни режими води до повишаване на температурата в горивната камера [18]. 
Други изследователи посочват увеличаване на концентрацията на NOx, независимо от натоварването 
при използване на Н2 за организиране на газо-дизелов работен цикъл [16, 17, 19]. Това се дължи на 
по-високата температура в горивната камера при окислението на Н2 [16, 17]. Освен изложеното до 
тук, в някои литературни източници е представено намаляване на NOx емисиите както при ниски така 
и при високи натоварвания [4]. Основните причини, които се посочват за това, са намаляване 
продължителността на горивния процес (намалява времето за формиране на NOx), както и 
увеличаването на броя на молекулите Н2О, формирани по време на окислението на Н2 (спрямо тези 
при окислението само на дизелово гориво), което води до понижаване на температурата в горивното 
пространство [4]. 
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Липсата на въглерод при водородното гориво е една от основните причини за намаляване на 
димността на отработилите газове на ДВГ, използващ Н2 за организиране на газо-дизелов цикъл [10, 
19]. При изгарянето на водорода не се формират никакви твърди частици, а само водни молекули [19]. 
По-доброто хомогенизиране на гориво-въздушната смес, както и по-високата температура на горене 
на водорода спомагат за окисление на по-голяма част на горивото и съответно за намаляване на 
димността [18]. Водородът, постъпил в горивното пространство, играе ролята на силен инхибитор на 
саждите, като увеличава общото съотношение на водород към въглерод (Н/С) в горивната камера 
[12]. 

  

Фигура 1. Влияние на Н2 мощностните показатели 
на дизелов ДВГ (модифицирано от [15]). 

Фигура 2. Влияние на Н2 върху ge 
(модифицирано от [16]). 

Влияние на природния газ върху някои показатели на ДВГ, работещ по газо-дизелов цикъл 
При описаните сравнителни стендови изпитвания по външно честотна характеристика на ДВГ, 
работещ по газо-дизелов цикъл с добавка СПГ, в [21] е отчетено увеличаване Ne и Me, дължащо 
се на допълнителното количество енергия, внесено с газовото гориво.  
По отношение на икономичните показатели редица автори са установили увеличаване на ge, 
(спрямо ge при работа на двигателя само с дизелово гориво) при ниски натоварвания и работа 
на ДВГ по газо-дизелов цикъл с добавка СПГ [2, 3, 5, 22-25]. Една от вероятните причини за 
това е по-големият индукционен период (при работа по газо-дизелов цикъл), поради който 
максимумът на налягането в цилиндъра е изнесен по линията на разширението [3]. Според 
друга теория увеличеният ge при ниски натоварвания и работа на ДВГ по газо-дизелов цикъл се 
дължи на твърде обеднената газо-въздушна смес и на относително ниската температура на 
стените на горивното пространство, което затруднява окислението на газовото гориво, особено 
на слоят, намиращ се в близост до тях [24, 25.]. При натоварвания над средните (δ > 50%) 
разликата между ge при работа по газо-дизелов цикъл (ge-гд) и ge при използване само на 
дизелово гориво намалява(ge-д), като при някои изследвания дори се наблюдава ge-гд < ge-д [2, 5, 
21, 23, 24]. Тези наблюдения се дължат на създалите се по-благоприятни условия за 
окислението на газовото гориво, свързани с увеличаване на средната температура на стените на 
горивното пространство [5]. 

Използването на СПГ за организирането на газо-дизелов работен цикъл води до повишаване 
на концентрацията на СО и намаляване на СО2 емисиите (фигура 3 и фигура 4), спрямо тази 
при конвенционалния дизелов работен цикъл [2, 3, 5, 22, 25-27]. Причина за това е увеличената 
продължителност на индукционният период, поради което горивния процес се изнася по 
линията на разширението, а температурата на горене не е достатъчно висока за окисление на 
цялото количество горивото [3, 22]. Също така газовото гориво, подавано в пълнителния 
тръбопровод, понижава количеството въздух, респективно и кислорода (О2), постъпващ в 
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цилиндъра, което води до намаляване на въздушното отношение (α) и съответно до 
увеличаване на СО емисиите [3]. Други експериментални изследвания, свързани с влиянието на 
СПГ върху токсичните компоненти на ДВГ, работещ по газо-дизелов цикъл, сочат намаляване 
на СО емисиите при пълно натоварване на двигателя [2, 21, 23]. Постигането на хомогенна 
газо-въздушна смес и подобряването на условията за окислението на газовото гориво при 
високи натоварвания са основните обосновки за получените резултати [21, 23]. 
По отношение на съдържанието на СН в отработилите газове множество автори, изследвали 
работата на двигатели по газо-дизелов работен цикъл, единодушно са установили увеличаване 
на концентрацията на СН при всички режими на работа на двигателя [2, 5, 21, 23-26]. Една от 
предполагаемите причини за това е невъзможността за окисление на слоя газовото гориво, 
намиращо се в близост до стените на горивното пространство, тъй като температурата на газо-
въздушната смес в тази зона е твърде ниска [23, 24]. Според друга теория част от газо-въздушна 
смес попада в пространството между буталото и цилиндъра по време на сгъстяването, където 
не може да се окисли и напуска цилиндъра в такта изпускане [24]. 

  

Фигура 3. Влияние на СПГ върху 
съдържанието на СО в отработилите газове 
на дизелов ДВГ, работещ по газо-дизелов 
цикъл (модифицирано от [27]). 

Фигура 4 Влияние на СПГ върху СО2 емисиите 
при работа на двигателя по газо-дизелов работен 
цикъл (модифицирано от [23]). 

При провеждане на сравнителни стендови изпитвания на ДВГ, работещ по газо-дизелов 
цикъл с добавка СПГ, редица автори установяват редуциране на NOx емисиите спрямо тези при 
работа на двигателя с конвенционално дизелово гориво [21, 25, 26]. Причини за това са по-
ниското съдържание на кислород в цилиндъра (поради заместване на част от постъпващия в 
двигателя въздух с газово гориво), както и по-ниската интензивност на горивния процес в 
периода на бързо горене, което води до по-ниската температура на работното вещество [21, 25]. 

Други автори [2, 3, 5, 23] представят резултати, от които се вижда, че по-ниската 
концентрация на NOx е само при натоварвания под средните, а при високи натоварвания се 
наблюдават по-високи нива на NOx емисиите, при работа на ДВГ по газо-дизелов цикъл. Като 
вероятни причини за понижаването на NOx емисиите са посочени по-ниската максимална 
температура (дължаща се на увеличеният индукционен период и изнасяне на горивния процес 
по линията на разширение) и намаляването на количеството кислород, постъпваш в двигателя 
[5, 23]. Тъй като използваният двигател за проведените сравнителни стендови изпитвания, 
описани в [5] е със свръх пълнене, с повишаването на натоварването се увеличава и масата на 
въздуха постъпващ в цилиндъра и също така се подобрявана смесообразуването на газовото 
гориво с въздуха. Постигането на хомогенна газо-въздушна смес създава предпоставки за 
повишаване на максималната температура на горене, което в комбинацията с наличието на 
достатъчно кислород води до повишаване на концентрацията на NOx в отработилите газове на 
двигателя [5]. Регистрираната в [23] по-висока скорост на топлоотделяне в периода на бързо 
горене (респективно и повишаване на температурата на горене) при работа на двигателя по 
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газо-дизелов цикъл и натоварвания над средните обосновава покачването на съдържание на 
азотни окиси в отработилите газове. 

При работа на ДВГ по газо-дизелов работен цикъл (с добавка СПГ) се наблюдава редуциране на 
димността на отработилите газове, спрямо тази при работа на двигателя само с дизелово гориво [2, 
23, 25, 26]. Това се дължи основно на две причини – по-ниското съотношение на С/Н на газовото 
гориво спрямо това на дизеловото и постъпването в цилиндъра на хомогенна газо-въздушна смес, 
горенето на която освен, че не е съпроводено с отделяне на сажди спомага за окислението на тези, 
формирани от пламната доза дизелово гориво в периода на основно горене [25]. 

Влияние на петролния газ (смес от пропан и бутан) върху някои показатели на ДВГ, 
работещ по газо-дизелов цикъл 
Подаването на ВПГ при работа на двигателя по външна честотна характеристика (цикловото 
количество дизелово гориво, необходимо за постигането на пълно натоварване остава 
постоянно), води до увеличаване на Ме [28]. Това се дължи на внасянето на допълнително 
количество енергия с газовото гориво. 

Описаните резултати в [1, 4, 6, 10, 17, 24] показват увеличаване на ge при ниски и средни 
натоварвания, а при високи натоварвания – намаляване на ge спрямо този при работа на 
двигателя само с дизелово гориво  

Множество автори [2, 6, 10, 26, 28-32] изследвали влиянието на ВПГ върху концентрацията на 
СО в отработилите газове на двигател, работещ по газо-дизелов цикъл, са установили тяхното 
увеличаване (съпоставени с тези при конвенционален дизелов процес). Като обосновка на 
изложените резултати в [28, 32, 33] е посочено по-ниските стойности на α при работа на двигателя 
по газо-дизелов цикъл, поради заместване на част от постъпващия в двигателя въздух с газово 
гориво, както и по-високото lo на ВПГ. Друга теория за повишаване на нивото на емисиите СО в 
отработилите газове при работа на ДВГ по газо-дизелов цикъл е наличието на газо-въздушна смес в 
целия обем на горивното пространство, а фронтът от пламъка на пилотната доза дизелово гориво 
намалява своята температура или изгасва преди да достигне крайните зони [6, 32].  

По отношение на СО2 емисиите в [2, 10, 26] са представени експериментални резултати 
сочещи тяхното понижаване при работа на ДВГ по газо-дизелов цикъл с добавка ВПГ. 

Използването на ВПГ за организиране на газо-дизелов работен цикъл води до увеличаване 
на концентрацията на СН в отработилите газове на двигателя – фигура 5 [2, 6, 10, 26, 28, 29, 30, 
32, 33]. Причина за това е по-ниското въздушно отношение, следователно наличие на по-малко 
O2 в горивното пространство, както и по-ниският ефективен к.п.д. на ДВГ при работа по газо-
дизелов цикъл [28]. Друга обосновка за увеличаване на СН емисиите е свързано с изгасване 
(или развиване на не достатъчно висока температура) на фронта на пламъка на пилотната доза 
дизелово гориво, поради което част от газовото гориво, намиращо се в близост до относително 
студените стените на горивното пространство остава не окислено [6, 10, 32]. 

Приложението ВПГ, като газово гориво за организирането на газо-дизелов цикъл или като част 
от смес на конвенционално дизелово гориво и ВПГ, се характеризира с намаляване на 
концентрацията на NOx в отработилите газове на ДВГ – фигура 6 [2, 10, 26, 28-33]. Предполагаема 
причина за това е обогатяването на гориво-въздушната смес, с добавянето на газовото гориво, което 
намалява наличието на свободен кислород за формирането на NOx емисии, както и понижаване на 
максималната температура в горивното пространство, в следствие наличието на газо-въздушна смес 
около фронта на пламъка на пилотната доза дизелов гориво, ограничаваща регионите с висока 
температура на горене [10, 28, 29-33]. При някои честотни режими и натоварвания над 70 % 
определена концентрация на ВПГ в постъпващия в двигателя въздух може да доведе до увеличаване 
на NOx емисиите, дължащо се на нарастване на скоростта на топлоотделяне, следователно до 
повишаване на температурата в горивното пространство [2, 29, 32].  

Изследванията на редица автори, свързани с влиянието на ВПГ върху димността на отработилите 
газове на ДВГ, работещ по газо-дизелов цикъл посочват намаляване на образуването на сажди – 
фигура 6 [2, 6, 10, 26, 29, 30, 32]. Тъй като саждите се образуват при дифузионно горене на 
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хетерогенни смеси (характерно за конвенционалния дизелов горивен процес), с намаляване на 
количеството дизеловото гориво, впръскано в двигателя, се редуцират и тяхното формиране [1, 6]. 
Друга хипотеза за това е по-ниското съотношение на въглерод към водород в газовото гориво, 
спрямо това на конвенционалното дизелово гориво [32].  

При определени количества, на подавания на втечнен петролен газ към ДВГ се наблюдава 
увеличаване на димността на отработилите газове, в някои товарни режими [10]. Възможната 
причина за това е формирането на богата гориво въздушна смес (в някои случаи α < 0.9), 
поради което има недостиг на кислород в зоната на горене на дизеловото гориво [10]. 

  

Фигура 5. Влияние на ВПГ върху 
съдържанието на СН в отработилите газове 
на ДВГ, работещ по газо-дизелов цикъл 
(модифицирано от [26]), където К е масовият 
дял на газово гориво от общото количество 
гориво, подавано към двигателя. 

Фигура 6. Влияние на ВПГ върху на NOx 
емисиите и димността на отработилите газове 
на ДВГ, работещ по газо-дизелов цикъл 
(модифицирано от [26]), където К е масовият 
дял на газово гориво от общото количество 
гориво, подавано към двигателя. 

3.  Изводи 
Въз основа на направения анализ на влиянието на различни газови горива (Н2, СПГ или ВПГ) 
върху някой от показателите на дизелов двигател, работещ по газо-дизелов цикъл могат да се 
направят следните изводи: 

 Използването на Н2, СПГ или ВПГ за организирането на газо-дизелов цикъл води до 
повишаване на мощностните показатели на ДВГ. 

 Икономичните показатели на ДВГ, работещ по газо-дизелов цикъл, се влошават при 
ниски и средни натоварвания. При максимално натоварване не се наблюдава значителна 
разлика между ge при работата на двигателя с или без добавено газово гориво. При 
някои изследвания използването на Н2 подобрява икономичните показатели, 
независимо от натоварването на двигателя. 

 Приложението на Н2, СПГ и ВПГ, при ДВГ, работещи по газо-дизелов цикъл водят до 
намаление на СО и СО2 емисиите. В някои случаи използването на Н2 може да доведе до 
по-високи нива на СО емисиите, спрямо тези при работа на ДВГ само с дизелово гориво. 

 Съдържанието СН в отработилите газове се увеличава при използвани на СПГ или ВПГ 
за организирането на газо-дизелов цикъл. Използването на Н2 за тези цели води до 
противоположният ефект – намаляване на концентрацията на СН в отработилите газове. 

 Ефекта на газовите горива върху концентрацията на NOx в отработилите газове на ДВГ, 
работещ по газо-дизелов цикъл, е зависим от натоварването на двигателя. При ниски и 
средни натоварвания газовите горива имат благоприятен ефект и водят до редуциране 
на количеството NOx в отработилите газове. При високи натоварвания се наблюдава 
повишаване на съдържанието на NOx в отработилите газове.  
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 Използването на Н2, СПГ или ВПГ за организирането на газо-дизелов работен цикъл се 
характеризира с намаляване на димността на отработилите газове. Само при някои 
товарни режими и определени количества, на подавания към ДВГ втечнен петролен газ 
се наблюдава увеличаване на димността на отработилите газове. 
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Abstract. The article considers the application of various gaseous fuels (natural gas - methane, 
liquefied petroleum gas – mixture of propane and butane and hydrogen) in diesel internal 
combustion engines. An overview of the main physico-chemical properties of the respective 
gaseous fuels is made. The influence of different gaseous fuels on the brake power, fuel 
consumption and exhaust gases of diesel engines operating on a gas-diesel cycle is analyzed. 
The relevant conclusions are drawn based on the results of various publications in the 
respective topic. 
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Abstract. The vibration behaviour of the vehicles undoubtedly affects both the 
smoothness of the movement and the health of the driver and passengers. In this study an 
in-plane dynamic model with six degrees of freedom is presented to understanding and 
doing evaluation of the vibration environment of the motorcycle rider and different 
motorcycle component bodies. The equations of motion for the model are formulated. The 
matrix form of the equations was written and simulations were performed in MATLAB 
software. The displacements, velocities and accelerations of the sprung masses of the 
motorcycle, seat and driver were found, taking into account the influence of the unsprung 
masses and the kinematics of the suspension. The vibration behaviour of the motorcycle in 
case of sinusoidal road disturbance at different castor angles has been studied numerically. 
The purpose of this paper is to determine the influence of the castor angle on the vibration 
behaviour of the motorcycle. The results of the work can be used for optimization in 
kinematics, damping and stiffness characteristics of the suspension. 

1.  Introduction 
The behaviour of the suspension can be evaluated in terms of three parameters – discomfort, 
suspension work space and dynamic tire load [1]. Linear oscillations along the vertical axis and 
angular oscillations about the y axis have the strongest influence on the smoothness of motion 
[2, 3]. These oscillations exert a complex biological effect on humans, leading to reduced 
performance, functional changes, traumas, discussed in detail in [4-6] and others. The type of 
disturbance that most affects the comfort of movement is the random vibration caused by the 
irregularities of the road surface. In [7], a whole body dynamic vibration test was performed 
comparing the comfort of driving a car and a motorcycle. The risk to motorcycle riders is 
significantly greater as the back does not have a support, resulting in a greater absorption of 
vertical vibrations. In [8] a model with 6 degrees of freedom is examined, studying the 
vibrational behaviour of the motorcycle when changing the distance of the seat from the center 
of gravity. Significant studies to determine the comfort of motorcycle driving models with 
different degrees of freedom have been carried out in [9-12] and many others. Methods for 
assessing the smoothness of a car with are presented in [13-15], but they are applicable in the 
study of the dynamics of a motorcycle. The aim of the publication is to study the vibrational 
behaviour of the motorcycle and the driver in case of sinusoidal disturbance of the road with 
different castor angle. 

S. I. Hesapchieva, Numerical study of the vibrational behaviour of a motorcycle at different castor angle 
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2.  Reduced stiffness and damping 
In its plane of symmetry, the motorcycle can be represented as five rigid bodies whose vibration 
behaviour is described by six independent coordinates: vertical displacement of the seat and driver, 
vertical displacement of the centre of mass of the sprung parts, vertical displacement of the unsprung 
masses of the front and rear suspension (equivalent masses relative to the centre of the wheels) and 
rotation of the sprung masses. The half-car model (figure 1) is suitable for use. It takes into account 
the influence of the unsprung masses, and the sprung parts are regarded as a non-deformable beam 
with two degrees of freedom – the displacement of the mass centre along the vertical axis bounce 
mode, and the rotation motion (pitch). 

 

Figure 1. Schematic diagram of 6 DOF motorcycle model: a) real; b) equivalent. 

In order to obtain more accurate results of the investigated model, it is necessary to use reduced 
values of the coefficients of stiffness and damping to obtain the equivalent of the examined 
suspension. The equivalent front suspension is expressed [12]: 

 𝑘 = ; 𝑐 = , (1) 

where 𝑘  is the coefficient of stiffness, ε is the caster angle, 𝑐  is the damping constant. With a 
telescopic fork in front, the equivalent stiffness and damping are equal to the sum of the stiffness and 
damping of the two springs and dampers. Since there are two groups of spring dampers arranged in 
parallel in the fork, the stiffness 𝑘  is equal to the sum of the stiffness of the two springs, and the 
damping 𝑐  is equal to the sum of the damping of the two dampers.  

Due to the complexity of the rear suspension system, its equivalent coefficients in the reduced 
model have to be obtained by an energy conservation criterion [16]: 

 𝐹 = 𝐹 , (2) 

where 𝐹  is the force in the equivalent model, 𝑧  is the displacement in the equivalent suspension. 
The force in the actual suspension is 𝐹  can be found by Hooke's law: 

 𝐹 = −𝑘 𝑞 , (3) 
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A more accurate description of the force of the rear suspension spring can be found by polynomial 
regression of the equivalent force with the vertical travel of the rear wheel. To linearize the suspension 
in the equivalent model, the equivalent stiffness (𝑘 ) is taken as the absolute value of the first-order 
coefficient of the polynomial. Spring force of the rear suspension spring (𝐹 ) is described as a linear 
function of the vertical displacement of the rear wheel (𝑧 ): 

 𝐹 = −𝑘 𝑧 . (4) 

A similar energy conservation criteria is followed to compute the equivalent rear suspension 
damping coefficient for the reduced model. To simplify the model, the rear suspension is represent in 
the same way as the front: 

 𝑘 = ; 𝑐 = , (5) 

where 𝛾 is inclination angle of the spring − shock absorber group. 

3.  Differential equations of motion 
The compilation of the equations of motion is based on the second-order Lagrange method [17]: 

 
̇

− +
П

+
̇

= 𝑄,  (6) 

where Т is the kinetic energy; П – potential energy; R – Relay dissipative function; 𝑞  – generalized 
coordinate; Q – external force; t – time. 

The kinetic energy of the system is: 

 𝑇 = 𝑚 𝑧  ̇ + 𝑚 �̇� +  𝑚 �̇� + 𝐼 𝜃 ̇ + 𝑚 �̇� + 𝑚 �̇�  (7) 

The potential energy is equal to: 

П = 𝑘 [𝑧 − 𝑧 − 𝑎𝜃] + 𝑘 [𝑧 − 𝑧 + 𝑏𝜃] + 𝑘 (𝑧 − 𝜉 ) +  𝑘 (𝑧 − 𝜉 ) +

𝑘 (𝑧 − 𝑧 + 𝑙𝜃) + 𝑘 (𝑧 − 𝑧 )   (8) 

Relay function:  

𝑅 = 𝑐 [�̇� − �̇� − 𝑎�̇�] + 𝑐 [�̇� − �̇� + 𝑏�̇�] + 𝑐 [(�̇� − �̇� ] + 𝑐 (�̇� − �̇� ) +

𝑐 [(�̇� − �̇� + 𝑙�̇�] + 𝑐 (�̇� − �̇� )   (9) 

The equations of motion: 

𝑚 �̈� +  𝑐 �̇� − �̇� − 𝑎�̇� + 𝑘 𝑧 − 𝑧 − 𝑎𝜃 + 𝑘 𝑧 − 𝜉 +  𝑐 �̇� − 𝜉̇ = 0 (10) 

𝑚 �̈� +  𝑐 �̇� − �̇� + 𝑏�̇� + 𝑘 (𝑧 − 𝑧 + 𝑏𝜃) + 𝑘 (𝑧 − 𝜉 ) + 𝑐 �̇� − 𝜉̇ = 0 (11) 

𝑚 �̈� +𝑐 �̇� − �̇� + 𝑙�̇� + 𝑘 (𝑧 − 𝑧 + 𝑙𝜃) +𝑐 (�̇� − �̇� ) + 𝑘 (𝑧 − 𝑧 ) = 0 (12) 

𝑚 �̈� + 𝑐 �̇� − �̇� + 𝑎�̇� + 𝑐 �̇� − �̇� − 𝑏�̇� + 𝑘 𝑧 − 𝑧 + 𝑎𝜃 +  𝑘 𝑧 − 𝑧 − 𝑏𝜃 + 𝑘 (𝑧 −

𝑧 − 𝑙𝜃) + 𝑐 �̇� − �̇� − 𝑙�̇� =  0  (13) 

 𝐼 �̈� + 𝑎𝑐 �̇� − �̇� + 𝑎�̇� − 𝑏𝑐 �̇� − �̇� − 𝑏�̇� + 𝑙𝑐 �̇� − �̇� + 𝑙�̇� + 𝑎𝑘 𝑧 − 𝑧 + 𝑎𝜃 −

 𝑏𝑘 (𝑧 − 𝑧 − 𝑏𝜃) + 𝑙𝑘 (𝑧 − 𝑧 + 𝑙𝜃) = 0  (14) 

𝑚 �̈� +  𝑐 (�̇� − �̇� ) + 𝑘 (𝑧 − 𝑧 ) = 0  (15) 

The equations of motion can be combined, rearranged and expressed in matrix form: 

      [М]�̈� + [𝐶]�̇� + [𝐾]𝑞 = [𝑄] (16) 
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where [М] – mass matrix; [𝐶] – damping matrix; [𝐾] – stiffness matrix; [𝑄] – force matrix; 𝑞 – state 
vector. 

[𝑀] =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑚

0
0
0
0
0

 0
𝑚

0
0
0
0

0
0

𝑚
0
0
0

0
0
0

𝑚
0
0

0
0
0
0

𝐼

0

0
0
0
0
0

𝑚 ⎦
⎥
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, 

The equations are solved in MATLAB. Since numerical integration functions are capable of 
solving systems of first order differential equations, it is necessary to canonize them by the method 
described in [18]. The state-space formulation and output formulation are as follows: 

 �̇� = 𝐴𝑆 + 𝐵𝑈; 𝑌 = 𝐷𝑆 + 𝐸𝑈, (17) 

where S is the state vector; А – state matrix; B – input impact matrix; D and E are output variable 
matrices; U – input vector; Y – output vector. 

4.  Model parameters and conditions 
A sinusoidal road profile is used to perform the simulation. The disturbance is described by the 
following equations: 

 𝜉 = 𝜉 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝜐𝑡); 𝜉 = 𝜉 sin(2𝜋𝜐𝑡 + 𝑡 ), (18) 

where υ is the frequency of motion imposed on the system by the irregularities of the road and 
represents the ratio between the velocity of movement and the wave length. The rear axle disturbance 
follows the same profile with a delay of 𝑡  equal to the motorcycle wheelbase divided by the speed of 
travel. The following assumptions were adopted when designing the model: 

 the values of the vector of the initial conditions are assumed to be zero; 
 during the considered period the speed is constant; 
 the characteristics of the stiffness and damping elements are linear and no pre-load is taken 

into account; 
 the tire damping coefficients are assumed to be 0, since in low-frequency mode their influence 

is not significant; 
 tires are represented as a simple spring without mass; 
 the driver is presented as a body with one degree of freedom. The position of the rider on the 

motorcycle does not change during the study period. Approximate values of the stiffness and 
damping properties of the rider are taken from [19]. 
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The other parameters of the model are described in table 1. 

Тable 1. Model parameters. 

Parameter Definition Value 
Front unsprung mass, kg 𝑚  18 
Rear unsprung mass, kg 𝑚  20 

Sprung mass, kg 𝑚  192 
Mass of seat, kg 𝑚  5 

Inertial moment above у, kgm   𝐼  63.125 
Front suspension stiffness, N/m 𝑘  18000 

Front suspension damping, Ns/m 𝑐  800 
Rear suspension stiffness, N/m 𝑘  30000 
Rear suspension stiffness, Ns/m 𝑐  1490 

Castor angle, ° ε Variable 
Distance between CG and front axle, m a 0.755 
Distance between CG and rear axle, m b 0.755 

Inclination of rear shock absorber group, ° γ 145 
Front tire stiffness, N/m 𝑘  130000 
Rear tire stiffness, N/m 𝑘  141000 
Length of the wave, m L 10 

Velocity, m/s V 13.88 
Seat stiffness, N/m 𝑘  15000 

Seat damping, Ns/m 𝑐  200 
Distance between CG and seat, m l 0.25 

Time, s t 10 
Weight of irregularities, m 𝜉  0.025 

Rider’s mass, kg 𝑚  70 
Rider’s stiffness, N/m 𝑘  390000 

Rider’s damping, Ns/m 𝑐  4224 

5.  Results 
The results of the experiment are presented graphically at castor angle of 27°. In figure 2 is 
represented the acceleration obtained in the front unsprung masses. It is noticed that thе initial 
acceleration has very large values, which quickly stabilize to at an amplitude of 2.2 m/s2 after few 
seconds. Maximum displacement in front unsprung mass is 0.030 m – a little bit above the weight of 
the irregularities. This could be described as a vibrational state of the wheel caused by road profile as 
the model of the motorcycle travels at. This is a result of inertia and elastic properties of the wheel 
while hitting a hump profile at some speed, which leads to pitch motion of the body of the motorcycle 
about a small angle 𝜃. Similar results are obtained for the response of the rear unsprung masses. The 
vibration acceleration has larger maximum (by about 8 m/s2) shown in figure 3. This this behaviour is 
described by the difference in stiffness and damping properties and difference in weight. Maximum 
displacement in rear unsprung mass is 0.029 m. 
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Figure 2. The resulting acceleration in the front 
unsprung as a function of time. 

Figure 3. The resulting acceleration in the rear 
unsprung as a function of time. 

 
 

Figure 4. The resulting vertical acceleration in the 
sprung mass as a function of time. 

Figure 5. The resulting angular acceleration in 
sprung as a function of time. 

In figures 4 and 5 is represented the behaviour of the motorcycle body, described by the vertical 
and angular accelerations. A part of the vibrations from the tyres have been absorbed by the 
suspension and hence resulting in reduced vibration magnitude values. Maximum vertical acceleration 
is 3.84 m/s2 and maximum angular acceleration is 2.601.  

Perhaps the most important are the results obtained for the displacements and accelerations in the 
seat and the driver. The vibrational behavior of model seat and driver in terms of time domain were as 
indicated respectively in figures 6 and 7. Although they almost same magnitudes, the responses of the 
model seat and rider had similar behavior. Accelerations reach their maximum in 1.65 seconds – 6.910 
m/s2 in seat and 6.992 at human. 

 

Figure 6. Vertical acceleration in 
motorcycle seat. 
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Figure 7. Vertical acceleration in human. 

Numerical experiments were performed while maintaining the actual stiffness and damping 
coefficients of the front suspension when changing the castor angle from 27 to 35 degrees with a step 
of 1 degree. The other parameters of the model remain unchanged. The variation in vertical and 
angular accelerations are not shown graphically (due to insufficient clarity), but are presented in table 
2. 

Тable 2. Maximum accelerations at different castor angles. 

Castor angle, ° �̈� , m/s2 �̈� , m/s2 �̈� , m/s2 �̈�, °/s2 
27  3.835 6.910 6.992 2.601 
28 3.821 6.909 6.989 2.580 
29  3.807 6.908 6.986 2.558 

30  3.791 6.902 6.983 2.535 
31 3.775 6.904 6.979 2.511 
32 3.759 6.893 6.975 2.487 
33 3.742 6.890 6.970 2.463 
34 3.725 6.878 6.966 2.438 
35 3.707 6.873 6.961 2.412 

According to the international standard ISO 2631-1: 1997, which was introduced in 2004 under the 
name BDS ISO 2631-1: 2004, as a Bulgarian standard, the main method for estimating the intensity of 
oscillations uses the weighted root mean square (r.m.s.) of acceleration [20]: 

 �̈� = ∫ �̈� (𝑡)𝑑𝑡, (19) 

where T is the duration of the measurement in seconds, �̈�  is the weighted acceleration as a function of 
time. The results are represented in table 3.  

Тable 3. Weighted root mean 
square (r.m.s.) of acceleration. 

Castor angle, ° �̈� , m/s2 
27  4.036 
28 4.023 
29  4.009 
30  3.996 
31 3.982 
32 3.968 
33 3.953 
34 3.938 
35 3.924 
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Compared to the values given in ISO 2631-1, the calculated values of r.m.s show that the sensation 
in humans is very uncomfortable. This is a result of the high speed with which the road unevenness is 
passed, the relatively short base of the motorcycle (compared to other type of transport) and the 
suspension parameters. It is noticed that with the increase of the castor angle, the driving comfort 
increases insignificant and is not enough to achieve driving comfort. In order to increase the comfort, 
it is necessary to reduce the speed of passing the irregularities and optimize the characteristics of the 
suspension. 

6.  Conclusions 
The results show that with increasing castor angle while keeping the other parameters unchanged, the 
vertical accelerations decrease. 

In order to achieve reducing vibration magnitudes of the motorcycle and rider caused by the road 
condition it is necessary to use suspension system which may have variable characteristics (active 
suspension). The model can be used to study the importance of suspension characteristics and their 
optimization.  

Тhe model allows the study of driving comfort. 
The model can be used to optimize suspension parameters in order to reduce the pitch and bounce 

and reducing the tendency to break (exhaustion of the stroke) in suspension when passing road 
irregularities. As the influence of the castor angle is insignificant, an adjustment in the suspension is 
needed to improve the vibrational behaviour. 

The model can be used on motorcycles with different types of suspension if linearized coefficients 
are used in the stiffness and damping matrices.  

As a disadvantage it should be noted that the assumptions made in rider’s position introduce some 
error in the results. 

References 
[1] Crolla D A, Firth G, Horton D 1992 An Introduction to vehicle dynamics, Automotive 
Dynamics Engineering Ltd. (Course notes)  
[2] Morchev E 1983 Design and construction of the car (Sofia, Technika) (In Bulgarian) 
[3] Hrovat D 1988 Influence of unsprung weight on vehicle ride quality J. of Sound and Vibration 

124(3) pp 497–516 
[4] Yanachkov G 2007 Study of the smoothness of movement of a car with link suspension PhD 

thesis  (In Bulgarian) 
[5]  Shivakumara B S and Sridhar V 2010 Study of vibration and its effect on health of the 

motorcycle rider Online J Health Allied Sci 9(2):9 
[6] Alfadhli A  2018 Active seat suspensions for automotive applications PhD thesis (University of 

Bath, Bath) 
[7] Chen H C, Chen W C, Liu Y P, Chen C Y and Pan Y T 2009 Whole-body vibration exposure 

experienced by motorcycle riders – An evaluation according to ISO 2631-1 and ISO 2631-5 
standards Int. J. of Industrial Ergonomics (Elsevier) 39(5) pp 708–18 

[8] Ndimila B W, Majaja B A, Elias E and Nalitolela N G 2015 Investigation of motorcycle design 
improvements with respect to whole body vibration exposure to the rider J. of 
Multidisciplinary Engineering Science and Technology 2(3) pp 321–7 

[9] Cossalter V, Doria A, Garbin S, Lot R 2007 A Frequency-domain method for evaluating  the 
ride comfort of a motorcycle Vehicle system Dynamics: Int. J. of Vehicle Mechanics and 
Mobility 44(4) pp 339–55 

[10] Zou X H, Shi X H, Shi Q and Xiao S L 2009 Motorcycle dynamics modeling and simulation 
based on road simulation Applied Mechanics and Materials 16-19(3) pp 307–12 

[11] Yuan D M, Zheng X M and Yang Y 2010 Modeling and simulation of motorcycle ride comfort 
based on bump road Advanced Materials Research 139-41 pp 2643–7  

[12] Cossalter V 2006 Motorcycle Dynamics 2nd ed. (LULU) p 372 



Sozopol, 10-13 September 2020 BulTrans-2020 Conference Proceedings 

 105  

[13] Genov J 2019 Multi-objective of the car suspension synthesis provided simultaneously ride 
comfort and stability  PhD thesis (In Bulgarian) 

[14] Kunchev L, Yanachkov G, Nedelchev K 2003 Schematization of the process of studying the 
smoothness of motion for two, three and four-axle cars Trans & Motauto’03 

[15] Nedelchev K and Kunchev L 2006 Algorithm for computing the dynamic comfort for single 
vehicles with two, three and more driving (driven) axles and using formal presenting the 
matrices of equations Part II Mechanics of Machines 64(3) 

[16] Ramirez C M 2015 Dynamic Analysis of Alternative Suspension Systems for Sport Motorcycles 
Doctoral thesis (City University London) 

[17] Pisarev A, Paraskov Ts, Bachvarov S 1988 Course in Theoretical Mechanics Part II (Sofia, 
Technika) (In Bulgarian)  

[18] Genov  J, Arnaudov K and Tashkov S  2010  About  linearization   in “Quarter  car” dynamic   
model BulTrans 2010 pp 156–64 (In Bulgarian) 

[19] Abbas W, Emam A, Badran S, Shebl M and Aboulatta O 2013 Optimal seat and suspension 
design for a half-car with driver model using genetic algorithm, intelligent control and 
automation  Scientific Research 4 pp 199–205 

[20]  Pavlov N and Dacova D 2017 Comparative analysis of the accelerations acting on passengers in 
road and rail transport Eko Varna 2017 pp 246–52 

 



BulTrans-2020 Conference Proceedings  Sozopol, 10-13 September 2020 

 106  

Experimental study of motorcycle trim while braking 

S I Hesapchieva1,3, D Hlebarski1, G Yanachkov1, Е Dimitrov1, Z Georgiev2 

1 Technical University – Sofia, Department of Combustion Engines, Automobile 
Engineering and Transport, 8 Kliment Ohridski Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria  
2 University “Prof. Dr Asen Zlatarov” - Burgas, 1 Prof. Yakim Yakimov Street, 8010 
Burgas, Bulgaria 

3 E-mail: six@tu-sofia.bg 

Abstract. The aim of the publication is to study the behavior of the motorcycle suspension in 
braking mode, to determine its tendency to dive and the pitch motion of the sprung masses 
through a road experiment. A series of experiments were carried out in which the motorcycle 
stopped on a dry, flat section of asphalt road. The motorcycle brakes from an initial speed of 40 
km/h to a full stop. The experiment was performed in three parts – using only the front, only 
the rear and braking with both brakes simultaneously. The experimental data were processed in 
МATLAB software. The results of this study can be used to study the behavior of the 
motorcycle in different braking method and to calibrate mathematical models to optimize the 
characteristics of the suspension. 

1.  Introduction 
The term vehicle trim implies the geometric configuration that the motorcycle acquires in different 
conditions during transient and steady motion, in acceleration and in braking. It depends on the 
stiffness characteristics of the front and rear suspensions, on the forces acting on the motorcycle, and 
on the inclination angle of the chain andthe swinging arm [1]. During the accelerating or decelerating 
of the motorcycle, inertial forces arise from the translation moving and rotating masses. These forces, 
applied to the drive wheel, create moments of inertia around the three coordinate axles, which have a 
significant impact on the manoeuvrability and stability of the motorcycle. The longitudinal moment of 
inertia gives information about the properties of the suspension when passing through a rough road or 
in the mode of stopping /acceleration, which can also be used as an indicator of driving comfort. It 
depends on the geometry of the suspension and the characteristics of the elastic elements. 

Since the braking force acts in the contact patch of the wheel, on the sprung masses of the vehicles 
acts a torque, which generates a dive-effect. The magnitude of this effect is proportional to the inertial 
force and to the height of the vehicle [2]. The action of this moment is accompanied by the inclination 
of the sprung masses in the longitudinal direction, due to the presence of elastic suspension [3]. This 
phenomenon leads to a redistribution of normal reactions in the front and rear axles and is most 
pronounced in the motorcycle, as it is characterized by a short base and a relatively high center of 
mass. Due to the load redistribution, the normal reaction in the rear wheel is getting smaller and only a 
small braking torque can be applied to it. Another problem that can occur is the loss of contact 
between the rear wheel and the road when significant braking forces are reached in the front wheel [4]. 
This leads to loss of stability, overloading of the front tire, puncture in the front suspension and others. 

The purpose of this publication is to conduct a road experiment to determine the deformation of the 
suspension during braking and to determine the pitch angle as a function of deceleration. 

S. I. Hesapchieva, D. Hlebarski, G. Yanachkov, Е. Dimitrov, Z. Georgiev, Experimental study of motorcycle trim while braking 
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2.  Forces acting on the motorcycle during braking and weight redistribution 
The forces acting in braking are shown in figure 1. Applying Newton's law, the equations of motion in 
braking mode can be derived. The resistance forces from the air and from the rolling of the wheels are 
neglected because the maximum speed in the experiment is only 40 km/h. They represent a certain 
margin of braking force, but are insignificant at that speed compared to the maximum braking forces 
developed by the axles [5]: 

 𝑚�̈� = −𝐹 − 𝐹 , (1)

where 𝐹  и 𝐹  are the braking forces in the front and rear wheels respectively. For the dynamic 
reactions in the wheels the equations are: 

 
𝑁 = 𝑚𝑔

𝑏

𝑝
+ 𝐹

ℎ

𝑝
; 𝑁 = 𝑚𝑔

(𝑝 − 𝑏)

𝑝
− 𝐹

ℎ

𝑝
. (2)

From the equations for the dynamic reactions in the wheels it is seen that the load transfer is 
proportional to the total braking force and the vertical coordinate of the center of gravity (CG) and 
inversely proportional to the base of the motorcycle. 

 

Figure 1. Forces, acting on a motorcycle while braking. 

If the longitudinal coordinate of the center of gravity is known, the vertical coordinate can be 
determined by measuring the load on only one wheel, for example the rear wheel, by raising the front 
wheel to a predetermined height H [1]: 

 

ℎ =
𝑚𝑔

(𝑝 − 𝑏)
𝑝

𝑝

𝑚𝑔
− (𝑝 − 𝑏) 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛

𝐻

𝑝
+

𝑅 + 𝑅

2
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where 𝑅  and 𝑅  are the radii of the front and rear wheels, respectively. In table 1 are presented the 
parameters of the experimental motorcycle. 

 

Тable 1. Parameters. 

Parameter Definition Value 
Mass of motorcycle, kg 𝑚  237 

Mass of rider, kg 𝑚в 75.8 
Mass of both motorcycle and rider, kg 𝑚 312.8 

Height of gravity center, m h 0.604 
Distance from front axle to the CG, m a 0.828 
Distance from rear axle to the CG, m b 0.682 

Front static load, N 𝑁  1386.15 
Rear static load, N 𝑁  1681.43 

Castor angle, º ε 27 
Weight distribution – 45/55 

Wheel lift height H 110 

3.  Methodic of the measurement 
The road experiment is carried out on a Kawasaki GPZ 1100 motorcycle, which is not equipped with 
anti-lock braking system (ABS), therefore the braking delays realized by the rider are not maximal, 
due to his consideration not to reach the limit of wheel traction, blocking the wheels and crash. Front 
suspension is traditional telescopic fork and the rear suspension is swingarm. The measurements are 
performed on a straight section of smooth, dry asphalt pavement at an ambient temperature of 30 ° C. 
The air temperature was 27 ° C. To solve the tasks, a series of experiments were performed involving 
the use of front, rear and both brakes simultaneously from the initial speed of 11.11 m/s (40 km/h) 
until complete stop. To measure the deformation in the suspension, inductive sensors for linear 
displacement HBM type WA-L with a nominal range of 0-300 mm with a built-in amplifier are used. 
The receiver measuring the displacement in the front suspension, the receiver is mounted parallel to 
the telescopic fork by means of brackets and plates (figure 2, position 1, figure 3a). It must be installed 
in such a way that it does not impede both maneuvering and the driver's access to the controls (clutch 
or brake). It is also necessary to ensure alignment between the cylindrical body and the piston to 
prevent distortion of the latter or jamming. The displacement sensor, which detects the displacement in 
the rear suspension, is mounted vertically on the axis of the wheel with plates (figure 2, position 3, 
figure 3c). The sensors work with an input voltage of 12 V, provided by batteries, and the output 
signal is in the range of 0.5-10 V. The realized braking decceleration is recorded by means of a triaxial 
accelerometer MEAS 4030, mounted in a horizontal position on the tank (figure 2, position 2, figure 
3b). The receivers are connected to a four-channel HBM DAQ401 and through it the oscillograms are 
recorded in a computer (figure 4). The suspension is equipped with new tires – 120/60R17 at the front 
and 170/60R17 at the rear. The air pressure in the tires is 2.2 bar. 
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Figure 2. Kawasaki GPZ 1100 equipped with sensors and computer. 

         
  a)        b)            c) 

Figure 3. Mounting of the sensors on the motorcycle. 

 

Figure 4. Layout of the measuring system: 1 – DAQ DC module, 
2 – PC, 3 – charge amplifiers. 
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4.  Experimental results 
The measurement starts when the motorcycle is stopped with first gear engaged and starts a few 
seconds. Then the motorcycle accelerates to 40 km/h, immediately after that it begins to brake to a 
standstill. The measurement is stopped a few seconds later. 

In figure 5 and 6 are presented the experimental results when braking with the front brake only. 
Braking begins shortly after 10 seconds, where the acceleration line intersects the abscissa. As seen, 
the deceleration increases smoothly to his maximum, where the load transfer is the largest. In this 
section there is the greatest deformation in the suspension and pitch of the sprung masses. The 
maximum value of the compression in the front suspension is over 56 mm with a braking delay of 
close to 6 m/s2. The maximum value of the pitch angle is 3.01 °. 

  

Figure 5. Acceleration and deformation in front 
and rear suspension when using only front brake. 

Figure 6. Acceleration and pitch angle when 
using only front brake. 

 

Figure 7. Acceleration and deformation in front 
and rear suspension when using both brakes. 

Figure 8. Acceleration and pitch when using 
both brakes. 

Figure 7 and 8 show the results of braking using both brakes. In this case, the maximum braking 
delay is realized. The suspension behavior is similar to the experiment, where is used only the front 
brakes. As the braking delay increases, the front suspension compress and the rear suspension extend. 
The values of the deformations are almost the same compared to braking with the front brake only. 
Although significantly less percentage of the braking force is produced by the rear brake, the pitch 
angle is smaller than the previous case. That is because of the specific kinematic of the rear suspension 
that gives some anti-dive effect. 
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Figure 9. Acceleration and deformation in front and 
rear suspension when using only rear brake. 

Figure 10. Acceleration and pitch angle 
when using only rear brake. 

Figure 9 and 10 show the results of the experimental braking with rear brake only. In this case 
braking delays are much smaller due to the lower load on the rear tire, caused by the load transfer. 
Because of this the tire quickly reaches it is traction limit and no greater brake force can be applied. 
Unlike other braking methods, there is a compression in both the front and rear suspension. The 
compression in the front suspension is because of the load distribution, and in the rear is because of 
the anti-dive effect. In this case the lowest values for the pitch angle are reached. 

 

 

Figure 11. Pitch angles at different types of 
braking as a function of deceleration. 

Figure 11 shows the pitch angle for the different braking methods as a function of the braking 
delay. It is noticed that the dependence is linear for all three modes and with increasing delay the angle 
increases also. When using only the front brake, the greatest rotation occurs and the greatest dive of 
the front. This is due to overloading the front wheel and unloading in the rear. In the case of using only 
the rear brake, significantly less delay and significantly less pitch of the sprung masses can be 
achieved. This type of braking can be used for service braking at low speeds or in preparation for 
cornering, but in most cases it is necessary to use both brakes at the same time. When applying brake 
force on both wheels at the same time, the greatest delays are achieved.  

5.  Conclusions 
 When braking with both or the front brakes only, approximately the same braking delays are 

achieved, while when braking with the rear brakes only, the traction limit for the rear wheel is 
quickly reached and the braking delay is significantly less. 
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 When braking with the rear brake only, the inclination of the motorcycle is the smallest. This 
is due to the anti-dive effect of its construction. Only in this braking mode is there a 
compression of the rear suspension. 

 When braking with the front brake only, the angle of inclination of the motorcycle is the 
largest. 

 When braking simultaneously with both brakes, the motorcycle does not dive so much due to 
the above-mentioned kinematic features of the rear suspension. 

 In the zone with high deceleration the pitch angle with front braking and with both (front and 
rear) braking are similar because the load and the brake force in the rear wheel decreases, 
respectively the anti-dive effect from the rear suspension. 

 The authors recommend using both brakes in every day (not racing) situations. 
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Изследване на режимите на регенеративно спиране на 
малък електромобил 
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Резюме. Регенеративното спиране дава възможност за подобряване на ефективността на 
електромобилите. Допълнително се намалява замърсяването на околната среда с 
абразивни частици, които са продукт на фрикционните спирачки. Регенеративното 
спиране при съвременните електромобили може да бъде осъществено чрез натискане на 
спирачния педал или отпускане на педала за „газ“ (акселератора). Във втория случай 
водачът обикновено може да избира между няколко режима с различни нива на 
възстановяване на енергията. По този начин водачът може да определя спирачното 
закъснение на електромобила и способността му да поддържа постоянна скорост, когато 
се движи надолу по наклон. В публикацията се разглеждат различните режими на 
регенеративно спиране, които водачът може да избира на примера на малък градски 
електромобил. Разгледани са случаите на движение с отпуснат педал на акселератора по 
равен път или надолу по наклон. 

1.  Въведение 
Регенериращите устройства или рекуператорите акумулират и преобразуват в друг вид 
кинетичната енергия на спирания автомобил и са пригодени да му я отдадат обратно, когато е 
необходимо – при потегляне, преодоляване на наклони, препятствия и т.н. [1]. За да се използва 
тази енергия, при конвенционалните автомобили е необходимо вграждането на допълнително 
регенериращо устройство, което усложнява и оскъпява конструкцията на автомобила. Такива са 
системите KERS (Kinetic Energy Recovery System), прилагани в някои автомобили, 
включително и за Формула 1. Например в [2] са разгледани факторите, които влияят върху 
хибридно задвижване с ДВГ и механичен акумулатор на енергия (маховик) и са извършени 
симулации при различни параметри на системата и за различни състезателни трасета. В [3] са 
представени механични KERS, проектирани за сезон 2009 на Формула 1. Конструкцията и 
теоретичните основи на такива регенериращи устройства са разгледани в [4]. В [5] е 
представена конструкцията на KERS, използваща 60 kW електродвигател в допълнение към 
ДВГ на Формула 1, отново за сезон 2009, докато в [6] са разгледани хипотези и конструкции 
съгласно правилата на сезон 2014 на Формула 1 и е отбелязано, че те могат да проправят пътя 
към икономия на гориво и подобрена екология, което може да бъде от полза за прилагането им 
в пътните превозни средства. В [7] е отбелязано, че регенерирането на кинетичната енергия в 
превозните средства, като най-развиващият се метод за намаляване на консумацията на гориво, 
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привлича вниманието както на производителите на автомобили, така и на потребителите на 
превозни средства. В [8] са изследвани възможностите за регенериране на енергия при спиране 
с предно, задно или и двете колела на мотоциклет. 

При електромобилите в процеса на регенеративно спиране се използва възможността на 
тяговия електродвигател да работи в генераторен режим. По този начин не се усложнява 
конструкцията им, тъй като не е необходимо вграждането на допълнително регенериращо 
устройство. 

Целта на публикацията е да се изследват различните режими на регенеративно спиране на 
малък електромобил и тяхното влияние върху спирачното закъснение и наклоните при 
спускане с постоянна скорост. 

2.  Теоретични изследвания 
Изследваният електромобил е малък клас, тип градски автомобил със задвижване на предните 
колела от синхронен електродвигател с възбуждане от постоянни магнити. Електромобилът 
има пет режима на движение при отпускане на педала на акселератора – D, който е режим на 
движение по инерция и четири нива на рекуперация – D1, D2, D3 и B. В зависимост от 
избрания режим рекуперирането на кинетичната енергия замества конвенционалното спиране в 
много ситуации. В режим D автомобилът продължава да се движи свободно по инерция, когато 
водачът отпусне педала на акселератора. При режими D2, D3 и B спирачното закъснение чрез 
регенеративно спиране при определени скорости на движение е над 1.3 m/s2 и тогава 
автоматично се включват стоп-светлините. При намаляване на спирачното закъснение под 0.7 
m/s2 те се изключват автоматично. Ако батерията е напълно заредена, не възниква 
регенеративно спиране. Превключването става чрез лоста на селектора за избор на режим на 
движение, а нивото на рекупериране на енергия се визуализира на мултифункционалния 
дисплей на таблото на автомобила (фигура 1). 

   

Фигура 1. Дисплей и селектор за избор на нивото на рекупериране [www.parkers.co.uk, 
www.greenmotor.co.uk]. 

Спирането на автомобилите може да бъде спиране до покой или продължително задействане 
на спирачките с цел задържане на ускоряването на автомобила при движение надолу по наклон. 
Във втория случай трябва да се осигури равномерно спускане със зададена скорост за 
определено разстояние при определен наклон [1]. Първият вид спиране е характерен за всички 
задвижвания, при които възниква необходимост от спиране, докато вторият е характерен 
главно за тягови задвижвания на транспортни средства с цел регулиране на скоростта им при 
спускане [9]. 

На фигура 2 са показани характеристиките на спирачното закъснение на електромобила при 
различните режими на движение с отпуснат педал на акселератора по хоризонтален път. Вижда 
се, че при служебно спиране със спирачно закъснение до 2 m/s2 спокойно може да се разчита на 
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регенеративното спиране и автомобилът да се управлява само с един педал – този на 
акселератора. 

 
Фигура 2. Характеристики на спирачното закъснение на електромобила при 

различните режими на движение с отпуснат педал на акселератора по 
хоризонтален път [10]. 

От характеристиките на спирачното закъснение по хоризонтален път може да се получат 
характеристиките на наклоните при спускане с постоянна скорост в зависимост от избрания от 
водача режим на движение. Използват се следните зависимости [1]: 

 
𝑎с =

𝑔[sin 𝛼 + 𝑓(1 − cos 𝛼)]

𝛿
, (1)

или 

 
𝑎с ≈

𝑔

𝛿
sin 𝛼, (2)

където 𝑎с е спирачно закъснение, m/s2; 𝑔 – земното ускорение, m/s2; 𝛼 – наклон на пътя, °; 𝑓 – 
коефициент на съпротивление при търкаляне; 𝛿 – коефициент на въртящите се маси. 

От формула (2) може да се изрази sin 𝛼: 

 
sin 𝛼 ≈

𝑎с𝛿

𝑔
. (3)

Ъгълът 𝛼 = arcsin(sin 𝛼), а наклонът на пътя, който осигурява спускане с постоянна 
скорост, е 𝑖 = tan 𝛼 × 100, %. 

Характеристиките на наклоните при спускане с постоянна скорост при различните режими 
на движение с отпуснат педал на акселератора са показани на фигура 3. На графиките се вижда, 
че водачът може да избира между различните режими на рекупериране, така че да осигури 
продължително спускане на електромобила с постоянна безопасна скорост без да е необходимо 
да използват фрикционните спирачки. По този начин се подобрява безопасността на движение, 
реализира се икономия чрез регенерирането на енергията и се намалява отделянето на 
абразивни частици от фрикционната спирачна уредба. 
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Фигура 3. Характеристики на наклоните при спускане с постоянна скорост 

при различните режими на движение с отпуснат педал на акселератора. 

3.  Експериментални изследвания 
Бяха проведени експерименти, при които е записано спирачното закъснение на електромобила 
при регенеративно спиране. За целта бе монтиран акселерометър (сензор за ускорение) на 
хоризонтална повърхност на предното табло на електромобила (фигура 4). Данните са записани 
на мобилен компютър. 

 

Фигура 4. Акселерометър и мобилен компютър, използвани при 
експериментите. 

Използваният акселерометър е на фирма TE Connectivity, модел 4030-002-120. Обхватът на 
измерването му е ±2g, честотен диапазон на измерване 0-200 Hz и чувствителност 1000 mV/g. 
Чувствителният му елемент е капацитивен силициев микро-електромеханичен (MEMS). 
Изходящият му сигнал е аналогов и за преобразуването му с цел визуализация и записване на 
компютъра е използвано аналого-цифрово устройство на фирма Hottinger Baldwin Messtechnik 
GmbH, модел DQ401. 

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150

Н
ак

л
он

 н
а 

п
ъ

тя
, %

Скорост на движение, km/h

D

D1

D2

D3

B



Sozopol, 10-13 September 2020 BulTrans-2020 Conference Proceedings 

 117  

На фигурите от 5 до 9 са показани резултати от измерванията на спирачните закъснения при 
движение с 50 km/h и  рязко отпускане на педала на акселератора без задействане на спирачния 
педал. 

 
Фигура 5. Спирачно закъснение на 
електромобила при режим на движение D. 

Фигура 6. Спирачно закъснение на 
електромобила при режим на рекупериране D1. 

 

  
Фигура 7. Спирачно закъснение на 
електромобила при режим на рекупериране D2. 

Фигура 8. Спирачно закъснение на 
електромобила при режим на рекупериране D3. 

 

 
Фигура 9. Спирачно закъснение на 
електромобила при режим на рекупериране B. 
 

Наблюдава се добра съпоставимост на резултатите от експериментите със стойностите на 
спирачното закъснение при движение с 50 km/h дадени от производителя на електромобила 
съгласно фигура 2. 
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4.  Заключение 
В публикацията са представени и анализирани различните режими на движение с 
регенеративно спиране на малък електромобил. Режимите се избират в зависимост от 
желанието на водача от лоста на селектора за избор на режим на движение и влияят само на 
спирачното закъснение и нивото на рекупериране на енергия при движение с отпуснат 
педал на акселаратора. От представените резултати може да се направят следните 
заключения: 

 От характеристики на спирачното закъснение и на наклоните при спускане с постоянна 
скорост се вижда, че водачът може да управлява електромобила, използвайки само 
педала на акселератора както в случаите на служебно спиране, така и при спускане на 
продължителни наклони. Това допринася за по-голямо удобство при управление на 
електромобила, регенериране на енергия и по-малко прахоотделяне от фрикционните 
спирачки. Изключения се налагат само при екстремни непредвидени спирания със 
големина на спирачното закъснение над 2 m/s2. 

 От резултатите, получени при проведените експерименти, се наблюдава добра 
съпоставимост с представените от производителя стойности на спирачното закъснение 
при спиране с отпускане на педала на акселератора при движение с 50 km/h. 

 Може да се направи извода, че използваната апаратура и методика са подходящи и при 
липса на информация от производителите на електромобили за техните характеристики 
на спирачното закъснение при различни нива на рекуперация и скорости на движение 
бихме могли да ги получим експериментално. 
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Study on regenerative braking modes of a small electric car 
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Abstract. The regenerative braking gives possibility to increase the efficiency of electric 
vehicles. In addition, the environmental pollution with abrasive particles which are product of 
the friction brakes is reduced. The regenerative braking in modern electric vehicles can be 
performed by depressing the brake pedal or releasing the accelerator pedal. In the second case, 
the driver usually can choose from several modes with different levels of energy recovery. In 
this way the driver can determine the braking deceleration of the electric vehicle and its ability 
to maintain a constant speed when moving downhill. This paper discusses the different modes 
of regenerative braking that the driver can choose on the example of a small electric car. The 
cases when the accelerator pedal is released when vehicle moving on a level road or downhill 
are considered. 

 



 

 

 



 

 

 
 


