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Резюме:
Ултралеките летателни апарати са относително нов клас летателни апарати
получили значително разпространение последните години благодарение на
развитието на съвременните авиостроителни технологии. Намалените
размери и тегло на тези ЛА поставят сериозни изисквания към масогабаритните и функционални характеристики на бордните радиоелектронни
устройства и системии. В статията е показан пример за борден
радиоелектронен комплекс, специално разработен за приложение в
ултралеки летателни апарати.
Ключови думи:
ултралеки летателни апарати, авионика, радиоелектронни системи,
бордни системи, ULA, avionics

1. Въведение

Областта на приложение на разработвания
комплекс трябва да обхваща основните класове
ултралеки летателни апарати съгласно найразпространените и признати международни
сертификационни норми и изисквания:
- EASA CS-VLA – изисквания на Европейската
агенция за авиационна безопасност за ЛА с
MTOW 450 kg (475.5 kg за ЛА с балистична
система за спасяване) и
- FAA LSA – изисквания на Федералната
авиационна агенция на САЩ за ЛА с MTOW
600 kg (fixed prop, non retractable gear).
Допълнително облекчение в посочените
сертификационни норми е и липсата на изисквания
за сертификация на отделните компоненти на
бордния радиоелектронен комплекс в случай, че
ЛА няма да се използва съгласно изискванията за
инструментални правила за полети, което е и
масовата практика за подобен клас ЛА. Това
позволява в бордния комплекс да бъдат
интегрирани широк клас комерсиално достъпни
компоненти със значително редуциране на цената,
без това да се отразява съществено на функционалните характеристики на комплекса. В редица
случай, отсъствието на продължителния сертификационен процес позволява на пазара да се
предлагат компоненти с качества, надхвърлящи
съответните характеристики на аналогични

Ултралеките летателни апарати (ЛА) са
относително нов клас летателни апарати получили
значително разпространение последните години
благодарение на развитието на съвременните
авиостроителни технологии. Намалените размери
и тегло на тези ЛА поставят сериозни изисквания
към масогабаритните и функционални характеристики на бордните радиоелектронни устройства и
системии.
В статията е разгледана реализацията на проект
с основна цел - Използване на комерсиално
достъпни радиоелектронни модули за интегриране
на ценово ефективен борден радиоелектронен
комплекс за ултралеки летателни апарати.
Така разработеният комплекс трябва да решава
следните основни задачи:
- Осигуряване на пилотажна и навигационна
информация, информация за режима на работа
на двигателя и функция на 3-канален
автопилот;
- Резервиране на основните функции на бордния
комплекс;
- Регистриране (data-logger) на основните пилотажно навигационни параметри и режима на
двигателя.
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сертифицирани компоненти и системи. Разбира се,
това налага подбора да бъде извършен по много
добре дефинирани изисквания и критерии.

горивните резервоари;
- Контрол работата на ел. генератора и
консумацията в бордната мрежа;
- Възможност за контрол стъпката на витлото
(constant speed);

2. Функционални изисквания
Най-общо, изискванията към така проектирания
борден комплекс са разделени в следните
категории:

3. Синтез на структурата на бордния
радиоелектронен комплекс
Така зададените функционални изисквания,
наред със значителните габаритни и тегловни
ограничения наложени от спецификата на
ултралеките летателни апарати, поставят сериозни
изисквания към избора на отделните компоненти
на бордния комплекс.

Изисквания към комуникационните функции:
- Работа в авиационния комуникационен
диапазон – 118-138 MHz / AM;
- Възможност за прослушване на 4 честоти и
предаване на 2 честоти;
- Възможност за независима работа на пилота и
ко-пилота (split mode);
- Осигуряване на двойно резервиране на
комуникационната апаратура;
- Осигуряване на необходимите антеннофидерни системи;
- Интегриране на управлението с интерактивен
модул (дисплей).

Значителни изисквания се налагат и от възможностите за интеграция на оборудване от
различни производители, използването на общи
комуникационни и информационни интерфейси и
протоколи, възможността за програмиране на
необходимите функции, формата на използваните
геодании, аеронавигационни карти и информация
и др.
Направеният анализ позволява да бъдат
дефинирани и избрани отделните компоненти на
бордния комплекс:
- MFD + CDU - Multi Function Display, Control &
Display Unit;
- EMS - Engine Monitoring System;
- FMS - Flight Management System;
- EFIS - Electronic Flight Instrument System,

Изисквания към навигационните функции:
- Работа в авиационния навигационен диапазон –
108-118 MHz / VOR;
- Възможност за едновременно приемане на 2
VOR маяка;
- Възможност за приемане и изобразяване на ILS
информация;
- Наличие на маркерен приемник с автоматично
декодиране (75 MHz);
- Наличие на транспондер работещ в режимите
3/А, С, Mode-S, ADS-B;
- Наличие на GPS приемник работещ в режими
WAAS, EGNOS;
- Осигуряване на необходимите навигационни
антенно-фидерни системи;
- Интегриране на управлението и изобразяването
на информацията с интерактивен модул
(дисплей).

както и да бъдат избрани интерфейсите, протоколите и стандартите за обмен на данни между
отделните компоненти:
- JEPPESEN MAP стандарт;
- ARINC data interface;
- AHARS - Attitude Heading and Reference System
(MEMS based);
- CAN-Bus (Controller Area Network);
- RS-232, Ethernet, USB, SD.
На базата на така дефинираните изисквания
бяха избрани следните основни компоненти на
бордния комплекс:

Изисквания към функциите за контрол на
двигателя:
- Контрол на 4 температури на цилиндрите –
CHT;
- Контрол на 4 температури на изходящите
газове – EGT;
- Контрол на температурата и налягането на
маслото;
- Контрол на оборотите на двигателя;
- Контрол на разреждането и температурата в
карбураторите (MP);
- Контрол на разхода на гориво и нивото в

Комуникационно оборудване:
- GARMIN SL30 COMM/NAV - Air Band COMM,
Dual Scan, 2xVOR, ILS, Integrated intercom;
- MICROAIR M760 COMM - Air Band COMM,
Dual Scan, NAV monitoring;
- GARMIN GA-340 Audio Panel – 3xCOMM,
3xNAV, 2xAUX, CelPhone, Intercom, Split Mode,
MARKER Receiver;
- 2xCOMM antenna, 1xNAV antenna, 1xMarker
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antenna;
- 2x Zulu ANR - Active Noise Reduction Headsets,
BT GSM, Player interface.

като за целта е осигурено и допълнително
аварийно захранване.
Чрез
разработването
на
допълнителни
интерфейсни модули и протоколни конвертори и
подходящо програмиране на вградените функции
бе осигурено интегриране с останалите бордни
компоненти като се осигуряват и редица допълнителни функции сред които:
- 4 VIDEO INPUTS (PAL/NTSC);
- AIRPORT SYNTHETIC DATA;
- 3D DEM MAP;
- DISPLAY SPLIT MODES.

Навигационно оборудване:
- GARMIN SL30 COMM/NAV - Air Band COMM,
Dual Scan, 2xVOR, ILS, Integrated intercom;
- TRIG TT22 Class 1 Transponder – 3/A, C, ModeS, ADS-B out;
- 3x GPS receivers – WAAS, EGNOS, dGPS;
- EKP IV - portable navigation systems, 7" color
LCD, sunlight-viewable.

Фиг. 1
Basic NAV/COMM suite

EFIS - Electronic Flight Instrument System:
-

8”, sunlight readable display;
Пилотажна информация;
Навигационна информация;
Вграден EMS;
AHARS, RDAC (Remote Data Aquisition
Computer), IO extender, COM extender;
Вграден 3-канален автопилот;
Интерфейси – ARINC, USB, RS-232, NMEA183, SL30, CD card;
Synthetic Vision – 3D DEM;
Voice synthesis, DATA Logger;
Programable screens & functions.

Фиг. 3
Различни режими на EFIS

EMS - Engine Monitoring System:
Системата за контрол параметрите на работа на
двигателя осигуряван наблюдение на следните
характеристики:
- 4x CHT, 4x EGT, Oil Pressure, Oil Temperature,
Fuel presure;
- RPM, FUEL FLOW l/h, Manifold Presure;
- Engine Hour-meter (HOBS), Voltmeter, OAT
sensor, Flight Timer;
- Programable Units, Warning and Alarm Levels;
- COLOR LED INFO LINE;

Фиг. 2
EFIS - Electronic Flight Instrument System

EFIS е и централният компонент около който се
осъществява
интеграцията
на
останалите
компоненти на бордния комплекс. Това налага
повишени изисквания към неговата надеждност,

Фиг. 4
EMS - Engine Monitoring System
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4.
Реализация на бордния радиоелектронен
комплекс
Така разработената структура на борден
радиоелектронен комплекс бе реализирана и
тествана съвместно с фирма ТЕЛЕИС ООД на
ултралек летателен апарат от типа STING TL-2000
RG CARBON, с регистрационен знак LZ-TSA,
производство на фирмата TL-Ultralight.
Летателният апарат е със следните основни
характеристики:
- MTOW – 475.5 kg;
- FULL composite;
- ROTAX 912 ULS 100 hp;
- DUC SWIRL – on ground adjustable propeller;
- 2 seater;
- GLIDE RATIO – 1:16;
- BRS - Ballistic Recovery system;
- Retractable gear.

Фиг. 7
Приборно табло с бордния радиоелектронен комплекс LZ-TSA

Извършените тестове и измервания и продължаващата над 1 година редовна експлоатация
показаха целесъобразността на взетите решения,
пълното съответствие на експлоатационните
характеристики на заложените изисквания и
надеждността на реализирания борден радиоелектронен комплекс.
Литература:
[1] EASA - Certification Specifications - CS-VLA (Very
Light Aeroplanes)
[2] FAA - ASTM Designation F2245-09, Standard Specification for Design and Performance of a Light Sport
Airplane
[3] Filippo De Florio, Airworthiness - An Introduction to
Aircraft Certification, Butterworth-Heinemann, 2006,
ISBN–10: 0-7506-6948-9

Фиг. 5
LZ-TSA / STING TL-2000 RG CARBON

[4] Mike Tooley, Aircraft Digital Electronic and Computer
Systems, Elsevier, 2007, ISBN: 0-7506-8138-1

Компановката на приборното табло, където са
разположени повечето компоненти на радиоелектрониия комплекс, е показана на Фиг. 6, а
конкретната реализация на борда на LZ-TSA – на
Фиг. 7.

[5] Ian Moir, Allan G. Seabridge, Military Avionics
Systems, John Wiley & Sons Ltd, 2006, ISBN-10: 0-47001632-9 (HB)
ONBOARD AVIONICS COMPLEX FOR ULTRALIGHT
AIRCRAFTS

Stoyan AVRAMOV

Фиг. 6
Компановка на приборното табло
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ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА
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Резюме:
Благодарение развитието на съвременните самолетостроителни технологии,
широкото прилагане на композитни материали и особено развитието на
автономните системи за управление и миниатюризацията на различни
видове сензори, безпилотните летателни апарати намират все по-широко
използване не само във военните, но и в цивилните сфери на приложение. В
доклада се разглежда съвременна автономна интегрирана система за
управление на високоскоростен безпилотен летателен апарат.
Ключови думи:
безпилотни летателни апарати, БЛА, радиоуправляеми мишени, РУМ,
авионика, UAV, high speed UAV, avionics, aerial targets,

1. Въведение

- Трениране на разчетите на РЛС, ЗРК, ПЗРК,
ЗАК, ЗА и екипажите от изтребителната
авиация на ВВС и ВМС за откриване,
опознаване, съпровождане, захват и електронен
или реален пуск по целта чрез имитация на
неманеврираща въздушна цел на средни
височини;
- Трениране на екипажите от изтребителната
авиация на ВВС чрез имитация на въздушна
цел с достигане на скорост по-голяма от 400
км/ч, гарантираща откриване на целта от
бордните РЛС, използуващи ефекта на Доплер
за филтриране на целите на фона на земята и
морето, за откриване, опознаване, съпровождане, захват и пуск по целта;
- Трениране на разчетите на РЛС, ЗРК, ПЗРК,
ЗАК, ЗА и екипажите от изтребителната авиация на ВВС и ВМС за действия по маневрираща въздушна цел на средни височини, за
откриване, опознаване, съпровождане, захват и
електронен или реален пуск по целта;
- Трениране на разчетите на РЛС, ЗРК, ПЗРК,
ЗАК, ЗА и екипажите от изтребителната авиация на ВВС и ВМС, чрез имитация на маневрираща въздушна цел на пределно малки височини, за откриване, опознаване, съпровождане,
захват и електронен или реален пуск по целта;

Благодарение развитието на съвременните
самолетостроителни
технологии,
широкото
прилагане на композитни материали и особено
развитието на автономните системи за управление
и миниатюризацията на различни видове сензори,
безпилотните летателни апарати (БЛА) намират
все по-широко използване не само във военните,
но и в цивилните сфери на приложение.
Особена и специфична област на приложение са
безпилотните летателни апарати използвани за
авиационни мишени при тренировка на различни
видове военни формирования от състава на ПВО –
безпилотни радио управляеми мишени (РУМ). При
тяхното разработване следва да се отчитат редица
специфични фактори които, при съвременното
развитие на авиационната електроника, могат да
бъдат решени на качествено ново равнище.
В доклада се разглежда проект за разработване
на система за управление на БЛА който да бъде
използван като високоскоростна мишена за
решаване на следните задачи:
- Определяне на точността на привързване на
РЛС към местността чрез програмиране на
полет над фиксирани точки с предварително
определени координати;
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Използването
на
различни
пораждащи
полиноми при разширяване на спектъра позволява
да бъдат управлявани едновременно няколко БЛА
чрез кодово мултиплексиране и използване на един
наземен предавателен комплекс. Избраният
честотен диапазон е в обхвата 400 - 470 MHz и с
използваните приемо-предавателни модули и
антенно-фидерни системи се осигурява надеждно
управление на разстояния над 100 km при
осигурена пряка радиовидимост. За повишаване на
надеждността на канала за управление се прилага и
многоканално (diversity) по поляризация приемане
на борда на БЛА, което гарантира надеждно
приемане, независимо от пространственото
положение на БЛА.

За решаване на поставените задачи са
дефинирани и следните основни тактически
характеристики на БЛА:
- Максимална скорост
- 420 km/h;
- Маршрутна скорост
-180 - 240 km/h;
- Продължителност на полета - повече от 30min;
- Височина на полета
- 5 000 m (AMSL);
- Радиус на действие
- 60 km (в зоната с
пряка радиовидимост);
- Типична радиолокационна ефективна отразяваща повърхност (ЕОП)
- > 1m2
Без да е предмет на настоящия доклад, процеса
на проектиране на БЛА отговарящ на поставените
изисквания показва, че един от възможните
варианти би могъл да има следните технически
характеристики:
- Дължина
- 2320 mm;
- Разпереност
- 2040 mm;
- Максимално излетно тегло - 25 kg;
- Технология на производство - композитна;
- Силова установка - Турбо реактивен двигател;
- Гориво
- JetA1;
- Електрическа система
- Полимерни
литиево - и онни батерии;
- Максимално тегло на полезния товар и
служебните системи
- 4 kg

Сензори и предавател на телеметрични данни
При разработването на подсистемата за
телеметрични данни бяха разгледани различни
варианти, като използването на съвременни
технологии позволи да бъдат приложени и някой
новаторски решения:
На борда е предвидена камера за предаване в
реално време на видео информация към наземната
станция за управление.
Параметрите на полета са интегрирани с видео
информацията с използването на технологията
HUD (Head-Up-Display) което значително намалява натоварването на наземния оператор.
Предавателят
на
видео
и
телеметрична
информация е избран да работи в ISM честотния
диапазон 2.4 GHz с използване на честотна
модулация и с високо ефективна колинеарна
антена, което осигурява радиус на действие не помалък от 60 km.

2. Синтез на структурната схема на системата за
управление
Структурната схема на системата за управление
на БЛА включва известните класически
подсистеми:
- Приемник на подсистемата за командно
дистанционно управление;
- Сензори и предавател на телеметрични данни;
- Борден автопилот с навигационни сензори и
двупосочна линия за обмен на данни;
- Подсистема за електрозахранване;
- Изпълнителни кормилни механизми (servo);
- Интерфейсни елементи, кабелна и антеннофидерна подсистема.
Нивото на съвременната елементна база и
комерсиално достъпни авиационни компоненти
позволява редица от подсистемите да бъдат
разработени на качествено ново равнище:

Фиг. 1
Видео информация с интегрирани телеметрични данни

Подсистема за дистанционно управление

Комбинацията от real-time видео информация и
телеметрични данни за режима на полета
позволява, наземният оператор, при желание, да
провежда полета в команден режим при условия
практически идентични с Правилата за полети по
прибори (IFR).

Подсистемата за командно дистанционно
управление (земя-въздух) е разработена с
използването на съвременни методи за борба с
електромагнитни смущения, като е приложена
технология на предаване на данни с разширяване
на спектъра със скачаща честота (FHSS).
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Комуникационната линия е разчетена да работи
в честотния диапазон 800 - 900 MHz в режим TDD
– Time Division Duplex с адресация на абонатите на
радиомрежата. Този режим позволява едновременно и независимо наблюдение/управление на
няколко БЛА в полет.

Борден автопилот с навигационни сензори
За всеки съвременен БЛА, бордният автопилот
е ключова подсистема определяща практически
най-важните характеристики на БЛА в автономен
режим на полета. В разглежданият комплекс,
бордният автопилот е избран да бъде базиран на
хардуер и софтуер с отворен код (open source),
което позволява софтуера да бъде адаптиран към
специфичните изисквания на високоскоростен
БЛА използван за авиационна мишена.

Параметрите на полета се изобразяват в
наземната станция за управление и върху 3-D карта
позволяваща прецизно самолетоводене или
контрол на траекторията на полета.

Автопилотът се състои от:
- Сензорен блок включващ инерциални датчици
(IMU - Inertial Measurement Unit) – акселерометри и жироскопи базиране на технологията
MEMS, тримерен магнитометричен датчик,
навигационен GPS приемник, приемници на
статично и динамично въздушно налягане;
- Процесорен блок с вградени елементи за
осигуряване на аварийните режими (watch-dog
timers, servo bypass);
- Двупосочна комуникационна линия за данни
между автопилота и наземната стнция за
контрол и управление (GKS – Ground Control
Station).
Автопилотът осигурява изпълняването на полет
в няколко основни режима:
- Дистанционно командно управление, при което
автопилотът се активира само при възникване
на авариен режим;
- Режим “Стабилизация”, при който автопилотът
стабилизира зададените параметри на полета на
БЛА – курс, скорост, височина. Разновидност
на режим стабилизация е режимът “3-D стабилизация” при който автопилотът стабилизира
динамични параметри на полета като ъглова
скорост, скорост на изкачване/снижение и др.

Фиг. 2
Траектория на полета на БЛА изобразена върху 3D карта

- Режим “Маршрут” при който автопилотът изпълнява полет по предварително зададен маршрут в хоризонтална и вертикална плоскост;
- Режим “Връщане дома” (RTH Return To Home)
който може да бъде активиран и автоматично
при възникване на аварийна ситуация.

Фиг. 3
Режим на полета изобразен на екрана на земната станция за
управление (GCS – Ground Control Station)

Наличието на двупосочна комуникационна
линия между БЛА и наземната станция позволява
както смяната на режимите на автопилота в полет
така и промяна на параметрите на заданието на
полета в реално време. Каналът за данни “въздухземя” се използва и за предаване на телеметрични
данни за режима на полета с което се резервира и
видео телеметричната комуникационна линия. В
автономен режим, автопилотът може да управлява
БЛА и извън зоната на пряка радиовидимост.

За повишаване на надеждността и резервиране
на навигационната информация за местоположението на БЛА, както и за осигуряване на съвместимост с гражданската система за обслужване
на въздушното движение, на борда на БЛА е
монтиран и стандартен транспондер работещ в
режимите 3/А, С, Mode-S и ADS-B. Режимът ADS17

Фиг. 4
Безпилотна високоскоростна авиационна мишена
РУМ-Р-01

B е съвременен режим позволяващ приемане на
информация за местоположението на ЛА и без
наличието на вторични радиолокационни станции,
а само с относително достъпен наземен приемник.
Информацията от бордния транспондер се
изобразява в наземнта станция за управление, а
така също и на всички пунктове за наблюдение
оборудвани с вторични РЛС или приемници за
режима ADS-B.

Проведените наземни и летателни изпитвания
напълно потвърдиха функционалната работоспособност на така предложената система за управление на БЛА и позволиха през м. август 2011 г. да
бъдат проведени успешни тренировъчни и бойни
стрелби с 4 бр. безпилотни летателни апарати и над
20 бр. полети на зенитния полигон Шабла.

3. Реализация
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Резюме:
Идентифицирането на причините, водещи към нежелани авиационни събития и прогнозирането на
тяхното възникване са от изключителна важност за осигуряване на безопасността на полетите в гражданската
авиация. Настоящата статия представя една идея за прогнозиране и анализ на авиационни събития с помощта
на невронни мрежи. Създаден е модел за прогнозиране на авиационни произшествия в гражданската авиация
базиран на изкуствени невронни мрежи с обратно разпространение на грешката. Установено е добро
съответствие между получените прогнозни резултати и реалните данни.
Ключови думи: авиационно събитие, модел за прогнозиране, изкуствена невронна мрежа,
алгоритъм за обучение с обратно разпространение на грешката

успешно в областта на авиационната безопасност.
С развитието на съвременните математически
методи и компютърни технологии, при анализа и
управлението на авиационната безопасност
широко приложение намират вероятностните
методи за оценка на риска (анализ на дърво на
отказите и др.) [2]. Същевременно, използването на
теорията на размитите множества, изкуствените
невронни мрежи и други модерни математически
методи и информационни технологии за анализ и
прогнозиране на авиационната безопасност ще
намира все по-голямо приложение в бъдеще. Тези
методи са навлезли вече успешно в управлението
на безопасността в космическата, атомната,
химическата и др. индустрии [3].
Информацията за възникнали авиационни
събития обикновено се събира и обработва за
определени интервали от време и тяхното
прогнозиране от математическа гледна точка може
да се разглежда като прогнозиране на времеви
редове. Самите времевите редове представляват
множество данни събрани на равни или неравни
интервали от време, като в общия случай на
всяка стойност от времето може да се съпостави
стойност на определена величина.
Изкуствените невронни мрежи
(ИНМ)
представляват насочен тегловен граф. Всеки

1. Въведение
Според пазарните проучвания и анализите на
водещи производители на авиационна техника
като Boeing и Airbus световният пътнически
трафик ще нараства средно с 5% годишно през
следващите 20 години. Прогнозните резултати
базирани на анализа на тенденциите в трафика и на
поръчките и доставките на въздухоплавателни
средства през последните десет години показват,
че обемът на въздушния трафик както в Европа,
така и в световен мащаб ще се удвои през
следващите 15-20 години [1]. Ако сегашната
честота на авиационни произшествия и сериозни
инциденти в света се запази, прогнозите за 2020 г.
са да има почти по едно авиационно произшествие
всяка седмица. В тази връзка разработването на
точни методи и модели за прогнозиране на опасни
авиационни събития е от изключителна важност за
тяхното предотвратяване. Прогнозирането на
авиационните произшествия спомага за откриване
на опасни фактори, влияещи на авиационната
система и предприемане на съответни мерки за
контрол, подобрява нейното управление и
повишава нивото на авиационната безопасност.
През последното десетилетие теорията и
методологията за вземане на решения навлиза
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възел в графа симулира някакъв изчислителен
процес по аналогия на естествените нервни
системи. Теглата на връзките между отделните
възли определят нивото на влияние между
възлите. В основата на изкуствените невронни
мрежи (ИНМ) е заложена идеята за обучение, на
базата на събрани хронологични данни. Съгласно
теорията на ИНМ всеки времеви ред може да се
представи като една входно-изходна система,
определена посредством нелинеен механизъм.
Всичко това прави възможно успешното прилагане
на ИНМ за прогнозиране на времеви редове [4].
Настоящата работа представя идея за един
нетрадиционен подход за прогнозиране на
авиационни събития базиран на ИНМ.

output 

1
,
1  e  sum

(1)

където sum е сумата от всички xi, умножени със
съответните тегла [5].
Алгоритъм за обучение на ИНМ с обратно
разпространение.
Идея: Задават се случайни начални стойности
на търсените теглови коефициенти, които се
коригират при проверката на действието
(резултатите от работата) на мрежата върху всеки
от обучаващите примери. Работата върху всеки
пример се извършва на два етапа, които се наричат
съответно прав и обратен пас. При правия пас се
получава изходът на мрежата, съответен на
текущите стойности на търсените теглови
коефициенти. При обратния пас получените
стойности се сравняват с правилния изход за
съответния пример и се коригират стойностите на
тегловите коефициенти на връзките w2(i,j),
стойностите на елементите от скрития слой hi и
тегловите коефициенти на връзките w1(i,j) [5].
Постановка на задачата: Дадено е множество

2. Модел за прогнозиране на авиационни събития
базиран на изкуствена невронна мрежа.
Идеята за прогнозиране на авиационни събития
с ИНМ се състои в подаване на реални
хронологични данни на входа на ИНМ и разчитане
на прогнозата която ИНМ предлага в изхода си.
За целите на прогнозирането се използва
математически модел базиран на класическа
трислойна ИНМ и правило за обучение с обратно
разпространение на грешката(ОРГ). ИНМ с ОРГ се
използват широко поради голямата им мощност.
Архитектура на ИНМ. Архитектурата на
използваната ИНМ с ОРГ има вид показан на
фиг.1. Тя се състои от три слоя: входен слой,
включващ А на брой (съответен на размерността на
входните вектори от обучаващите примери)
елементи xi; изходен слой, включващ C на брой
(съответен на размерността на изходните вектори
от обучаващите примери) елементи hi; междинен
(скрит) слой с B на брой (определящ мощността на
мрежата) елементи oi. Всеки елемент от даден слой
е свързан с всеки един елемент от следващия слой
чрез еднопосочни връзки, като тегловите
коефициенти на връзките между входния и

от обучаващи примери (наредени двойки x , y от
съответни входни и изходни стойности на
мрежата) и се търсят подходящи стойности

w1 , w2 на тегловите коефициенти на връзките в
трислойната ИНМ, която по дадени входни
стойности от обучаващото множество връща
съответните изходни стойности (мрежата работи
правилно върху даденото множество от обучаващи
примери).
Изчислителна схема: За удобство във входния
и скрития слой се добавя още по един
допълнителен елемент с постоянна стойност 1.
Индексите на елементите от входния слой приемат
стойности от 0 до А, тези на елементите от скрития
слой приемат стойности от 0 до В, а в изходния
слой стойности от 1 до С.
1. Въвеждат се следните означения:
xi - стойности (активационни нива) на
елементите от входния слой (при това x0=1);
hi - стойности (активационни нива) на
елементите от скрития слой (при това h0=1);
oi – стойности (активационни нива) на
елементите от изходния слой;
w1(i,j) – теглови коефициенти на връзките
между елементите от входния и скрития слой (i
- индекс на елемента от входния слой, j - индекс
на елемента от скрития слой);
w2(i,j) – теглови коефициенти на връзките
между елементите от скрития и изходния слой
(i - индекс на елемента от входния слой, j индекс на елемента от скрития слой).
2. Инициализират се тегловите коефициенти на
връзките в мрежата. Всеки теглови коефициент

Фиг. 1. Архитектура на ИНМ

скрития и между скрития и изходния слой са
съответно w1(i,j) и w2(i,j). Активационната функция
за разглежданата мрежа има вида
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получава случайна начална стойност в
интервала (-0.1....0.1):
w1(i,j) = random(-0.1…0.1) за i=0,1,…,A и
j=1,2…,B;
w2(i,j) = random(-0.1…0.1) за i=0,1,…,B и
j=1,2…,C.
3.
Инициализират
се
стойностите
(активационните нива) на допълнителните
елементи: x0=1; h0=1. Тези стойности не се
променят при следващото изпълнение на
алгоритъма.
4. Избира се обучаващ пример, т.е. двойка

изходния слой с помощта на уравнения от вида

( x , y ), където x е входен вектор, а y е
съответен изходен вектор. Съответните

w1 (i, j)  w1 (i, j)  w1 (i, j) ,

w2 (i, j)  w2 (i, j)  w2 (i, j) ,

където w2 (i, j)  ηδ2 (j)hi за i=1,… ,B и j=1,… ,C.
Коефициентът  определя скоростта на
доближаване до търсените стойности на w2(i,j) и
изборът му зависи от спецификата на решаваната
задача. Една подходяща стойност е =0.35 [6].
10. Уточняват се стойностите на тегловите
коефициенти на връзките между входния и
скрития слой с помощта на уравнения от вида

hi 

A

1  exp(  w1 (i, j)xi )

,

3. Апробация на предложения прогнозиращ модел
Числен експеримент. За проверка на
валидността на предложения подход за
прогнозиране на авиационни събития и апробация
на създадения прогнозиращ модел базиран на
ИНМ с ОРГ е реализирана компютърна симулация
в среда на МATLAB. Представеният алгоритъм на
ИНМ с ОРГ е използван за прогнозиране на
годишния брой авиационни произшествия в
гражданската авиация.
Като примери за времеви редове са използвани
статистически данни за годишния брой настъпили
авиационни произшествия в световен мащаб, в
гражданската авиация за периода от време 1990 –
2003г. [6]. Данните за времето от 1990 – 2001г.
(Таблица1) са използвани като обучаващи примери
за ИНМ, а данните за периода от време 1997 –
2003г. са използвани като тестови примери за
проверка на ефективността на модела. Резултатите
от компютърните симулации реализирани чрез
създадения прогнозен модел, базиран на ИНМ с
ОРГ са представени в Таблица2.
Анализ на резултатите и проблеми за
изследване. Резултатите представени на фиг.2 и в
Таблица2 показват, че годишният брой на
авиационните произшествия в световен мащаб
може да бъде прогнозиран сравнително точно с
помощта на реализирания модел на ИНМ с ОРГ.
Прогнозният брой авиационни произшествия в
гражданската авиация, възникнали в световен
мащаб през последната разглеждана година е
276.9941, което сравнено с реалните данни
съответства на грешка от 2.59%.

(2)

i 0

където j=1,… ,B.
6.
Разпространяват
се
активационните
стойности от скрития към изходния слой, като
за целта се използва активационна функция от
вида

oi 

1
B

1  exp(  w2 (i, j)hi )

,

(3)

i 0

където j=1,… ,C.
7. Пресмятат се грешките, получени при
елементите от изходния слой. Тези грешки се
означават с 2(j), като всяка от тях се пресмята с
помощта на изхода на мрежата oj и правилния
изход от обучаващия пример yj с уравнение от вида

 2 (j)  o j (1  o j )(y j  o j ) ,

(4)

където j=1,… ,C.
8. Пресмятат се грешките на елементите от
скрития слой. Тези грешки се означават с 1(j) и се
определят с уравнение от вида
C

1 (j)  h j (1  h j )  2 (i)w2 (j, i) ,

(7)

където w1 (i, j)  ηδ1 (j)xi за i=1,… ,A и j=1,… ,B.
11. Преминава се към стъпка номер 4 и се повтарят
действията от стъпки с номера от 4 до 10 за всички
останали обучаващи примери.

стойности от x се присвояват на елементите от
входния слой на мрежата.
5.
Разпространяват
се
активационните
стойности от входния към скрития слой, като за
целта се използва активационна функция от
вида

1

(6)

(5)

i 1

където j=1,… ,B.
9. Уточняват се стойностите на тегловите
коефициенти на връзките между скрития и
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Година

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Произшествия

267

272

289

306

261

289

277

314

301

277

274

295

246

270

Таблица 1. Годишен брой на авиационните произшествия в световен мащаб

Алгоритъмът за обучение с ОРГ по своята
същност е сравнително точен числен градиентен
метод, който се стреми да минимизира грешката
допусната в изходния слой на мрежата. Този
алгоритъм осигурява добра сходимост в процеса на
обучение на мрежата, но притежава някои
недостатъци, като например това, че схемата по
която се коригират теглата при ОРГ създава
трудности за избягване на локални минимуми. В
тази връзка, първото направление за изследване е
свързано с избора на най-подходящ алгоритъм за
целите на прогнозирането. Второто направление за
изследване е каква топология на ИНМ би била найефективна за обучение на мрежата: класическа
трислойна ИНМ, многослойна ИНМ с обратни
връзки или пълно свързана ИНМ.

Модел на ИНМ с ОРГ

Година

Брой
произшествия

Прогноза

Грешка /%

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

314
301
277
274
295
246
270

277.0000
314.0000
314.0000
289.0000
274.0000
277.0000
276.9941

11.78
4.14
13.36
5.47
7.12
12.60
2.59

Таблица 2. Прогнозни резултати за възникнали
авиационни произшествия в световен мащаб

произшествия и опасни инциденти в гражданската
авиация обикновено зависи от действието на
редица фактори от технически, организационен,
икономически, политически и природен характер.
Отчитането на влиянието на тези фактори при
моделирането и обучението на ИНМ ще осигури
по-добри прогнозни резултати, поради което са
необходими по-нататъшни изследвания в тази
посока.

4. Заключение
Сложността при прогнозирането на авиационни
събития се корени в размера на авиационната
система, нейната динамика и многото фактори,
оказващи влияние върху тази система. Върху
възникването на авиационни произшествия в
гражданската авиация оказват влияние множество
фактори и техните връзки са комплексни и
нелинейни. Използването на традиционни методи
за прогнозиране на авиационни събития не
позволява достатъчно точно отразяване на тази
комплексност и нелинейност, поради което с тях е
трудно да се направят точни прогнози.
Тъй като времевите редове обикновено са
повлияни нелинейно от редица фактори,
предложеният подход за прогнозиране на
авиационни събития, базиран на ИНМ осигурява
достатъчна точност, има добри прогнозни
възможности и перспективи за развитие и
приложение. Възникването на авиационни
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Резюме:
Изискванията за осигуряване на безопасността на полетите и за ефективност на ВС правят особено актуален
въпроса за оптимизиране на тяхното техническо обслужване. Това може да се постигне с преминаване към посъвършени форми на експлоатация и ремонт на авиационната техника. В общата система на експлоатация на
авиационната техника обслужване на ВС заема важно място и е неизбежен елемент на всички видове подготовки на
ВС за полети. Процесът на техническо обслужване (ТО) обикновено се регламентира от технологичния график.
Стремежът да се осигури интензивна експлоатация на ВС, високите разходи за използване на междинните и крайните
летища принуждават авиационните оператори съществено да намалят престоите при транзитното ТО и да изискват от
фирмите-производители опростяване на ТО.
Ключови думи: въздухоплавателни средства, стратегии за експлоатация, системи за ТОР.

1. Въведение

2. Показатели за определяне на разходите от време
за ТОР

Развитието на гражданската авиация е
приоритет на всяка една икономически и социално
развита държава. Това изисква разработването на
перспективни въздухоплавателни средства (ВС) с
високи летателно-технически характериктики,
добри експлоатационни и икономични показатели
и висока ефективност на използването им.
Тези изисквания правят особено актуален
въпроса за оптимизиране на тяхното техническо
обслужване. Това може да се постигне с
преминаване към по-съвършени форми на
експлоатация и ремонт на авиационната техника.
Към настоящия момент водещите в авиационно
отношение страни прилагат изключително
прогресивни стратегии за експлоатация по
техническо състояние: с контрол на параметрите и
с контрол на нивото на надеждността. В общата
система на експлоатация на авиационната техника
обслужване на ВС заема важно място и е
неизбежен елемент на всички видове подготовки
на ВС за полети. Публикацията е опит да се
направи сравнение на продължителността на
техническото обслужване и ремонт (TOP) на ВС по
съществуващите две основни стратегии за
експлоатация
–
планово-предупредителната
система (ППС) и системата за експлоатация по
техническо състояние (ЕТС) [3].

Разходите на време за ТОР най-често се
характеризират с два показателя: Кп – относителна
продължителност на ТОР, изразена в часове на
престои, отнасящи се към 1 час полет на самолета,
и t тор – величина, показваща частта от общия
годишен фонд, изразходвана за ТОР. Тези
показатели са свързани между себе си с
относителния годишно пролетяно време [1,2]:
(2.1)
tТОР  К п . год ,
Показателят Кп също зависи от пролетяното
време за годината, а по-точно, той намалява с
увеличаване на седмичната интензивност на
летателната експлоатация [3].
На свой ред разполагаемото годишно пролетяно
време зависи от значенията на тези показатели:

 год  t год

1  t пр

1  Кп

,

(2.2)

където: tгод = 8760 часа – годишен фонд от време;
t пр – сумарни относителни престои на ВС
в изправно и неизправно състояние.
На фиг.1 е представена зависимостта на
годишния нальот на ВС от престояването в
изправно и неизправно състояние и относителната
продължителност на ТОР.
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седмични пролетени часове на руските самолети са
по-малко, отколкото средните пролетени часове на
западните самолети (примерно с два часа за
самолетите с малка продължителност на полета, с
четири часа със средна, и със седем часа – с поголяма продължителност). Заедно с това
експлоатационно техническите характеристики на
самолетите руско производство да имат
значително по-големи годишни и седмични
пролетени часове.
Максималните седмични пролетени часове за
самолет Ту-134 са до 8 часа (което е значително
повече от средните пролетени часове за самолетите
В-737-300 и А-310 в авиокомпания Lufthansa, а за
самолетите ТУ-154(М) – до 7,5 и Ил-86 – до 8,00
часа, което съответства на пролетяното време за
самолетите А-300 и А-300В в авиокомпаниите
Lufthansa и Air France [4,5].
Структурата на годишния фонд от време tгод на
ВС се сумира от годишното полетно време  год на
ВС, продължителността на ТОР tТОР, престоят на
ВС в изправно tиз и неизправно tнеиз състояние:
t год   год  t ТОР  t из  t неиз ,
(2.3)

Фиг.1
При това под престой в изправно състояние се
разбира състоянието на самолета в очакване за
излитане, резерв, поради метеорологични условия
и други причини, несвързани с неговото
техническо състояние и ТОР. Престоят в
неизправно състояние се определя от липсата на
резервни части, необходимостта от извършване на
доработки или възстановяване след повреди и
други инциденти, отстраняване на предявени
рекламации към производителя или други
причини, изключващи възможността за понататъшна летателна експлоатация на ВС (освен

1   год  t ТОР  t из  t неиз ,

(2.4)

ТОР). По този начин, показателните t ТОР и Кп са
тясно свързани с годишното пролетяно време на
самолета и интензивността на неговата
експлоатация, съществено оказвайки влияние на
нейните технико-икономически показатели [1,3].
3. Сравняване на показателите на самолети руско
и западно производство
Във връзка с анализа на техникоикономическите показатели на авиационната
дейност интерес представлява оценката на
интензивността на експлоатация на ВС от
гражданска авиация. През последните години
средното годишно полетно време на самолетите
руско производство от основните типове (Ту-154,
Ан-24, Ил-86 и др.) представлява примерно 16001800 пролетени часове, което съответства на
средно седмичното пролетяно време 4,5-5,0 часа,
практически независимо от излетната маса на ВС и
характера на неговото използване, и свидетелства
за сравнително не висока средна интензивност на
експлоатацията. Графично тези данни са
представени на фиг.2.
От друга страна, средно годишното пролетяно
време на самолетите на западните фирми е от
2000-2500 часа за самолетите F-28, В-727 и В-737 и
до 4400-5400 часа за самолетите DC-10 и В-747,
което съответства на средни седмични пролетени
часове от 5,5 ÷ 6,8 до 12,0 ÷ 14,8 часа. Средните

Фиг.2
От фиг.3 следва, че за основните типове руски
самолети експлоатирани по ППС, престоят им в
изправно състояние съставлява средно 40% от
годишния фонд, от които 11% са поради престой
на транзитни летища (свръх времето необходимо
за транзитно техническо обслужване). Престоят на
самолетите в изправно състояние два пъти
надвишава времето, необходимо за полети и
средно е равно на 20%. Престоят на ВС в
неизправно състояние се определя главно от
липсата на резервни части и средно се състои от
около 15% от годишния фонд. По този начин,
сумарният престой на ВС в изправно и неизправно
състояние представлява средно 55%, т.е повече от
половината от годишния времеви фонд.
Разпределението (фиг.2.) на календарния годишен
времеви фонд за отделните типове магистрални
самолети в авиокомпанията Swissair свидетелства
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за значително подобрено използване на парка от
самолети: годишно пролетяно време на ВС от 3060% (средно 45%) от годишно времеви фонд, а
сумарния престой в неизправно и изправно
състояние от 24 до 8% (средно 17%), т.е три пъти
по-малко, отколкото ВС, експлоатирани в руските
авиокомпании.

Престой за техническо обслужване

4. Изводи
Процесът на транзитното ТО обикновено се
регламентира
от
технологичния
график.
Стремежът да се осигури интензивна експлоатация
на ВС, високите разходи за използване на
междинните и крайните летища принуждават
авиационните оператори съществено да намалят
престоите при транзитното ТО и да изискват от
фирмите-производители опростяване на ТО.
Продължителността на ТО на повечето
съвременни самолети е 20-30 мин. а за самолетите
за далечни разстояния до 55 мин. Като цяло,
продължителността на транзитното ТО на
самолетите руско производство е няколко пъти поголямо, което се обяснява с по-големите разходи от
време за подготовка на пътническия салон и за
зареждане с гориво.
От извършения анализ на процеса на ТОР
следва, че осигуряването на възможността за
повишаване на интензивността на полетите на
транспортните самолети с цел повишаване на
тяхната ефективност при експлоатацията им
изисква реализация на организационно-технически
мероприятия, свързани с намаляване на престоите
на ВС в изправно и неизправно състояние и
намаляване на относителните престои при ТОР.

25,3%

80
Престой
60
в базата
40

Престой в неизправно

състояние

Престой в изправно състояние
Престой за
транзитно ТО

14,5%
29,0%
11,3%

20
Време в полет
0

Ту-134

Як-42

Ту-154 Ил-62(М) Ил-86

19,6%
Средно
значение

Фиг.3
Характерно за ТОР на самолетите руско
производство е, че престоят им не зависи от типа
на ВС и средно представлява 25% от годишния
времеви фонд. За самолетите на Швейцарската
авиокомпания Swissair сумарният престой при
ТОР е съществено по-голям, тъй като пролетяното
време за година е много по-голямо и съставлява
около 45% за самолетите DC-9 и А-310 и около
30% за DC-10 и В-747 при средно значение за
средния парк около 40%. За самолетите на тази
авиокомпания показателя Кп* се променя в пошироки предели (от 1,5 за DC-9 до 0,5 за самолет
В-747). При това прави впечатление малкото време
на престой при извършване на периодично ТО (3,3
÷ 4,3% от годишния времеви фонд) и особено
ремонтната форма (0,6 ÷ 1,6%). Показателя Кп за
тази авиационна фирма се определя по
статистическите данни с отчитане на календарния
престой в отличие от показателя Кп*, който е
прието да се определя с отчитане само на
технологичните разходи от време за ТОР.
Представените резултати могат да бъдат обяснени
както с голямата периодичност на извършване на
регламентни работи (check), така и със
сравнително неголемите обеми от работа, което
определя широкото използване на средствата за
бордови контрол, позволяващ откриването на
повечето от отказите или в полет, или при
линейното ТО.
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Резюме: Определянето на инерционните моменти на летателния апарат (ЛА) е необходимо
за програмирането на автопилота. В доклада е показан подход за определянето на инерционните
характеристики чрез създаване на тримерен модел на безпилотен летателен апарат (БЛА) със
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етапи се използват аналитични или таблични
методи с голяма трудоемкост. При безпилотните
летателни апарати (БЛА) избора на оптимална
конфигурация до голяма степен зависи от
минимизирането на инерционните моменти [1, 2,
3].

1. Въведение
За постигане на висока маневреност,
приемлива устойчивост и управляемост на
летателните апарати (ЛА), както и за намаляване
на претоварванията при неспокойна атмосфера е
необходимо те да имат малки стойности на
инерционните моменти спрямо осите на
свързаната координатна система. Стойностите на
моментите нарастват с пета степен на размерите на
ЛА. В същото време техните размери от
съображения за икономическа ефективност и
намаляване на вредното влияние върху околната
среда постоянно се увеличават.

При съвременните методи на етапите на
предварително и детайлно проектиране се създава
максимално подробен 3D модел на ЛА, който ни
дава стойностите на инерционните моменти с
много по-голяма точност от аналитичните и
таблични методи, но тя все още е недостатъчна за
процесите на оптимизация и интеграция.
В крайните етапи на проектирането
разполагаме с опитни образци, на които можем да
измерим експериментално инерционните моменти.
Това може да стане на експериментални установки
на земята или при полетните изпитвания. Поради
големите размери и маси на ЛА се изисква
създаването на големи установки, докато при
полетните изпитвания не може да се достигне
висока точност.

При проектирането на летателни апарати един
от труднорешимите проблеми е определянето на
стойностите на осовите инерционни моменти. В
началните етапи на проектирането не разполагаме
с необходимата информация дори и за
приблизителното
им
определяне.
Техните
стойности са ни необходими на тези етапи за:
избор на оптимален вариант; определяне на
маневрените характеристики и устойчивостта на
проектирания ЛА; определяне на изискванията към
системата за управление и автопилота. Поради
високата степен на неопределеност, големия брой
елементи, тяхната сложна форма и големия брой
разглеждани варианти е изключително трудно да
определим с необходимата точност стойностите на
инерционните моменти в този момент. На тези

Голяма част от БЛА нямат големи размери и е
възможно да се измерват на експериментални
установки инерционните моменти с необходимата
точност.
2. Мотивация
Настоящата работа е резултат от дейността по
проект 102ни067-24 на ТУ-София, филиал
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Пловдив. Разработването на тестов БЛА и
подготовката му симулации и полетни изпитвания
изискваше определянето на инерционните му
моменти. За целта беше проектирана и изработена
експериментална установка за определяне на
центъра на масата и инерционните моменти на
БЛА, която ще се използва и за лабораторни
упражнения по проектиране на летателни апарати.
3. Инерционни моменти на летателния апарат

Инерционнят момент Iy на ЛА със съчленено
крило ще e по-голям от съответният момент на
еквивалентни ЛА поради голямото разстояние
между центровете на масите на предното и задното
крила и центъра на масите на ЛА. По-големите
площи на кормилата за височина и възможността
за директно управление на подемната сила при
съчлененото крило обаче могат да осигурят
същите или по-добри динамични характеристики
от тези на еквивалентни ЛА с други схеми.
5. Пресмятане на инерционните моменти.
Летателните апарати са обекти със сложна
геометрия и голям брой елементи. По тази причина
се използват аналитични методи основани на
принципа на суперпозицията и теоремата на
Щайнер за паралелните оси, които позволяват
отначало да се определят инерционните моменти
на отделните елементи, а след това и на целия
летателен апарат.

фиг. 1 Свързана координатна система
и осови инерционни моменти
За създаване на модела на движение на ЛА и
за програмиране на автопилота са необходими
стойностите на инерционните моменти спрямо
осите на свързана координатна система, с начало в
центъра на масата на летателния апарат.
От теоретичната механика е известно, че
моментът на инерция на плътно тяло, ротиращо
около избрана ос се пресмята чрез интеграла:

фиг. 2
където:
1-център на масата на тялото;
2-център на масата на предно дясно
полукрило;
3-център на масата на дясно крилце;
4-център на масата на задно дясно
полукрило;
5-център на масата на задно ляво полукрило;
6-център на масата на ляво крилце;
7-център на масата на предно ляво
полукрило;
8-център на масата на движител и централен
силов елемент

където:
r-радиус вектор на точка от тялото;
ρ(r)-плътност на тялото в точката;
d(r)-разстояние от точката до оста;
dV(r)-елементарен обем в точката.
За целите на проектирането на ЛА е
необходимо да знаем стойностите на моментите
спрямо осите на свързана координатна система с
координатно начало в центъра на масите на ЛА.
4. Инерционни моменти на ЛА със съчленено
крило

При концептуалното проектиране на ЛА със
съчленено крило, показан на фиг. 2, приблизително
можем да изчислим инерционният момент спрямо
оста x на свързаната координатна система по
формулите:

Инерционните моменти Ix и Iz на ЛА със
съчленено крило ще са няколкократно по-малки от
съответните моменти на еквивалентни ЛА
реализирани по най-широко използваните схеми:
нормална, патица и летящо крило. Това се дължи
на факта, че при съчлененото крило разпереността
и масата са по-малки. Като резултат ще са
необходими по-малки площи на кормилата за
наклон и посока и мощности на изпълнителните
механизми за постигане на същите динамични
характеристики, както при еквивалентните ЛА с
други схеми.

където:
Ix-инерционният момент на ЛА спрямо x;
-инерционният момент на j-тият елемент
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не е по-голямо от една десета от началната
амплитуда, то грешката, която се дължи от
демпфиране от околната среда ще е под 0,02% и
може да се пренебрегне [6].

от ЛА спрямо x;
инерционният момент на j-тият
елемент от ЛА спрямо ос xj, минаваща
през центъра на масата на елемента;

Уравненията описващи движението на
махалото във вакуум, са приложими и при
движението на махалото във въздух, но в този
случай I, W и M се отнасят за виртуални стойности
на момента на инерция, теглото и масата на
махалото когато е потопено във въздух. Разликите
между виртуалните стойности и тези при
осцилиране в атмосфера се дължат на три ефекта:
на плаваемостта на конструкцията, на затворения в
конструкцията въздух и на ефекта на добавените
маси.

Mj—масата на j-тият елемент;
dj-разстоянието от центъра на масата на
j-тият елемент от ЛА до x.
Аналогично се изчисляват и инерционните
моменти Iy и Iz.
В началните етапи елементите се представят
като прости фигури с еднородна плътност и
стойностите на инерционните моменти могат да се
вземат от таблици.

6. Експериментално
инерционните моменти

определяне

на

Реалната маса на конструкцията на махало в
атмосфера ще бъде:

Най-разпространеният
начин
за
експериментално определяне на осови инерционни
моменти е по метода на физичното махало. За ЛА
обикновено се използват сложно и торсионно
махала [6].

където:

е масата на конструкцията;
е обема на конструкцията;
е плътността на въздуха.
Истинската маса на конструкцията, заедно с
въздуха, затворен в нея ще бъде:

Движението на недемпфирано махало,
осцилиращо с малки отклонения във вакуум, се
описва с уравнението:

където

е общия обем на самолета.

При движението си във въздуха, обектът
увлича околния въздух. В [5] е прието, че
влиянието на този въздух може да се отчете чрез
добавяне на допълнителен момент към момента на
обекта:
;
където е добавеният момент на инерция спрямо
центъра на тежестта и
е добавената маса.

където:
I-моментът на инерция спрямо оста на
осцилиране;
b-характеристична константа, зависеща от
вида, размерите и теглото на махалото;
θ-е ъглово отклонение на махалото.
При решаването на това уравнение се намира
периода на осцилация и инерционния момент [4, 6,
7].
За двунишково торсионно махало оста на
осцилация е вертикална, лежи между нишките и
минава през центъра на масата на системата.
За сложно махало оста на осцилация е
хоризонтална, минава през точките на окачване, но
не през центъра на масата на махалото.
При това махало момента на инерция спрямо
ос, минаваща през центъра на масата се определя
от уравнението

При движението си във въздуха подвижните
елементи увличат въздуха и ефектът от това може
да се отчете, като прибавим допълнителната маса
на увлечения въздух към масата на движещите се
елементи. Тази допълнителна маса ще зависи от
съпротивлението при движението във въздуха. Ако
плътността на измерваното тяло е голяма, тази
допълнителна маса е пренебрежимо малка, но това
не важи за самолетите. Стойността на тази маса
зависи от удължението на крилото. Oписание на
пресмятането на тази маса е дадено в [5].
Истинският инерционен момент на махалото
I спрямо ос, която минава през центъра на масата
му, ще е съставен от три елемента. Първият ще е
, представляващ инерционният момент на
конструкцията му. Вторият ще е , представляващ
инерционният
момент
на
затворения
в
конструкцията въздух, зависещ от плътността му.

където M е масата на махалото.
На практика движението на махалото ще се
демпфира от триенето, което не е отчетено в
теоретичния случай. Периодът на осцилациите ще
е по-голям при експеримента, отколкото се
пресмята по горните уравнения. Ако намаляването
на амлитудата на люлеене след първата осцилация
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моменти на БЛА. Изработен е тестови модел на
БЛА със съчленено крило и са определени
експериментално инерционните му моменти.
В следващи работи ще се определи
зависимостта между теоретичните и истински
стойности на инерционните моменти от основните
геометрични параметри на ЛА със съчленено
крило.
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фиг. 4 Измерване на Iy

фиг. 5 Измерване на Iz
7. Заключения и бъдещи работи
Предложен
е аналитичен модел за
приблизително пресмятане на инерционните
моменти на етапа на концептуалното проектиране.
Моделът може да бъде използван са сравнителна
оценка на разглежданите варианти.
Направен е пълен тримерен модел на ЛА със
съчленено крило и са получени по-точни
теоретични стойности на инерционните му
моменти в сравнение с аналитичния модел.
Разработена е и е изработена установка за
експериментално определяне на инерционните

[9] М. Куприков и О. Долгов, Особености
выявления
моментно-инерционного
облика
перспективных самолетовя. Вестник МАИ. Т.17,
№ 2, Авиационная техника, Москва, 2010
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Абстракт:
Използването на спътниковите навигационни системи (СНС) вече не е престиж, а ежедневие. В същото
време основен техен недостатък остава възможността за пропадане на сигнала от навигационните спътници.
Това води до проблеми с непрекъснатостта на обслужване и интегритета на системата. В работата се изследват
варианти на интегриране на СНС с други датчици на навигационна информация. Този тип интегриране се
налага поради необходимостта от непрекъсната навигация между периодите на обновяване на приемника, по
време на периодите на интерференция или „затъмняване” на приемниковата антена.
Ключови думи: спътникови навигационни системи, , датчици за скорост, интегрирани системи.

Като етап в развитието на СНС трябва да се
отбележат и широкозонните СНС (SBAS). Тези
системи
използват
конфигурация
от
специализирани спътници и наземни станции за да
изработи и изпрати коригиращи сигнали към СНС
приемниците и да предоставят на съответните
потребители информация за интегритета на всеки
навигационен спътник. Така се постига значително
намаляване на навигационната грешка и
информация за надежността на получената
навигационна информация.Напълно развити се
смятат американската WAAS и европейската
EGNOS. Свои широкозонни СНС развиват Индия
(GAGAN), Япония (MSAS), Русия (SDCM), Китай
(SNAS) и Канада (CWAAS).
Друг вариант на СНС са локалните системи
известни като LAAS или GBAS. Те са особенно
популярни в районите на летищата, където
интегритета, достъпността, непрекъснатостта и
точността на СНС е от особенно значение.

1. Увод
СНС са факт. Тяхното използване е неоспоримо
и е с характеристики по-добри от тези на
останалите съвременни навигационни системи. Не
може да не се отчете, обаче, че тяхното приложение
в много случаи е спорно и проблемно, особенно в
градски условия, където съвременният човек
прекарва по-голямата част от времето си. Не
случайно
проф.
Милър,
президент
на
Американския Институт по Навигация (ION) бе
озаглавил своя пленарен доклад на IEEE
конференция в Хърватска [1]: “Got GPS? The
Navigation Gap”.
Целта на настоящата работа е да се разработи
eкспериментална установка и на базата на реални
данни да се изследват възможностите за
интегриране на СНС, жироскопичен датчик на
ъглова скорост и датчик на линейна скорост.
2. Съвременно състояние на системите
за глобална спътникова навигация (GNSS)

3. Същност на интегрирането на GNSS с
други системи и датчици

Понастоящем,
единствената
напълно
оперативна GNSS е американската NAVSTAR, поизвестна като GPS. В края на 2010 г. за глобално
функционираща е обявена и руската GLONASS,
чието развитие продължава. Китай разширява
своята регионална система Beidou в глобална
такава, наречена Beidou–2 (Compass). В
първоначална фаза на разгръщане е европейската
GNSS – Galileo. Очаква се Beidou-2 и Galileo да
бъдат напълно оперативни до 2020 г. Понастоящем
в Индия и Япония се разработват и две регионални
спътникови навигационни системи наречени
съответно IRNSS и QZSS.

Необходимостта от удовлетворяване на
изискванията за интегритет, достъпност, непрекъснатост и точност на СНС води до естествените
пътища за интегриране на тези системи с други
навигационни системи и датчици. В авиацията найпопулярен е навигационният комплекс включващ
инерциални навигационни системи или датчици и
СНС. Проблемът със стойността на подобен
навигационен комплекс при тежки самолети не
стои в такава степен, както в други приложения от
типа на наземни средства, използвани в района на
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постъпва навигационна информация от самия
приемник и другите навигационни системи;
Тясно интегрирана СНС, при който вариант
информацията от другите датчици или системи
коригира информацията от приемника преди тя
да е излязла от последния.

летището. При тях интерес представляват
възможностите за интегриране на СНС със
скоростомер, жироскопичен датчик на ъглова
скорост или с и двата датчика на навигационна
информация. Най-често цитираните възможности
за обработка на цялата навигационна информация
от всички датчици са свързани с използването на
филтър на Калман [2]. Техниката за неговото
приложение е известна и много често фирмата
производител дава възможност да се използва
изчислително време на процесора на приемника на
СНС, като от потребителя се изисква да
конфигурира вектора на състоянието и вектора на
измерванията [3].
При интегрирането на СНС с други
навигационни системи и датчици са възможни
основно два варианта:
Свободно интегрирана СНС с други системи,
при което приемникът за спътникова навигация
работи като такъв, давайки на изхода
навигационни параметри, както в режим на
неинтегрирана СНС. Независимо от него
съществува процесор, на входа на който

4. Експериментална установка
За целите на
изследването е използвана
установка за тестване на жироскопични прибори,
която има стабилизирана скорост на въртене на
платформата (виж фигура 1). На платформата е
монтирано рамо с дължина 1.9 м. На края на рамото
е монтирана антената на GPS приемник, при което
се осигурява постоянна периферна (пътна скорост)
и съответно компоненти на тази скорост по
направленията север-юг и изток-запад, изменящи се
по синусоидален закон. От особен интерес
представлява динамиката на антената по
координати и скорости, като се има предвид, че
грешката по скорост на използвания приемник на
фирмата u-Blox е със средноквадратично
отклонение 17 см/сек. по паспортни данни [3].
1.9 m

2 об/мин
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Фигура1: Експериментална установка

Друг проблем при експеримента е нарушената
методология на калибровка на филтъра предписана
от фирмата производител., поради характера на
експеримента. Има се предвид, че за правилното и
бързо калибриране на филтъра е необходимо
обектът да се движи праволинейно за дефиниран
интервал от време, след което да се извършат
предписани от фирмата еволюции на обекта,
включващи завои на 90 0 . При проведените
експерименти, това е неизпълнимо.

5. Експериментални резултати

Основната цел на проведените експерименти е
да се проследи поведението на навигационния
комплекс, включващ GNSS приемник, МЕМС
датчик на ъглова скорост и датчик на линейна
скорост. В GPS приемника е вграден фирмен
софтуер, позволяващ неговото конфигурирането с
горепосочените датчици и последваща обработка
на вектора на състоянието с филтър на Калман [4].
На изхода от процесора се получава оценка на
31

вектора на състоянието във пространството на
координатите и линейните скоости, за разлика от
GNSS приемник, където оценката е в областта на
псевдоразстоянията и тяхната скорост на
изменение [5]. Фигура 2 онагледява изменението
на скоростите по направленията север-юг и изтокзапад. Вижда се високата точност при определяне

на скоростта и дефазацията на двата сигнала на
900.На фигура.3 е представено изменението на
координатите по направленията север-юг и изтокзапад. Има разлика в изображението, дължаща се
на различните мащаби по географска широчина и
дължина. Отново е налице дефазация на двата
сигнала на 900.

И зм е н е н и е н а с е в е р н а т а и и з то чн а к о м п о н е н ти н а с к о р о с тт а п р и и зп о л з в а н е н а
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Фигура 2: Изменение на скоростите в направления север-юг и изток-запад
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Фигура3: Изменение на координатите в направления север-юг и изток-запад

Особен интерес представлява експериментът,
при който се имитира пропадане на сигнала на
СНС. На практика това се имитира с изключване
на антената. На фигури 4 и 5 са показани

съответно изменението на скоростта във функция
от времето със и без датчици на допълнителна
навигационна информация по ъглова и линейна
скорост.
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Фигура 4: Изменение на скоростта по направление север-юг на GNSS приемник при изключена антена
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Фигура 5: Изменение на скоростта по направление север-юг на GNSS приемник включен в навигационен комплекс при
изключена антена

[3] u-blox
AG,
ANTARIS®
4 GPS
Modules
System Integration Manual (SIM),
www.u-blox.com,
Switzerland, 2007г.
[4] u-blox AG, LEA-4R / TIM-4R System Integration
Manual / Reference Design, www.u-blox.com,
Switzerland, 2007г.
[5] Hollenstein, Ch., Favey, E., Schmid, C., Somieski, A.,
Ammann, D., Performance of a Low-cost Real-time
Navigation System using Single-frequency GNSS
Measurements Combined with Wheel-tick Data, ION
GNSS 21st. International Technical Meeting of the
Satellite Division, Savannah, 2008
[6] Hollenstein, Ch., Favey, E., Schmid, C., Somieski, A.,
Ammann, D., u-blox’ Dead Reckoning for Automotive
Applications, u-blox AG, Switzerland, 2010

6. Изводи и заключения
Предложеният вариант на навигационен
комплекс работи изключително ефективно;
Получените точности по координати и скорости
надминават значително тези на отделните
системи и датчици, влизащи в комплекса;
Прекъсване в нормалната работа на GNSS
приемника не се отразява върху работата на
комплекса за кратки интервали от време;
От значение е калибровката на филтъра на
Калман, който се влияе и от честотата на
импулсите на одометъра. Този въпрос в
настоящата работа не е изследван в дълбочина
Използвана литература

Представената
работа
е
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Abstract:
В доклада е направен преглед на най-ефективните и разпространени аеродинамични методи и
структурни подходи, които се прилагат при изследване на динамиката на носещият винт на хеликоптер.
Разглeдани са предимствата и недостатъците им, въз основа на които да се избере най-удачната
комбинация - аеродинамична теория и структурен подход, която да даде възможност за моделиране на
носещият винт и за решаване на проблемите свързани с динамиката му.
Keywords: аеродинамика, носещ винт, хеликоптер
атака на сечението. Следователно за решение на
задачата е нужно да се намерят индуцираните
скоростите на диска на винта. Това може да се направи с
помощта на импулсната теория, вихровата теория или
числени методи, които отчитат неравномерността на
полето на скоростите на протичане.
Импулсна теория
В импулсната теория за разчет на аеродинамичните
характеристики на носещият винт се приемат основните
хидродинамични закони за съхранение (маса,
количество на движение и енергия) към системата винт
– поток. Недостатъкът на тази теория е, че не се
разглежда подробно картината на натоварването на
винта или обтичането му от потока. Самостоятелно тази
теория е недостатъчна за изследване и проектиране на
винта.
 Вихрова теория
Вихровата теория представлява начин за изследване
работата на носещия винт, в чиято основа са законите на
хидродинамиката. Последните определят движението и
действието на завихреността на потока (формулата на
Био–Савар, теоремата на Келвин и Хелмхолц)
съобразно индуцираните скорости по диска на винта. В
простия вариант вихровата теория използва схемата на
активния диск.
 Активен диск
В импулсната теория, носещият винт, както е
представен в [1,2,20-24,29], се изобразява като схема на
активен диск, т.е. диск с нулева дебелина, който е
способен да поддържа прекъсване на налягането и по
този начин да се даде ускорение на преминаващия през
него въздух. Натоварването се счита за стационарно, но
в общия случай то може да се изменя по повърхността
на диска.
Задачата на теорията се състои в това, че

1. Въведение
В доклада е направен преглед на известните до сега
основни аеродинамични методи и структурни подходи,
които се прилагат за изследване динамиката на
носещият винт на хеликоптер. Целта на направения
обзор е да даде предпоставки за избор на най-удачния
аеродинамичен метод и съответно структурен подход,
които да дадат възможност за моделиране на носещият
винт на хеликоптер и за решаване на проблемите
свързани с динамиката му.

2. Аеродинамични теории прилагани
изследванията
на
аеродинамиката
хеликоптера.

при
на

Има няколко основни видове аеродинамични теории,
които се използват при решаването на проблемите
свързани с динамиката на носещият винт на
хеликоптера. Основно внимание в литературата е
обърнато на тези методи, които са най-ефективни и
разпространени: Потенциални методи, Теория на
Глауерт, Теория на носещата повърхност, Панелни
методи и други.
Теория на Глауерт (BEMT)
Както е описано в [1,20-24,29], при теорията на
изолираните крилни сечения (Blade Element-Momentum
Theory BEMT) се изчисляват силите, които действат на
лопатата при нейното движение във въздуха, а по тях се
изчисляват аеродинамичните характеристики на
носещия винт. Това е теорията на изолираните крилните
сечения приета за въртящо се крило. Предполага се, че
всяко сечение на лопатата работи като крилен профил в
двумерен поток, а влиянието на средата и останалите
части на винта е отчетено чрез индуктивния ъгъл на
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течението се моделира, след това се задават началните
(гранични) условия, използват се различни методи за
дискретизация на системата ОДУ и ЧДУ, в последствие
се прави апроксимация и решение на системата
уравнения чрез подходящ избор на схема.
Дискретизацията
на
контролния
обем
(КО)
представлява разделянето на областта на по-малки
крайни обеми, които образуват т.нар. изчислителна
мрежа. Решението на пространствената 3d респективно
2d задача и анализа на течението се осъществява с
числено решение на математическия модел, базиран на
решаването на:
 уравненията на Навие-Стокс или закон за
запазване на количеството на движението на
флуида в в диференциален вид;
 уравнение за непрекъснатостта (уравнение за
съхранение на масата на флуида) във векторна
форма.
Уравнението за непрекъснатостта и уравненията на
Навие-Стокс са основните преносни уравнения, но
съществуват и други допълнителни преносни
уравнения, като енергийните уравнения, при които се
отчитат явленията на топлообмен и турбулентност.
Структурата на CFD кода представлява съвкупност
от числени алгоритми, които се използват за решаването
на редица задачи свързани с моделирането на обекти и
изчисляване на флуидните течения.
 Програмни
продукти
използвани
при
изследване на аеродинамиката на винт.
Днес се използват редица програмни продукти за
числено моделиране и симулация на обекти,
респективно за случая на носещият винт на хеликоптер.
Най-известни и разпространени са: CAMRAD II на
NASA, ELSA на ONERA, FLUENT CFD, ANSYS Fluent,
NASTRAN – CFD.
Както е описано в [7-11,17,19] развитието и
утвърждаването на някои подробни програмни кодове
за анализ на хеликоптерите такива CAMRAD II,
2GCHAS, RDYNE, COPTER, UMARC и CAMRAD/JA
са били другата тема, която е получила значимо
внимание. Сред тези програмни кодове, найнапредналите са CAMRAD II и 2GCHAS. Те имат
значителни изчислителни възможности, позволяващи да
се получи решението на обекти със сложна геометрия.
Програмният код CAMRAD II има предимство при
изследване на аеродинамиката на телата (фюзелажите) и
улеснява изследването и решението на проблемите на
обектите със сложна геометрия. Той е най-широко
използван най-вече в САЩ и в Япония. Този програмен
код е по-успешен отколкото неговите конкуренти в
съответствие с експерименталните данни. Програмния
код 2GCHAS също е бил подложен на значително
усъвършенстване през последните пет години и
резултатите показват общо задоволителна работа при
широк обхват от проблемите на хеликоптерите.
Модифицираната и подобрена версия на 2GCHAS кода
в последно време е достъпна и за цивилни потребители.
2GCHAS има допълнително предимство, тъй като е
способен да работи и с операционната система Linux.
Програмният код UMARC разработен в Университета
в Мериленд има също така широк и успешен спектър на
приложение, но основно се използва за учебни цели.

разглеждайки обтичането на активния диска и в
частност при зададена теглителна сила да се намери
индуктивната скорост и потребната мощност.
В импулсната теория тази задача е решена, като са
използвани основните хидродинамични закони за
съхранение.
Във вихровите теории скоростта индуцирана от
вихровата следа се намира с помощта на формулата на
Био-Савар.
В потенциалните теории се решават уравненията за
относителната потенциална скорост. Когато схемата на
течението е еднаква, то и трите теории трябва да дадат
един и същ резултат.
 Методи на числената аеродинамика - CFD
От литературните източници се вижда, че теорията
на изолираните крилни сечения (BEMT) и теорията за
активния диск, дадени като евентуално приложими при
предварителните изчисления на характеристиките на
носещият винт, са недостатъчни и водят до неточност на
резултатите. Следствие на което не е възможно и
достатъчно те да бъдат използвани при изчисленията в
етапа на проектиране.
За да се изясни динамиката на носещия винт на
хеликоптера и да се подчертаят предимствата на
използването на разработения модел се налага да се
направи оптимизация на модела. Тя се състои в
създаването на аеродинамичен модел, който
представлява
математическа
връзка
между
аеродинамичните характеристики и параметри на
хеликоптера. За тази цел се прави числено моделиране
на обекта чрез използването на съвременни мощни
програмни пакети.
CFD моделите използват като математичен апарат
диференциалните уравнения на Навие-Стокс и
Ойлер[4,7,8,9,30], като разглеждат съответно модели на
реален вискозен или безвискозен флуид.
В основата на численото моделиране на обектите
използващи методите на числителната аеродинамика
стои решаване на определен брой общи диференциални
уравнения (ОДУ) и частни диференциални уравнения
(ЧДУ), чрез които се описват теченията и явленията
отнасящи се към тях. Тези уравнения не могат да се
решат аналитично и за да се получи приблизително
числено решение се използват методи за дискретизация.
Основните методи за дискретизация, които се налагат в
CFD са метод на крайни разлики (МКР), метод на
контролни обеми (МКО) и метод на крайни елементи
(МКЕ).
Предимства са:
 Висока точност на численото решение;
 Възможност за изследване на явления
възникващи при обтичането на носещия винт,
там където контролирането на експеримента е
затруднено;
 Възможност за изучаване на динамиката на
винта в опасни режими на работа, като
резултатите биха послужили за подобряване
аеродинамиката на хеликоптера.
Метод на крайните обеми (МКО)
Основният метод за дискретизация, който се прилага
е метода на крайни обеми. В случая областта на
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представя във вид на интегрално уравнение, което е
основа за метода на правата колокация.
Като типичен пример е разгледано крило в свободен
поток, чиито еластични свойства са изразени чрез
уравнение в оперативен вид. В последното са отчетени
вертикалното преместване (деформацията от огъване) и
външното вертикално натоварване на крилото
(налягането). Така всяка повърхност на крилото е
разделена на равномерни мрежови елементи на n
мрежови участъци, така че всяка от тези условни точки
удовлетворява уравнението, и като резултат се получава
еквивалентното матрично уравнение.
 Метод на крайните елементи (МКЕ)
Съществува подход [3,6,7,11,15,17,26-28], при който
основната концепция е, че отделната конструкция на
обекта е моделирана като комбинация от отделни
конструктивни елементи, които могат да изпитат
относителното преместване един спрямо друг.
Отделните конструктивни елементи са деформируеми,
еластични обеми, които са представени от крайни
елементи. Принципните елементи на този метод са:
1. Уравненията на движение, които са получени,
използвайки принципа на Хамилтън като отправна
точка:

3. Методи за изследване на носещия винт с
еластична лопата.
В [7-9,12-16], Friedmann е разгледал принципните
тенденции в решаването на подобен род проблеми,
наблягайки на новите методи за решение на проблемите
свързани с аероеластичността. В [5,17,18,19,24,25] е
изложенo подробно хронологично разглеждане на
проблемите свързани с маховото движение (странично
махане) и усукването на носещ винт, при извършване на
маховото движение в режим на висене и при установен
праволинеен полет, като се подчертава нелинейния
характер на проблема при разглеждане на
аероеластичната устойчивост на без шарнирната лопата
на носещия винт.
Основният проблем в аероеластичността на носещия
винт е усукването на лопатата при маховото движение
на винта. Геометричната нелинейност е свързана със
средното отклонение на лопатата, което трябва да е
обединено със структурните, инерционните и
аеродинамичните членове, отговарящи на проблемите с
аероеластичността.
Проблемът свързан с аероеластичността на винт
може да бъде разделен в две направления: при висене и
при праволинеен полет [4,28]. В режим на висене,
анализът на собствените честоти и форми на лопата е
бил използван, за да се получат
границите на
аероеластичната устойчивост при праволинеен полет.
 Метод на Майклстед – Холцер
Основата на този метод [3-7,27,28] е представянето
на изследвания конструктивен елемент като съставен от
отделни части на брой твърди маси със свързани
помежду си елементи. Когато се разглежда
хеликоптерна лопата се прави дискретизация в серия от
елементи, при която всеки от тях се състои от безмасов
еластичен гредови елемент и концентрирана масова
точка. Техниката на решението е да се състави преносна
матрица, отнесена към състоянието на променливите в
точката от възела, определена от един елемент на
гредата към тези с подобна дефинирана точка в
следващият гредови елемент.
 Метод на правата колокация
При решаването на задачата за устойчивост на
еластичната система – винт по-често се използват
ограничени приблизителни числени методи [3-7,27,28].
Прилагането на приблизителни аналитични методи за
решение на уравненията за устойчивост се състои от два
етапа.
В първият етап еластичният обем (континуум) има в
действително безкраен брой еластични степени на
свобода, които заменят дискретната система от краен
брой степени на свобода. Във връзка с това съответните
уравнения за обемните структури се преобразуват в
система от общи уравнения. За проблема на статичната
устойчивост на системата това са алгебричните
уравнения, а за проблема на динамичната устойчивост –
диференциалните уравнения с времето в качеството на
независима променлива.
Във втория етап на задачата, решението на
характеристичните уравнения трябва да бъде полученo с
помощта на подходящи числени методи.
Често прилагането на приблизителния метод за
решение на уравненията за устойчивост на системата се

t2

  U   T   W  dt    0
t1

(1)

където  U ,  T и  W са вариациите на енергията на
опън, на кинетичната енергия и на виртуалната работа,
която е била извършена.
2. За проблемите на лопатата деформираното й
състояние се състои от три или четири компоненти: три
транслации w ,  и u и една ротация  . Всичките
тези компоненти са приети да бъдат постоянни функции
на дължината й.
3. Структурата на лопатата е дискретизирана т.е
представена като „съвкупност от крайни елементи” в
които границите на тези елементи или на частите от тях
са означени като „възли”. Стойностите на тези
деформирани компоненти на тези възли (т.е. w, ,  и
техните променливи) са взети, за да бъдат степените на
свободна на системата.
4. Разпределението на преместванията

 w, ,  

на всеки от елементите тогава са представени като
членове на възловите премествания. Един подобен
подход за това е използването на интерполацията чрез
полинома на Hermite за функциите на формата.
5. Като се използва функцията на формата се
получават виртуалните премествания  w,  и  за
i -тия елемент.
6. Тогава пълната математическа вариация дадена
от принципа на Hamilton

   0  се

състои от

разделени участъци за всеки от крайните елементи.
Глобалните матрици се получават от събиране на
матриците на отделните елементи. Всичките три
вектора са формирани, комбинирайки съответно
компонентите от всеки елемент. Където глобалният
вектор на степените на свобода е означен с

q ,

векторът на глобалното виртуално пространственото
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преместване

е

 q и

глобалният

вектор

4) подробното разработване на полу-емпирични модели
на динамичното откъсване на потока и тяхното
включване при анализа на аероеластичната устойчивост
на носещия винт.
Областта, според Friedmann в [8,9,12-16,29], която е
критична за носещия винт, както и за проектирането на
по-добър хеликоптер, е разработването на добри методи
за връзка (интерфейс) между крайно елементния
конструктивно динамичен модел на носещия винт и
числената аеродинамика.

на

натоварването е означен с Q .  M  q   , C  q   и

 K  q   представляват матриците за инерция,
демпфиране и коравина. Тъй като виртуалните
премествания  q са произволни, това уравнение
тогава води крайните уравнения на движение до вида:


..


.

 M  q   q  C  q   q   K  q   q  Q

(2)

5. Проблеми свързани със съвместното куплиране
на аеродинамичните теории и структурните
подходи.

Това матрично уравнение дава възможност да се
намерят собствените честоти и форми и да се направи
деформационен анализ на лопатата.
 Програмни продукти, използващи МКЕ и
приложими за изследване на носещият винт
Чрез използването на МКЕ и прилагането при
различни видове програмни пакети се разширяват
възможностите за моделиране на различни по степен на
сложност обекти, респективно системи от различен
характер. Някой от по-широко разпространените и
известни програмни пакети с основа МКЕ и приложими
за изследване и изучаване на поведението на носещите
винтове на хеликоптерите и на проблемите свързани с
тях са следните:
- ANSYS
- NASTRAN
- ADAMS
- ABAQUS
По детайлно запознаване с вида на приблизителните
аеродинамични модели на винта и техните приложения
за
решаване
на
проблемите
свързани
с
аероеластичността на хеликоптерите ни дават [8,9,1216]. В [9] също е посочен и разгледан вида на
използвания модел на ONERA за динамичното
откъсване на потока и обединението с анализа на
проблемите свързани с аероеластичността и изводите,
които са отчетени. За запознаването със съвременните
активни системи за контрол на винта и за стабилизация
на неговите аеромеханични и аероеластични явления
може да се посочи [18,19,24,25]. В него са отразени и
начините и способите използвани за намаляване на
нивото на вибрациите на винта и шума.

Първият проблем: Тъй като аеродинамичните
теории, които са изложени са за случаи на идеално
натоварване на лопатите т.е. за идеален носещ винт със
недеформируеми лопати. На реалния винт действат
сили и моменти, които огъват и усукват лопатата на
винта. Маховото движение на лопатите допълнително
усложнява проблемите свързани с аероеластиността. За
да се моделира лопатата на винта съобразно посочените
явления и процеси, чрез използване съответно на
програмни продукти трябва да се намерят способи за
удовлетворяване на целта посочена в точка 1.
Вторият проблем, който стои е как след като е бил
построен структурният модел на лопатите чрез МКЕ да
се направи аеродинамичен модел включващ маховите
движения и еластичните деформации на лопатите и
тяхното влияние върху струята около винта.
Следователно трябва да се направи връзка между
структурния и аеродинамичния модел.
Решение: От направения обзор се вижда, че за
изследване на проблемите на динамиката на носещия
винт понастоящем особено подходящи са МКЕ за
описване на конструкцията на лопатата и носещия винт
като цяло и МКО за описване на аеродинамиката на
носещият винт. Тъй като, както се видя по-горе тези
методи са числени и поради това е важно да се изберат
подходящи програмни продукти. Такива са широко
използваните програмни продукти ANSYS и Fluent.
Третият проблем е как да се пресметнат
индуктивните скорости, които се създават от струята на
потока около винта.
Като решение на последния може да се каже, че за
изчисляване на индуктивните скоростти на винта е
подходящ математическия апарат от теорията на
изолираните крилни сечения. Съчетаването на
намерените индуктивни скорости по тази теория и
метода на крайните обеми за намиране на
аеродинамичните натоварвания на лопатата ще доведе
до значително по-голямо бързодействие на числената
реализация.

4. Тенденции за развитие.
В точка 2 бяха дадени ключовите аспекти в
изследване на аеродинамиката на хеликоптерите с
отчитане на вискозните ефекти на следата, особено при
откъсване на потока.
Нужен е метод за апроксимация на свиваемия
флуиден поток на винта и тогава панелните методи
трябва да бъдат приложени при решаване на
проблемите на неустановен поток.
Според [8,9,13-16,29], основните тенденции в
развитието на изследванията до сега са били насочени
към:
1) разработването на хеликоптери с еластични носещи
винтове;
2) развитието на надеждни техники за моделирането на
композитните лопати със скосен край на носещият винт;
3) развитието на ефективни методи за контрол за
намаляване нивото на вибрациите в хеликоптера;

6. Заключение
Като обобщение на казаното може да се добави, че
основната идея е за теоретичен метод да се използва
теорията на изолираните крилни сечения (BEMT),
която да се използва за определяне на индуктивните
скоростти и за изчисляване на аеродинамичното
натоварване да се използа метода на крайните обеми
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(МКО). Последният да се използва като базов алгоритъм
в ПП Fluent за съставяне на числен аеродинамичен
модел за обтичане на носещия винт. При правилно
построен модел на обекта, правилна постановка на
задачата, правилно зададени начални условия,
респективно правилна подбрана стъпка и вид на
генерираната изчислителна мрежа, този модел да се
използва като аеродинамично натоварване върху
структурния модел на обекта в ANSYS. Готовият модел
да бъде подложен на числена симулация и така да бъдат
получени необходимите аеродинамични и динамични
характеристики. Така получените числени резултати
трябва да бъдат сравнени с експериментални, които ще
бъдат получени чрез натурен аеродинамичен
експеримент.
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Резюме:
Отразяването на опита, натрупан в експлоатация, е една от задачите на анализите на надеждността.
Авиационната индустрия разполага с огромно количество данни за технически събития, подлежащи на
докладване на регулаторните органи. В статията е разгледана възможността за използването им като основа за
анализ на вида и ефекта от отказите на самолетна система. Дадени са препоръки към обработката и кодирането
на данните в съществуващите системи за докладване на технически проблеми в експлоатация.
Ключови думи: технически събития, технически проблеми в експлоатация, SDR, FMEA,
експлоатационна надеждност, горивна система.

инженерното приложение на системата, на
критериите за нейния успех и възможните видове
нейни откази. Без едно такова пълно разбиране
количествените анализи се превръщат просто в
едно упражнение по математическо манипулиране,
което дава грешни резултати. Натрупаният
експлоатационен опит може да помогне за подобро познаване на авиационната техника.

1. Въведение
Основната задача на системата за докладване на
събития в експлоатация е да допринесе за
подобряване на безопасността на полетите,
осигурявайки възможност информацията, касаеща
безопасността, да се докладва, събира, съхранява и
разпространява.
Събитие, свързано със самолета и подлежащо
на докладване, е всяка ситуация, която заплашва
или която, ако не се коригира, би заплашила
самолета, пътниците или други лица.
Поддържането на летателната годност на
въздухоплавателните средства в експлоатация е
свързано с нормативно зададени изисквания за:
 докладване на технически проблеми
 анализ на надеждността на системите на ЛА
Резултатите от разследванията на авиационни
произшествия и инциденти се структурират в бази
дани.
Един от пътищата за повишаването на
безопасността е рутинната обработка на
разполагаемите данни (без това да е наложено от
произшествие) [1, 2]. Налице са редица източници
на информация и търсенето на систематични
процедури за използването им е актуална задача.
Най-важното изискване за всяко изследване на
надеждността е да се даде едно пълно разбиране на

2. Работещи системи за докладване на авиационни
събития (SDRS)
Федералната авиационна администрация на
САЩ (FAA) поддържа програма за докладване на
технически проблеми в експлоатация (Service
Difficulty Reports) (за изпълнение на изискванията
на CFR 121.703, 125.409, 135.415 и 145.221 и за
доброволно докладване). Състои се от доклади за
откази, неизправности и дефекти по авиационната
техника, които се събират, привеждат се в общ
(стандартен) формат, съхраняват се и се
предоставят за преглед и анализ на съответните
звена на FAA, на авиационната общност, както и
на широката общественост. Базата данни е
свободно достъпна в интернет [3]. Съдържа записи
от 1974 г. Годишно се получават около 40 000
доклада [4].
Във Великобритания е в действие система за
задължително докладване на събития - Mandatory
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Occurrence Reporting (MOR), още от 1976 г.
Системата MOR обхваща всички авиационни
събития, вкл. авиационните произшествия и
инциденти [5].
Аналогични системи има в Канада, Австралия и
други държави.
Европейска директива 2003/42/EC [6] изисква
наличието на механизъм за събиране, оценка,
обработка и съхранение на данни за авиационни
събития. През последните години се разработва и
внедрява Европейска система за координиране на
докладването на авиационни произшествия и
инциденти ECCAIRS [7]. Тя позволява събиране на
данни за авиационни произшествия, инциденти и
други събития от страните членки на Европейския
съюз и интегриране на външни бази данни
(произшествия, инциденти, технически събития за
САЩ и Канада, произшествия и тежки инциденти
за ИКАО).

тенденциите
в
надеждността,
липса
на
демонстрация за повишаване на безопасността в
резултат от задължителните доклади, липса на
реална полза от разходите инвестирани за
събиране на данни.
Според някои автори основната част от
разполагаемите данни не се използват особено
ефективно към момента [1, 8, 11]. Например FAA
няма инструмент за систематичен анализ на
докладваните данни. Основно се правят специални
извадки от базата за изследване на проблем, който
е открит по друг начин, например вследствие
произшествие или инцидент. Sampath [11] прави
заключение, че базите данни са проектирани
основно за улеснено събиране на данните, без да се
отдели внимание на нуждите при анализ. Всяка
група потребители има различни потребности,
които могат да се удовлетворят чрез подходяща
модификация на главната база данни.

3. Приложение на SDRS

4. Подход за използване на експлоатационен опит
при анализ на надеждността

Ще разгледаме приложението на системата за
докладване на технически събития (SDRS) на FAA,
защото това е една от най-големите в света бази
данни, касаещи безопасността, и една от малкото
със свободен и лесен достъп.
FAA анализира докладите от SDR за оценка на
въздействието им върху безопасността и за
идентифициране на възможни тенденции, които
може да не са очевидни на местно ниво и за
отделните оператори [4]. В резултат FAA може да
разпространи информация, касаеща безопасността,
до засегнатите сектори на авиационната общност,
да приеме нови нормативни изисквания или да
издаде директиви за летателна годност, за да
повлияе на конкретен проблем.
SDR се използват още:
разследване
на
авиационни
 при
произшествия и инциденти от FAA и NTSB;
 в
някои
програми
за
авиационна
безопасност/предотвратяване на произшествия;
 разпространяване на данни за безопасността
сред авиационната индустрия, правителствени
организации, населението и средствата за
масово осведомяване.
Някои от притесненията, свързани със
системата SDR [8,9,10]:
 от страна на FAA: Не се изисква достатъчно
информация за смислен анализ на тенденциите,
некоректно докладване за събития.
 от страна на авиокомпаниите: Неясни
изисквания към събираната информация, водещи
до несъвместимост на докладите и до грешни
резултати при анализ на тенденциите. Прекалено
голяма тежест на работата по събиране на данни.
Неефективен инструмент за отчитане на

От направения преглед на приложението на
SDR се вижда, че, за да се използва ефективно,
базата данни трябва да се адаптира за конкретната
задача.
Анализите на надеждността могат да се
разглеждат като комбинации от различни техники
за количествен и качествен анализ. От ключово
значение е първоначално да се уточни
функционалното предназначение на обекта
(система, подсистема), да се дефинират
възможните функционални откази, до какво водят
и причините за тях. Най-разпространената техника
за тази цел е анализът на вида и ефекта от отказите
(FMEA) [12, 13]. Той включва систематична група
от дейности, целящи разпознаване и оценка на
потенциалните откази на изделие/процес и
ефектите от тези откази.
При изделия с богат експлоатационен опит е
възможно FMEA-анализът да се изпълни на база
технически проблеми (откази, неизправности),
които реално са възникнали. Основният проблем в
такъв случай е пълнотата на анализа. На ниво
авиокомпания/организация
за
техническо
обслужване този подход е неизпълним, защото
основната част от потенциалните проблеми няма
да има време да се изявят. В същото време
авиационната индустрия разполага с огромно
количество данни за събития, подлежащи на
докладване
на
регулаторните
органи.
Следователно, преобразуването на тези данни в
информация, която може да се обобщи във FMEA,
е задача, която ще отчете експлоатационния опит
при анализ на надеждността.
Използването на подобен подход е обосновано
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големи количества данни най-важният атрибут на
базата данни е съвместимостта на записите. Затова
първата стъпка в подготовката на данните е
уеднаквяване на терминологията, използвана за
идентифициране на проблемната част и на
състоянието й. Следва проверка и коригиране на
неправилно категоризирани записи. Тази първична
обработка на информацията е трудоемка и би било
полезно автоматизиране на процеса.
Разглеждаме възможността за използване на
съществуващите категории и ключови думи при
описание на характера, ефекта и причината за
отказите. Резултатите от съпоставката на
информацията, която е необходима за FMEA
анализ, и данните от SDR базата данни, за пример
горивна система на Boeing 737, са дадени в табл. 1.
Тъй като има припокриване в означенията на
някои категории от различни признаци, в
таблицата преди конкретния код за категория се
включва код за признак. Например NC.E означава
характер на проблема (NC) вибрации (E), а PP.E –
взети мерки (PP) спиране на двигател (E).
От таблицата се вижда, че структурираната
информация касае основно ефекта от техническия
проблем (до какво е довел проблемът, какви мерки
са взети и как е открит).
Причината за отказа (вида отказ) може да се
определи по ключовите думи за свързания с
проблема детайл – наименование, състояние и
местоположение. От разглежданите примерни
записи (Boeing 737, горивна система, за периода
1999-2009 г.) по-голямата част не конкретизират
причината за отказ (говори се просто за отказ,
неизправност, неработоспособност).

при изделия, които са натрупали няколко десетки
милиона летателни часа.
След
като
са
уточнени
възможните
откази/неизправности и е направена съответна
категоризация на събитията, настъпили в
експолатация, може да се получат количествени
характеристики (честота) на отделните категории
откази.
5. Преобразуване на SDR записите във FMEA
Една от формите за представяне на FMEA
анализът е таблица със следните полета [12]:
 Изследван обект (подсистема, компонент);
 Функции (за всеки обект);
 Функционални откази (за всяка функция);
 Видове откази (причини за функц. откази);
 Ефект от отказите.
Базата данни SDR включва описание на
събитието в свободен текст, полета за
идентифициране на изделието (самолет, двигател,
компонент, детайл) и отработката му, ключови
думи за проблемната част, мястото на тази част и
състоянието й. Всяко събитие е категоризирано по
следните признаци:
код за система/компонент (ATA100/JASC);
характер на проблема (Nature of Condition, NC);
етап на експлоатация (Stage of Operation);
взетите мерки (Precautionary Procedure, PP);
как е открит (How Discovered, HD).
Категориите за всеки признак са означени с
букви, например [3]: за характер на проблема: теч –
B, вибрации – Е, фалшиво предупреждение – N, и
т.н., за взети мерки: непланирано кацане – A,
спиране на двигател – Е, и т.н.
От гледна точка на систематичния анализ на

Таблица 1. Връзка между полетата във FMEA таблицата и SDR базата данни за горивна система на 737
FMEA полета
Характер на проблема, NC
Взети мерки, PP
Как е открит, HD
Други
Обект
JASC Code
Функционален
NC.K – теч на гориво
отказ
NC.N – фалшива сигнализация
NC.P – липса на сигнализация
Ефект от отказа Ефект от отказа:
Как е открит:
Взети мерки:
PP.E – спиране на HD.C – функционална
NC.K – опасност от пожар
проверка
двигател
NC.K – опасно замърсяване
PP.J – изхвърляне HD.V – визуален оглед
NC.K – значителна загуба на гориво
на горивото
NC.E – вибрации
NC.J – индикация,
NC.X, Y – спиране на двигател в полет PP.A,C,D –
сигнализация
прекратяване на
NC.R – частична загуба на мощност
NC.B – пушек, пари,
мисията
NC.F – влияние върху управлението
миризма
Вид отказ
NC.W – неадекватен контрол
PartLoc+
(причина за
NC.L – липса на тест
PartName+
отказа)
NC.G – множествен отказ
Condition

41

категоризиране и проверка на съществуващата
категоризация може да бъде обект на бъдещи
изследвания.

Информацията за функционалния отказ, важен
за безопасността, т.е. причината за докладване на
техническото събитие, не е кодирана в SDRS.
Набавянето й е ключово за по-нататъшно
използване на базата за анализ на надеждността. За
целта може да се възприеме следният подход.
Съставя се списък на потенциалните
функционални откази на разглежданата система.
Добра изходна позиция за отказите, влияещи на
безопасността, са изискванията за докладване на
събития, представени от UK CAA [5]. Освен общи
критерии са дадени конкретни събития, групирани
по системи. За горивна система получаваме [5,6]:
– Теч на гориво (NC.K);
– Нарушено подаване на гориво;
– Неправилно разпределение на горивото;
– Фалшиви показания за горивото (NC.N);
– Липса на показания за горивото (NC.P);
– Невъзможност да се използва цялото
разполагаемо гориво.
Извършва се категоризиране посредством
търсене по ключови думи в текстовото описание
на проблемите. Например проблемите с
разпределението на горивото водят до дисбаланс
на самолета и може да се търсят с ключова дума
„balance”. Записи, свързани с теч, се филтрират с
ключова дума leak, като се изключат проблемите
със системата за индикация (2840). Могат да се
филтрират и по код за характер на проблема –
NC.K. Алгоритъм за търсене в текстовото
описание и филтриране по разполагаеми категории
се съставя за всеки функционален отказ.
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Резюме:
Разглеждани като спътници на много ниска орбита или като летателни апарати в стратосферата, HAPS
(High Altitude Platform Systems-Системи на високи платформи) дават възможности за реализиране на
редица радиокомуникационни услуги. Така става възможно създаването на системи с клетъчна
архитектура и с висок коефициент на преизползване на честотите. На тези платформи се разчита за
бързото и икономично предлагане на широколентови услуги, еквивалентни по скорост на предаваната
информация на наземните технологии LMDS и MVDS.В доклада се се дискутират възможностите и
предимствата при приложение на технологията SCP (Spatial Correlation Processing) и нейният вариант в
предавателен режим RPSC (Random Phase Spread Coding) в широколентовите HAPS комуникации.
Технологията SCP-RPSC може да се окаже пробивът, с който да се постигне непредсказуемо увеличаване
на коефициента на преизползване на честотния ресурс в широколентовите радиомрежи, използващи HAPS.
Показана е и възможността за защита на HAPS линиите за връзка, по-специално линиите нагоре, чрез
използване на технологията SCP-RPSС. В заключение се казва, че приложението на технологията SCPRPSC и на нейната разновидност RPSC-MA в бъдещите широколентови HAPS системи ще доведе до
значително подобрение на техните параметри и до решаване на някои от съществуващите понастоящем
проблеми. За целта е необходимо да се извърши значителна по обем допълнителна научно-изследователска
дейност съвместно с научните и развойните колективи, работещи по внедряването на HAPS технологиите
в реалния живот.
Keywords: HAPS SCP RPSC last mile communications

на комуникации в развиващите се страни без
изградена наземна инфраструктура, на бързо
разгръщане
на
телекомуникационна
инфраструктура в случаи на природни бедствия
или военни действия и редица други. На тези
платформи се разчита за бързото и икономично
предлагане
на
широколентови
услуги,
еквивалентни по скорост на предаваната
информация на наземните технологии LMDS
(Local Multipoint Distribution Services - Локални
мрежи от вида точка – много точки) в честотния
обхват 24–29 GHz; и на MVDS (Microwave Video
Distribution Services – Микровълнови системи за
видеоразпръскване) в честотната лента 40,5–42,5
GHz. . Специално за целите на HAPS са отделени
ленти в 47/48 GHz честотен диапазон.
Използването на милиметровите обхвати на

1. Увод
Разглеждани като спътници на много ниска
орбита или като летателни апарати в
стратосферата, HAPS (High Altitude Platform
Systems - Системи на високи платформи)
позволяват
реализирането
на
редица
радиокомуникационни услуги [1,2,3,4]. С помощта
на HAPS става възможно създаването на системи с
клетъчна архитектура и с висок коефициент на
преизползване на честотите (Фиг.1); с директна
видимост
между
базовите
станции
и
потребителските терминали, като в същото време
липсват големите загуби и времево закъснение,
характерно за спътниковите комуникации.
Възможно е също така и извършването на
визуално наблюдение на околното пространство,
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зависят също така от усилването на наземните
терминални антени. Предвижда се поддържане
на координатите на платформите в пространство
с форма на цилиндър, при което преместването
на платформата ще става в границите на ±4km в
радиална посока и ±1500m по височина за 99·9%
от времето. При това за осигуряване на
информационни скорости над 10 Mbt/s ще са
необходими наземни терминали със сканиращи
антени с ширина на диаграмата на насоченост от
порядъка на 2 градуса. Това
налага
използването на следящи антенни системи и на
алгоритми за следене по ъглови координати.
Диаграмите на насоченост на терминали с не
следящи по ъглови координати антени трябва да
са значително по-широки (от порядъка на 28°),
при което скоростта на информационния поток
съответно намалява до 2 Mbt/s. Тези
ограничения са валидни само за случаите на
използване на фиксирани терминали, поради
което са предприети и съответни действия за
стандартизирането им. Поради липса на
предложения от страна на международната
антенна общност на подходящи антени за
мобилни
приложения,
стандартизиращи
дейности за мобилни системи не са
предприемани [4].

Фиг.1. Общ изглед на микроклетъчна HAPS
система
радиочестотния спектър изисква директна
радиовидимост между потребителите и базовите
станции. При наземни радиокомуникации в
подобни случаи възниква необходимостта от
използването на много голям брой базови станции
със съответните екологични и финансови
ограничения и проблеми.
2. Летателни апарати, предназначени за HAPS
До сега за целите на HAPS са предложени и
изследвани различни варианти на летателни
апарати в различни европейски (HeliNet project) и
американски проекти (NASA’s Centurion program).
Изследвани са както устройства, по-леки от
въздуха като дирижабли или балони, така и потежките от въздуха безпилотни самолети,
захранвани от слънчеви батерии [4].

3.2. Технологията SCP-RPSC
В .лит. [5,6] се дискутират възможностите и
предимствата при приложение на технологията
SCP (Spatial Correlation Processing) и нейният
вариант в предавателен режим RPSC (Random
Phase Spread Coding) в широколентовите HAPS
комуникации. При технологията
SCP се
осъществява виртуално електронно сканиране на
един или няколко антенни лъча, при това с голям
коефициент на усилване и с висока пространствена
избирателност. По принципа си на работа и с
възможностите си тя е уникална и представлява
революционна стъпка в развитието на новото
поколение
спътникови
комуникации.
Технологията SCP притежава следните основни
характеристики:
-Възможност за приемане на един или няколко
радиосигнала на един или няколко пространствено
разнесени източника (спътника) с висок
коефициент на усилване на антенната система от
мобилни или фиксирани терминали.
-Възможност
за
осигуряване
на
висока
пространствена
избирателност,
позволяваща
подтискането на интерференцията по същия
честотен канал, идваща от различни направления в
пространството.
Идеята за използване на същия принцип в
предавателен режим се роди по време на

3. Технологията SCP-RPSC – възможно
бъдещо решение на проблемите на HAPS
3.1. Въведение
Подобряването
на
коефициента
на
преизползване на честотите на системите HAPS се
постига чрез използването на насочени антени
както от базовите станции, така и от
потребителските терминали. Тъй като физическите
размери
на
остронасочените
антени
в
милиметровия честотен диапазон са относително
малки (от порядъка на 0,5 метра), предвижда се
монтирането на HAPS на голям брой такива
антени с оглед получаване на клетъчна структура
на покритие на земната повърхност, както и
максимизиране
на
полученото
отношение
сигнал/шум.
Информационните скорости, осигурявани за
потребителите на HAPS базирани услуги, силно
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изследователската работа по проекта SCP [8].
Излъчваните от случайно фазираната антенна
решетка сигнали имат специфично фазово
диспергиране. То може да бъде разглеждано като
случайно пространствено кодиране. Ето защо
терминът SCP-RPSC (Случайно Фазово Кодиране Random Phase Spread Coding) е използван вместо
SCP,transmit в текста по-долу.
3.3. SCP-RPSC в наземните HAPS терминали
3.3.1. SCP
Важно предимство на технологията SCP
представлява възможността за многолъчево
приемане чрез използване на няколко корелатора,
работещи с пилотни сигнали от различни
пространствено разнесени източници. По този
начин могат да се реализират следните нови
възможности на HAPS
комуникационните
системи:
-Мобилност на наземните HAPS терминали.
-Soft handover между излизаща от работна фаза
HAPS платформа и нова такава при мобилни
наземни терминали (Фиг.2).
-Space diversity, позволяващо приемане на една и
съща информация от няколко HAPS платформи с
оглед повишаване на надеждността на системата
при работа в градски условия или в пресечени
местности.
-Монтирането на антената при фиксирани
терминали е опростено, без наличие на специален
механизъм
за
насочване.
Възможно
е
извършването на скрит монтаж, тъй като антените
са плоски дискове, поставени директно върху
външните стени на сградите.

Фиг.2. Soft handover между мобилни терминали
и HAPS платформи
настройката
й
да
се
слабоквалифицирани кадри.

извършват

от

3.3.2. RPSC
Използване на гореописания нов принцип на
работа в предавателен режим RPSC позволява
реализиране на дуплексна интерактивна система
само с една проста и евтина приемопредавателна антена. Тази възможност е
изключително важна при HAPS приложенията,
като се има пред вид относителната близост на
алокираните за целта две дуплексни честотни
ленти в честотния обхват 47 GHz. При
фиксираните терминали остава удобството от
липсата на необходимост от прецизно ръчно
насочване на терминалната антена към
съответната платформа.

-Уникалните възможности на технологията SCP
позволяват с помощта на многоканален приемник
на Rake, работещ по технологията CDMA, да се
реализират няколко едновременно съществуващи
приемни лъча, насочени към отразените сигнали от
различни сгради (фиг.3).
Съгласно публикувани данни, коефициентът
на усилване на приемната терминална НАРS
антена е от порядъка на 35 dB. При
реализирането й по технологията SCP-RPSC с
използване на случайно фазирана RLSA (Radial
Line Slot Antenna), която е подходяща за
милиметровия честотен диапазон, диаметърът й
ше бъде от порядъка на 15 см, а височината й –
само няколко милиметра. Тези компактни
размери, съчетани с липсата на необходимост от
прецизно насочване, ще позволяват монтажа и

Фиг. 3. Възможно използване на
отразените сигнали чрез SCP приемник на
Rake
3.4. SCP-RPSC в HAPS платформи
По принципа си на работа технологията HAPS се
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доближава до клетъчните мрежи, като оформянето
на клетките на земната повърхност се извършва с
помощта на монтираните на платформата антени с
многолъчеви диаграми на насоченост. Получените
по този начин клетки са значително по-добре
оформени от тези при наземно разположени базови
станции, като интерференцията между клетките с
еднакви честотни канали също е намалена. При
движението на мобилен терминал в тази клетъчна
структура се налага периодично прехвърляне на
трафика от клетка в клетка, с което се ангажират
допълнително трафичните и изчислителните
ресурси на системата. Специфичен проблем при
HAPS ще бъде извършването на прехвърляния при
фиксиран терминал поради недобре стабилизирана
в пространството платформа. В този случай е
възможно създаването на условия за едновременно
принудително прехвърляне на голям брой
фиксирани терминали от клетка в клетка, което
неминуемо ще доведе до блокиране на цялата
система. Този проблем не може да възникне при
използването на технологията SCP-RPSC в
антенната система на самата платформа [Фиг.4].
Тази идея обаче се нуждае от допълнително поподробно изследване.

специално линиите нагоре, чрез използване на
технологията SCP-RPSС. Подобно решение може
да бъде предложено за защита на линиите на HAPS
комуникационни системи.
5. Заключение
Приложението на технологията SCP-RPSC и на
нейната разновидност RPSC-MA в бъдещите
широколентови HAPS системи ще доведе до
значително подобрение на техните параметри и до
решаване
на
някои
от
съществуващите
понастоящем проблеми. За целта е необходимо да
се извърши значителна по обем допълнителна
научно-изследователска дейност съвместно с
научните и развойните колективи, работещи по
внедряването на HAPS технологиите в реалния
живот.
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Фиг. 4. Възможност за реализиране на
виртуални антенни лъчи, следящи отделните
мобилни терминали
4. Многостанционен достъп чрез технологията
SCP-RPSC за HAPS
Предложеният от автора на настоящия доклад
[7] нов подход за реализиране на многостанционен
достъп, наречен Random Phase Spread Coding Multiple Access (RPSC-MA) може с успех да бъде
използван и за широколентовите HAPS
комуникации в частта линия нагоре.
В лит. [7,8] е представена възможността за
защита на спътниковите линии за връзка, по46
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Резюме:
В доклада се предлага бъдещо развитие на глобалните системи за спътникова навигация в Ku честотен
диапазон чрез използване на технологията SCP. Анализирани са възможните предимства на подобен вид
системи спрямо съществуващите такива в L обхват както следва:


Подобряване на енергийния потенциал с над 14 dB, довеждащо до намаляване на грешките от
топлинен шум на системата;



Елиминиране на грешките, дължащи се на йоносферата;



Подобряване на изолацията между спътниците;



Значително подобрена защитеност сррещу наземно базирани естествени и изкуствени смутители;



Елиминиране на грешките от многолъчево разпространение.

Keywords: GNSS, GPS, GLONASS, SCP, Ku band

на Руската федерация. В процес на проектиране и
изграждане се намира Европейската система за
глобална спътникова навигация Galileo.
Историческото развитие на GNSS започва
преди повече от 40 години в L-радиочестотен
диапазон, където за тази цел са отделени две
честотни ленти от по двадесет мегахерца.
Ползването на този обхват дава съществени
предимства спрямо по-нискочестотните диапазони
като по-малка терминална антена и по-ниско ниво
на индустриалните и естествените смущения. От
друга страна използваните антени в този диапазон
са слабонасочени и съответно са с нисък
коефициент на усилване. Групирането им е
ограничено до няколко броя за антенна решетка,
което не позволява създаването на антени с тясна
диаграма на насоченост, голям коефициент на
усилване и с възможност за подавяне на естествени
и изкуствени смущения, както и на отразени от

1. Увод
Глобалните навигационни спътникови системи
(GNSS) представляват космически базирани
радионавигационни системи, осигуряващи на
потребителите
си
в
глобален
мащаб
тридименсионно определяне на позиция, скорост
на движение и точно време. Първоначално са
създадени за отбранителни цели, като днес
гражданските приложения далеч надхвърлят
военните. Системите осигуряват два вида услуги:
 Стандартна услуга за позициониране за
граждански потребители.
 Прецизна услуга за позициониране за
военните и разузнавателните служби.
В момента в есплоатация се намират две
системи - GPS на Съединените щати и GLONASS
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земната повърхност сигнали. Използването на Lобхвата довежда и до сравнително големи грешки
при определянето на координатите на потребителя,
дължащи се на йоносферата.
В настоящия доклад се прави анализ на
възможностите за създаване на GNSS, работещи
във по-високочестотни радиочестотни диапазони
като Ku. Анализирани са вероятните предимства на
подобни системи, както и възможностите за
намаляване
на
някои
специфични
за
радионавигационните
системи
грешки.
За
решаването на проблемите с антенните системи в
този честотен диапазон се предлага използването
на технологията SCP [1], разработена от автора на
настоящия доклад за целите на мобилните
спътникови комуникации (MSS).

осигуряване на възможност за едновременна
работа с всички спътници с осигурена директна
радиовидимост. Приема се средна стойност на
коефициента на усилване на приемната антена от
порядъка на 3 dB.
-Допълнителните загуби от разпространение Ladd
при дъжд са от порядъка на 2 dB.
 Ku-обхват:
-С помощтата на технологията SCP [1] e възможно
реализирането на антенна система с коефициент на
усилване 36 dB при диаметър от около 60 см и
дебелина 0,5 см, с няколко виртуални лъча,
насочени към отделните навигационни спътници.
Физическите размери позволяват монтаж на
антената на покрива на превозни средства,
включително и на самолети.

1. Подобряване на енергийния потенциал
на GNSS в Ku-обхват

-Допълнителните загуби при силен дъжд са от
порядъка на 10 dB. Увеличението на
квадратичните загуби при разпространение поради
по-високата честота ще бъде от порядъка на 8,8 dB.

Основен
параметър
на
спътниковите
комуникационни
канали
представлява
отношението на приетия сигнал към спектралната
плътност на топлинния шум на системата,
приведени към входа на приемника [1]:

C / N 0  C / kTs  C / Ts  228,6 (dBHz).

Общото
увеличаване
на
загубите
вследствие на преминаването към Ku-обхвата ще
бъде около 17 dB. От друга страна поради
значително по-високият коефициент на усилване
на приемната антенна система параметърът С/N0
ще бъде с около 14 dB по-висок. Този факт
значително ще намали средноквадратичните
грешки, дължащи се на шума на приемниците,
които понастоящем са от порядъка на 11,1 метра
[2].

(1)

От своя страна:

C / Ts  EIRP  L  Gr / Ts

(dBW/K),

(2)

където EIRP представлява Еквивалентната
изотропно излъчена мощност от предавателната
антена, L - общите загуби при разпространение, а
Gr e коефициентът на усилване на приемната
антена. Общите загуби се определят от:

L  L0  Ladd (dB)

2. Намаляване на грешките от
йоносферата на GNSS в Ku-обхват

(3)

Един от основните източници на грешки при
позиционирането на мобилните терминали
представлява намаляването на скоростта на
разпространение на радиовълните в йоносферата
и тропосферата. В йоносферата на височина от
80 до 400 км (фиг.1) под влияние на слънчевата
активност се формират голямо количество
електрони и положително заредени йони. Те се
концентрират в четири слоя на йоносферата - D,
E, F1 и F2. Тези слоеве закривяват траекторията
на електромагнитните вълни, довеждайки до
увеличение
на
закъснението
при
разпространението им. Средноквадратичната
стойност на грешката при позициониране за
този случай е от порядъка на 9,9 метра, като
максималната й стойност при повишена
слънчева активност и ниска елевация на
навигационния спътник може да достигне до 50
метра [2].

където L 0 са загубите от разпространение в
свободното пространство:

Lo  20 lg R  20 lg f  92,45 (dB),

(4)

допълнителните
а
Ladd представляват
загуби в атмосферата и хидрометеорите, f е
честотата на електромагнитната вълна в GHz, а R е
е разстоянието между земния терминал и спътника
в km.
Като се имат пред вид
зависимости е възможно да се направят
изводи по отношение на параметъра С/N0
системи, работещи съответно в L
радиочестотни обхвати:

горните
следните
на GNSS
и Ku-

 L- обхват:
-Използваните антени са слабонасочени с оглед
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Обикновено йоносферните грешки се
коригират от навигационния приемник чрез
изчисления, като се използват повече от една
работна честота и се отчита честотната
дисперсия на закъсненията за всяка от тях.
Обикновено приемниците за граждански цели
работят само на една честота. В тези случаи
само за определени райони с увеличена гъстота
на навигационни приемници се използва
диференциална корекция чрез развитие на
мрежа от земни станции с точно определени
координати. Приемниците им определят
местоположението им чрез спътниковите
сигнали, като разликата между истинските и
измерените координати формира т.нар. вектор
на грешката. Последният се съобщава на
мобилните терминали в района чрез подходящ
радиоканал.

Тъй като използваните за граждански цели С/А
кодове са със сравнително високи кроскорелационни нива (от порядъка на -25 dB), е
възможно при дъждовно време спътниците на
ниска
елевация
да
търпят
значителна
интерференция от тези с висока елевация.
Използването на технологията SCP ще увеличи
допълнително изолацията между спътниците с още
около 25 dB, с което ще се подобри значително и
точността системата при определяне на
координатите на мобилните терминали.
 Подобряване на Pseudosatellite
Compatibility
Развитието на GNSS предвижда и
използване на наземен (Pseudosatellite) излъчващ
сегмент в допълнение към съществуващия
спътников такъв. Наземните предаватели ще
използват сигнали, подобни на спътниковите.
Поради значително по-голямата им амплитуда и
динамика на изменение се получават проблеми от
вида “near-far”, характерни за класическите CDMA
системи. Приложението на технологията SCP,
подобно на разгледания по-горе случай на
междуспътникова интерференция, ще подобри
съвместната работа на двата сегмента.

Тъй като честотната дисперсия на
йоносферното закъснение се определя най-общо
от израза 1/f2, може да се предполага, че при
преминаване от L към Ku обхват с промощта на
технологията SCP, средноквадратичната грешка
ще намалее около 50 пъти. По този начин на
практика нейното влияние върху точността на
определяне на координатите на навигационния
терминал се елиминира.

 Защитеност срещу естествени и
изкуствени смущения
Използването на технологията SCP в GNSS
представлява едно от най-добрите решения за
осигуряване на защитеност срещу смущения,
приемани от страничните листа на антенната
система. Пространствената Крос-корелационна
функция SCCF, представляваща виртуалната
диаграма на насоченост на антенната система при
използване на технологията SCP, е с много ниски
нива на страничните листа - от порядъка на -25, -30
dB. С това се осигурява добро защитно отношение
на линиите надолу, типични за GNSS, от наземно
базирани
терористични
смутители
или
индустриални източници на смущения.

Фиг.1. Причина за йоносферните грешки
при GNSS
3. Подобряване на системните параметри
на GNSS в Ku-обхват в резултат на
насочените свойства на приемната
антенна система

 Защитеност срещу отразени
сигнали от земната повърхност и
от сгради в градски условия
Една от причините, довеждащи до грешки
при
работата
на
GNSS,
представлява
многолъчевото разпространение на сигналите.
Това е в по-голяма степен вярно за спътници,
намиращи се на ниска елевация спрямо мобилния
терминал. В тези случаи средноквадратичната
грешка може да достигне до 12,6 метра [2].

 Подобряване на изолацията
между спътниците
Американската навигационна система GPS
използва класически CDMA метод за осигуряване
на достъпа на мобилните терминали до
информацията, получена от отделните спътници.
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[3]. E. Kaplan, Understanding GPS – Principles and
Applications, Artech House, 1996.
[4]. Error analysis for the Global Positioning System,
Wikipedia, Internet.

Използването на антени с ниски странични листа в
направление към земната повърхност решава
проблема по отношение на отразените от нея
сигнали, но не и от сгради, както е показано на
фиг. 2. При използване на технологията SCP се
формират виртуални антенни диаграми на
насоченост само към спътниците. Отразените от
сградите сигнали се намаляват с нивото на
страничните листа на SCCF, т.е. от порядъка на 25
dB.

Фиг.2. Причина за грешки на GNSS при
многолъчево разпространение на сигналите
в градски условия
4. Заключение
В резултат на представения в доклада
предварителен анализ може да се направи
заключението, че при преминаване на GNSS от L
към Ku обхват с помощта на технологията SCP e
възможно да се получи значително подобряване на
тактико-техническите параметри на системите.
Възможно е също така и елиминирането на някои
от причините за грешки при определяне на
координатите на мобилните навигационни
приемници без необходимост от инвестиране в
допълнителни мрежи. За целта е необходимо да се
извърши
допълнително
значителна
изследователска
работа
съвместно
със
заинтересованите организации и фирми.
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СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ВЪЗДУШНИЯ БОЙ НА САМОЛЕТИ-ИЗТРЕБИТЕЛИ
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Резюме:
Предложен е програмно-математически модел за възстановяването на траекториите и положението на
самолетите-изтребители в пространството в единно време, използвайки данните от регистратора на
самолета.
Kлючови думи: анализ на параметрите на полета, тактическа подготовка на летателните
екипажи, 3D-визуализация на проведените полети в единно време

е възможно най-евтина. Съгласно структурната и
схема (фиг. 1) анализът на ВБ се извършва в
модула „Възпроизвеждане и анализ”, като всички
изчисления се извършват в модула, чийто софтуер
се създава на базата на необходимите за това
математични модели и алгоритми.
В най-общ вид задачите, които се решават в
модул „Изчисляване” (представляващи по
същество задачи от динамиката на полета), са
разгледани в [3] и имат следната формулировка:
 пресмятане и изобразяване на оптималната
(или
приблизително
оптималната)
траектория на сближаване на противника
за всеки един участник в боя, във всеки
един момент от време;
 определяне на момента на прехват на
„противника”;
 определяне на момента на възможната
атака (момента на възможния пуск на
ракетите или на възможността за
използване на оръдието);
 изчисляване на траекториите на ракетите
след техния пуск с отчитане на края на
ефективния им полет;
 отчитане на поразяването на целта.
Анализът
се
провежда
в
модула
„Възпроизвеждане и анализ” чрез пространственовремеви модел за 2D и 3D визуализация, която
включва и опции за графично представяне на
различни ограничения, на области на обхват,
възможности и действие на техническите системи,

1.Въведение
Един от основните пътища за повишаване
ефективността на тактическата подготовка (ТП) на
летците е разработването и внедряването на
съвременни ситеми за тактическа подготовка
(СТП), чиито най-ефективни представители са
тактическите системи за тренировка и анализ на
въздушния бой (ТСТАВБ). В тези системи една от
основните функции, без която е немислимо
тяхното съществуване, е извършването на анализ
на въздушния бой (ВБ) на самолети-изтребители.
Тъй като през последните 10-15 години у нас се
появи засилен интерес към ТСТАВБ и преди
всичко към създаване на наша система [1, 2, 4,6],
отговаряща на малките финансови възможности на
страната, въпросът за осигуряване на реалистичен
и всеобхватен анализ на въздушния бой е
изключително актуален.
Настоящият доклад има за цел да разгледа
някои въпроси на този анализ, свързани със
създаването на система за снемане, анализ и
контрол на данните от полетните регистратори.
Поради ограничения си размер докладът разглежда
само някои основни положения от тази област и
няма претенциите да бъде обстоен и изчерпателен.
2.Необходимост и изисквания към системата
В [6] са изложени основните положения за
създаване на наша ТСТАВБ, доразвиваща
достигнатото в [4] и отговаряща на изискването да
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Таблица 1.

 автоматичен
(експрес)
анализ
за
автоматично определяне съответствието на
ПИ на предварително заложени критерии;
 автоматична статистическа обработка;
 автоматизирана
обработка,
при
необходимост, за допълнителен детайлен
анализ
 архивиране на ПИ и на служебната
информация (летец, самолет, упражнение,
коментар, дата).
Освен това, трябва да записва двата основни
параметъра, чрез които най-вече се извършва
тактически анализ на боя: координатите на
самолета, снети от монтирания на борда GPSмодул, и астрономическото време.
Необходимо е, също така, при визуализацията
да се въведе 3-измерен модел на релефа на
местността.

на препоръчителни и оптимални режими на
полета, на симулиране на движението ракетите
след натискане на бойната кнопка и следващото
поразяване или непоразяване на целта и др.
Текущото визуализиране на тези пространствените
зони на възможности има голямо значение за
изграждане на реалистичен концептуален модел на
летеца, отчитащ възможностите на собствения му
самолет, на неговия ПНК и въоръжението му в
различни тактически ситуации.
За осъществяване на разгледаните опции на
визуализация и за пресмятане на нужните данни в
модула „Изчисляване” е необходима система за
снемане, анализ и контрол на данните от полетните
регистратори.
Тази система трябва да снема, обработва,
анализира и архивира полетната информация (ПИ),
записвана в бордовия регистратор „Тестер-У3-ЛК”
на самолета МиГ-29. Тя трябва да изпълнява
следните основни функции:
 снемане на ПИ от „Тестер-У3-ЛК” и
пренасяне до лабораторията за обективен
контрол;
 постъпване на ПИ
в компютъра на
системата;
 първична обработка на информацията за
отстраняване на системни грешки в записа;

3.Описание на системата
Подходяща за създаване на евтина ТСТАВБ и
отговаряща на по-горе описаните изисквания е
следната система.
Тя се основава на разработената от автора
система за обработка и анализ на параметрите на
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анализ както на далечния, така и на близкия
маневрен въздушен бой.

полета „Зенит”, която е модернизиран вариант на
системата „Контрол-Н”.
“КОНТРОЛ-Н”, в чието създаване основен дял
има авторът, е българска разработка. Тя е приета
през 1996 г на въоръжение за самолета МиГ-29.
Чрез нея са обработени повече от 5000 полета и е
доказала своята ефективност при повишаване
качеството на техниката на пилотиране и
безопасността на полетите.
Цифровият
регистратор
„Тестер-У3-ЛК”
самолета МиГ-29 записва по няколко пъти в
секунда основните пилотажни параметри като
истинска скорост, височина, курс, крен, тангаж,
ъгъл на атака, претоварванията по трите оси на
самолета, обороти на двигателите, остатък от
гориво и др. Общо той записва 60 аналогови и 32
бинарни параметъра.
На табл.1 са показани аналоговите
параметри за самолета, записвани от регистратора
„Тестер-У3-ЛК”. Таблицата е генерирана от
системата „Зенит”. В първата колона от таблицата
са пилотажно-навигационните параметри, които се
използват при курсо-въздушния способ за
изчисление на траекторията и следващо
представяне на пространственото положение на
самолета във всеки един момент от полета.
Проблем при цифровите регистратори на
параметрите на полета е, че записаните стойности
за ъглите крен, тангаж и рискане, определящи
ъгловото положение на самолета спрямо земята
(неподвижната координатна система), могат да
достигнат до нереални величини. Това се дължи на
принципа на преобразуване на физическата
стойност в напрежение, което от своя страна се
преобразува в цифрова условна стойност.
Преходните процеси на напрежението при
преминаване от минималната стойност на
напрежението към максималната стойност и
обратно довеждат до измерването на стойности,
които не са реални показания на физичните
стойности на параметъра. Поради това е приложен
алгоритъм, който оценява според аеродинамичните
възможности на самолета коя стойност е
достоверна и коя не е, след което корегира
недостоверните стойности (фиг.1).
Въпросът,
свързан
с
точността
на
позициониране на самолета
спрямо земната
повърхност се решава като се инсталира GPSмодул на борда на самолета и навигационната
информация от него да се записва в допълнително
разработен паралелен бордови регистратор.
Информацията от него се сваля и записва от
системата „Зенит” и се използва за описване на
траекторията на полета. По този начин, точността
на определяне на координатите на самолета зависи
единствено от точността на позициониране на
избрания GPS-модул. Това позволява прецизен

Фиг.1.
Заложените апаратно ограничения в GPS
приемниците да не подават данни при
претоварване, по-голямо от 4, и скорост на полета,
по-голяма от 515 m/s, както и загубата на някой
спътниците на глобалната система от антената на
самолета при неговото маневриране довежда до
наличие на GPS данни само за определени
участъци от траекторията на полета. Такива
участъци са предимно хоризонталните маневри без
големи ъгли на крен и тангаж. Това налага
разработването на алгоритъм и съответен софтуер,
с помощта на които на базата на иформацията за
параметрите на движението на самолета да се
изчислят координатите на липсващите участъци от
траекторията и тя да добие непрекъснат вид.
Тъй като регистраторът записва относителното
време от момента на своето включване, се
извършва фиксиране на този момент или на
момента
на
излитане
спрямо
реалното
астрономическо време. По този начин целият
полет се привързва към астрономическото време.
Така определените траектории и параметри на
движението на различните участници във
въздушния
бой,
синхронизирани
с
астрономическото време, се използват в
разработения пространствено-времеви модел за 2D
и 3D визуализация, чрез която се провежда анализ
на въздушния бой. Анализът се подпомага от
разработения софтуер за визуализация на обхвата
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на радиолокатора и ракетите, както и на този за
привързване на “камерата” за наблюдение към
самолета по моментните данни от средствата за
обективен контрол за основните пилотажни
параметри. Основните параметри на “камерата” за
наблюдение на сцената са ъгъл на полезрение,
обхват, разстояние и ъгъл спрямо предварително
избрани обекти.
Анализът на въздушния бой с помощтта на
разглежданата система е възможен само след
провеждане на полетите (следполетен разбор).
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4. Реализация на системата
Към настоящия момент системата „Зенит” е
произведена и въведена в експлоатация на няколко
типа самолети и въртолети и е показала много
добра и надеждна работа. Това дава основание да
се твърди, че след необходимите доработки,
налагащи се от определените в [6] функции на
ТСТАВБ, ще се реализира успешно като
подсистема на разглежданата система за анализ на
въздушния бой.
Паралелният бордови регистратор на GPSинформацията е разработен и заедно с монтирания
на борда на самолет МиГ-29 GPS-модул е
преминал успешно наземни и летателни
изпитвания в авиобаза Граф Игнатиево.
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Резюме:
Самолет L-410 е универсален двумоторен самолет за местни въздушни линии, оборудван с турбовитлов
двигател Валтер М-601Е. През последните 40 години са построени и се намират в летателна експлоатация повече от
1100 самолета, което го прави предпочитан за изпълнение на различни мисии в различни точки по света. В
последните години, с нарастването на стойността на ново произвежданите въздухоплавателни средства (ВС) все пошироко започва да се прилага практиката за удължаване на ресурса на намиращите се в летателна експлоатация ВС.
За тази цел е от изключително значение да се извърши обективна оценка на техническото състояние на конкретното
ВС, да се оцени нивото на експлоатационна надеждност на типа ВС. В такъв случай е необходимо да бъдат оценени и
отчетени всички обективни и субективни фактори, като се извърши оценка на преките и косвени технически и други
показатели. Важно значение има и въвеждането на нови и прогресивни системи за техническо обслужване и ремонт
на самолета.
Ключови думи: въздухоплавателни средства, експлоатационна надеждност, системи за ТОР.

1. Въведение

2. Методика за изчисляване на показателите,
определящи експлоатационната надеждност на
ВС

Самолет Let L-410 Turbolet е универсален
двумоторен самолет за местни въздушни линии, с
изпълнен първи полет през 1969 г. и се намира в
редовна експлоатация от 1971 г. През 1979 г.
започва производството на усъвършенстваната
модификация на самолета L-410UVP, превърнала
се в основен сериен модел. Този самолет се
отличава с удължен фюзелаж, с увеличени размери
на крилата и вертикалния стабилизатор, с
използването на интерцептори, с оборудване с
ТВД Валтер М-601В (2 х 778 к.с.). Този самолет
преминава програма за сертификация в СССР и е
приет за експлоатация в Аерофлот. Понататъшното развитие на самолета става вариант
L-410UVP-Е с по-мощните двигатели М601Е.
Съкращението „UVP” (УВП) означава на руски
език „укороченная взлёт-посадка” (съкратена
дистанция за излитане-кацане). Започвайки през
1969 г., са построени 1104 самолета L-410 от
различни модификации, като 862 от тях се
предадени за летателна експлоатация в бившия
СССР.

Оценката на експлоатационната надеждност по
своята същност е статистическа оценка на
количеството регистрирани неизправности и
дефекти на изследваният тип самолет за определен
период на експлоатация. Той има за цел да
подпомогне решаването на проблема с удължаване
на междуремонтния ресурс по време, чрез
качествен анализ на информацията за отказите и
неизправностите. Използването на качествения
анализ е продиктувано от факта, че липсват
нормативни показатели на надеждността (задавани
обикновено при създаването на самолета и
уточнявани в процеса на неговата експлоатация), с
които се сравняват изчислените показатели [1,2].
За оценката на основните показатели на
надеждността е използван параметърът на потока
от отказите [1]. Средната стойност на този
параметър е определена статистически за
календарен период на експлоатация от четири
години:
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N

 

n
i 1
N

t
i 1

i

,

(1)

i

където: ni – брой на отказите на i-тия самолет за
даден календарен период на експлоатация; ti –
наработка на самолетите за дадения период; N –
брой откази.
Друг показател за надеждността, подходящ за
оценка
на
ефективността
на
техническа
експлоатация на въздухоплавателните средства и
показващ влиянието на една или друга негова
система върху безотказността му [1], е коефициент
на отказите Koj:

Ko j 

nj
n

,

(2)

където: nj – брой на отказите по съответната
специалност или система; nΣ – сумарен брой на
откази по всички специалности или системи.
Използван е и показателят наработка на отказ
To, който се определя по формулата [3]:

t
Т0   ,
n

(3)

N, бр.
ω10-3 отк./h
T0 , h/отк.
2
16.1160
177.2857
3
14.2857
350.0000
4
3.9397
507.6500
0
0.0000
0.0000
3
1.6112
372.4000
1
6.8306
732.0000
7
42.7090
409.7500
3
16.1117
310.3333
3
24.0192
124.9000
4
21.9419
130.2143
1
25.1256
398.0000
1
11.6414
429.5000
5
20.3335
245.9000
Общият поток от откази е показан в Таблица 1,
където разглеждания период от време е една
календарна година и 50 летателни часа наработка на
самолет L-410 [4,5].
12

10

8
Планер
Двигател
Авионикс

nj 6

4

където: tΣ –сумарна наработка на самолетите от
даден тип за разглеждания календарен период на
експлоатация.
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3. Изчисляване на показателите на
експлоатационна надеждност на самолет L-410

На фиг.1 е представено изменението на броя на
регистрираните
откази
по
различните
специалности за техническо обслужване на

Определянето на статистическите показатели на
надеждността се извършва на основата на
информацията за самолети L-410, които са в
регистъра на авиационната компания „Хели Ер
САУ” АД.
Таблица 1
Брой откази nj
t∑, , h
планер двигател авионикс общо
0÷50
2
0
5
7
50÷100
0
1
5
6
100÷150
12
2
6
20
150÷200
0
0
0
0
200÷250
0
2
3
5
250÷300
2
0
0
2
300÷350
1
0
3
4
350÷400
3
2
1
6
400÷450
5
1
4
10
450÷500
8
2
4
14
500÷550
0
0
1
1
550÷600
0
0
2
2
600÷650
1
2
7
10
Продължение на Табл. 1

45.0000
40.0000
35.0000
30.0000
25.0000
ω, отк./ h
20.0000
15.0000
10.0000
5.0000
0.0000
0÷50

50÷100 100÷150 150÷200 200÷250 250÷300 300÷350 350÷400 400÷450 450÷500 500÷550 550÷600 600÷650
t∑, h

самолета.
На фиг.2 са представени получените данни за
изменението на наработката на откази в
зависимост от сумарната наработка. Общият
параметър на потока от откази ω има ясно изразена
тенденция на намаляване в интервала от наработки
между
50 h до 200 h, след което започва да расте и
получава най-голямата си стойност към наработка
до 350 h. При понататъшна експлоатация и
наработка след 400 h параметърът на потока
започва да колебае (расте и намалява) в
сравнително близки стойности.
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и приложим за многовариантна работа.
4. В авиокомпания „Хели Еър” работи
авиационен персонал с изключително висока обща
авиационна и професионална компетентност,
показател за което е факта, че няма реализирани
авиационни произшествия и сериозни инциденти.
5. Високата експлоатационна надеждност на
самолетите L-410, експлоатирани в авиокомпания
„Хели Еър” и високото ниво на професионална
подготовка на авиационния персонал дава
основание да се премине към удължаване на
ресурса на самолетите, както и за преминаване към
по-съвременни форми на техническо обслужване.

732.0

800.00
700.00
600.00

507.7
409.8

500.00

398.0

372.4

350.0

429.5

310.3

T0, h/отк. 400.00

245.9
300.00

177.3
124.9

200.00
100.00

130.2

0.0

0.00
0÷50

50÷100 100÷150 150÷200 200÷250 250÷300 300÷350 350÷400 400÷450 450÷500 500÷550 550÷600 600÷650
t∑, h

На фиг.3. се проследява изменението на
наработката на отказ в зависимост от сумарната
наработка. От графиката се вижда, че показателят
наработка на отказ расте в интервала между 50 h
до към 200 h, след което рязко спада и отново
започва да расте до към 300 h, и така до към 650 h.
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4. Изводи за нивото на експлоатационна
надеждност на самолет L-410
Изискванията за осигуряване на висока
ефективност
на
използване
на
въздухоплавателните средства, правят особено
актуален въпроса за оптимизиране на тяхната
експлоатация.
Извършената
оценка
на
експлоатационната
надеждност
на
близко
магистралния пътнически самолет L-410 на базата
на събраната и обработена статистика за отказите и
неизправностите появили се в процеса на
експлоатация на този самолет в авиокомпания
„Хели Еър”дава основания да се направят следните
основни изводи:
1. Отказите
на системите и агрегатите,
определящи основно безопасността на полета, са
разпределени равномерно през годините и нямат
тенденция за повторяемост.
2. Тенденцията на изменение на потока от
откази през годините главно се определя от
различният годишен нальот и различният брой
опериращи въздухоплавателни средства.
3.
Самолет
L-410
притежава
висока
експлоатационна надеждност, което го прави
масово използван в различни точки на света,
работещ в широк диапазон на климатични условия
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Резюме: В работата са изследвани нивата на безотказност на хидромеханична,
елекродистанционна и електродистанционна с хидростатични сервозадвижвания системи
за управление на кормилото за височина на ЛА. Получените резултати са анализирани и са
направени изводи и препоръки за целесъобразността за по-широко внедряване на тези
системи, методите и софтуера за анализ.
Ключови думи: системи за управление, надеждностни характеристики, концепция
МЕА
е особено полезен за изследване надеждността
на технически обекти със сложна структура,
която не позволява аналитично изразяване на
надеждностните характеристики на обекта,
чрез характеристиките на елементите му.
Вместо това се реализира моделираща
процедура със случаен изход, като при всяко
проиграване се получава една реализация. При
голям брой проигравания се образува
множество реализации, а получените числови
стойности могат да се разглеждат като
статистически материал. За всяко проиграване
се използва генериране на случайни числа в
интервал [0,1]. След n-кратно изпълнение на
алгоритъма в масива Т се записват n
реализации на случайната величина Т (1, 2, 3,
n). Графичният образ на алгоритъма е показан
на Фиг.1.

1. Увод
Един от най-перспективните начини за
повишаване на ефективността на системите за
управление (СУ) на самолетите е реализацията на
получилата бурно развитие в последните години
концепция More Electrical Аircraft (MEA). Найважната особеност на МЕА е използването само
на електрическа енергия за управление и
задвижване на вторичните механични системи,
вместо комбинация от хидравлична, пневматична
и електрическа енергия.
В СУ, в които не е реализирана МЕА
концепцията се използват хидромеханични
задвижвания (Hydro-mechanical Unit – HMU)
(B737).
Системите с частично или напълно
реализирана МЕА концепция се подразделят на:
- fly-by-wire (FBW) (самолети А320, В777,
Eurofighter Typhoon);
- power-by-wire (PBW) (A380, B787, F-35).
Настоящата работа е посветена на
получаването и сравнението на надеждностните
характеристики на три вида СУ за канала на
кормилото за височина (КВ) - HMU, FBW и
PBW.
2. Метод за изследване
Изследването е извършено по метода
блоковите диаграми от теорията на надеждността и математическата статистика.
Количествените
характеристики
на
безотказността на системите са получени чрез
симулация по метода Монте-Карло (М-К). Той

Фиг. 1
Ако случайната величина Т интерпретираме
като време за безотказна работа, то средното
време за безотказна работа е
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- работата
на
системите
е
с
продължителност 15 h;
- законът за разпределение на времето
до отказ на отделните блокове в схемите на
надеждността се приема за експоненциален;
- броят на симулациите е 1.106.
Процедурата на симулацията се състои от
следните стъпки:
- определяне на броя на точките, за които се
проверява работоспособността на системата в
зададения интервал от време;
- генериране на случайни числа в интервала
(0, 1);
- изчисляване на времето за отказ на всеки
елемент, използвайки генерираното случайно
число;
- формиране на масив от времената на отказ
i, които са по-малки от приетото време на
изследването t = 15h (максимално време на
един полет);
- проверка дали отказът на компоненти или
комбинация от компоненти води до отказ на
системата;
- изчисляване на вероятността за отказ на
системата.
Изследвани са следните случаи:
1) Всички системи са изправни в
началния момент t = 0.
2) Загуба на тяга на един от двигателите
от t = 0 до t = 3 h.
3) Загуба на тяга на два двигателя.
4) Неработоспособност на една основна
хидросистема.
5) Неработоспособност на две основни
хидросистеми.
6) Аварийно електрозахранване.

Ако изберем фиксиран интервал (0, Θ). и
броят на реализациите, за които е изпълнено
условието τi ≥ t е m (m ≤ n), то вероятността
за безотказна работа в интервала (0, t) е
По такъв начин чрез метода Монте-Карло
ние заменяме вероятността с честотата и
математическото очакване със средно аритметичното.
Тъй като точността на метода зависи
пряко от броя на симулациите, то за оценка на
точността
се
използва
статистическата
зависимост
за
средностатистическото
отклонение:

3. Реализация на метода за изследване
За реализацията на метода е необходимо
построяване
на
блоковите
схеми
на
надеждността (Reliability Block Diagrams RBD) за трите изследвани системи. Това е
свързано с редица трудности, поради големия
брой елементи и възли на системите и
сложните
функционални,
механични
и
електрически връзки между тях.
Симулирането на моделите е осъществено с
помощта на софтуерния пакет BlockSim 7 на
ReliaSoft Ltd. Той позволява в графична среда
да се строят блоковите структури на
изследваните системи, използвайки правилата
от теорията на надежността, като има
възможност и за създаването на сложни
логически връзки.
Надеждностните
характеристики
на
отделните компоненти, символизирани с
логически блокове на RBD, се изчисляват с
помощта на софтуерния пакет MTBF
calculator, включващ база от данни за
стандарти на надежностните характеристики
на агрегати, компоненти и елементи от
механичен и електронен тип. На тяхна база, с
помощта на BlockSim 7 се изчисляват средната
наработка на отказ и вероятността за
безотказна работа на изследваната СУ.
При симулацията работата на каналите на
КВ на трите СУ са направени следните
допускания:
- в началния момент t = 0 системите
нямат скрити откази и неизправности;

4. Анализ на получените резултати
Поради ограничеността на обема на
настоящата работа в нея са представени и
анализирани само малка част от получените
резултати.
В Табл. 1 са дадени резултатите от
симулацията за първия случай. Получените
числови
стойности на
надеждностните
характеристики на трите вида СУ са близки.
Това може да бъде обяснено с факта, че са
изследвани реални системи за периода им на
нормална
експлоатация.
По-високите
стойности на характеристиките на PBW
системата в този случай се обяснява с високата
надеждност на използваните компютърни
системи в СУ, дължаща се главно на
възможностите за ефективно резервиране и
самоконтрол (BITE).
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Характеристики \ вид система
Средна готовност
Вероятност за безотказна работа
Очкаван брой откази
Статистическо отклонение (брой откази)
Средно време за безотказна работа (h)
Средно време на отказ (h)
Средна интензивност на отказите

HMU
0,999343
0,998703
0,001297
3,59905E-05
14,990151
0,009849
8,61288E-05

Вероятност за безотказна работа \ вид система
Случаи 1
Случаи 2
Случаи 3
Случаи 4
Случаи 5
Случаи 6

FBW
0,999794
0,999573
0,000427
2,06596E-05
14,996907
0,003093
2,82134E-05

HMU
0,998703
0,99976
0,998947
0,992951
0,999501
0,998703

FBW
0,999573
0,999918
0,996345
0,999573
0,997769
0,999573

Таблица 1
PBW
0,999868
0,999724
0,000276
1,6611E-05
14,998022
0,001978
1,88303E-05
Таблица 2
PBW
0,999724
0,999954
0,997714
0,999724
0,998493
0,999724

работа, вследствие наличието на механичен
резервиращ контур, чиито компоненти са със
сравнително голяма надеждност. При FBW и
PBW системите аварийният контур е осигурен
чрез не толкова надеждната вспомагателна
турбина, задвижвана от насрещния въздушен
поток.

Представените в Табл. 2 резултати за
вероятностите за безотказна на работа на трите
СУ за шестте изследвани случаи също са
близки и показват, че системите запазват
високата си надеждност в случаите на отказ на
двигателите или на някоя от бордовите
системи – хидравлична или електрическа.
Изменението на вероятността за безотказна
работа в интервала на изследване за трите СУ
в случаите 2, 3, 4 и 5 са представени с
графиките на фиг. 2 и 3.

Фиг. 3
При отказ на една хидросистема HMU
системата проявява относително по-голямо
намаление на вероятността за безотказна
работа. Причината за това се крие в
отсъствието на прехвърляща хидропомпа в
контура на кормилото за височина, което да
резервира централните части на двете системи.
Вместо това като подсигурителна мярка е
възможността един хидроусилвател механически да отклонява и лявото и дясното кормило. Това обаче го прави критично сечение.
По подобен начин са анализирани всички
получени резултати за шесте разгледани

Фиг. 2
При загуба на тяга на един двигател (случай
2) вероятността за безотказна работа остава
висока и за трите системи. Това може да бъде
обяснено с ефективното резервиране при отказ
на един двигател по отношение на
хидравличната система и на системата за
електроснабдяване.
При загуба на тяга на двата двигателя
системата HMU има отностиелно по-бавно
намаляване на вероятността за безотказна
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характеристики на СУ, но и на всички системи
на летателните апарати.
5)
Предлаганият
метод
за
изследване
и
използваните
софтуерни
продукти дават възможност за по-широки
изследвания, в които да се включи и процесът
на техническа експлоатация, като фактор,
влияещ на безопасността на полетите. На
базата на блоковите диаграми на надеждността
и статистическите изпитания могат да се
изследват режимите, периодичността и обема
на проверките при техническото обслужване
на летателните апарати, което ги прави
ефективен
инструмент
не
само
при
проектирането на системите, но и в процеса на
техническа им експлоатация.

случая. Това може да се направи и за други
възможни полетни ситуации.
Важно свойство на предлагания метод и
използвания
софтуерен
продукт
е
възможността за изчисляване на коефициента
на критичност за елементите на СУ:

където m – брой на отказите на СУ; k - брой на
отказите на блока в интервала [0, t].
Пример за получените резултати е
диаграмата, представена на фиг.4, изчислена за
PBW системата в случай 1.
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Фиг. 4
5. Изводи и препоръки
1) В неавариен режим трите вида СУ
имат приблизително еднакви и достатъчно
високи надеждностни харатеристики.
2) Вероятността за безотказна работа на
различните СУ в различна степен се влияят от
отказите на двигателите и самолетните
системи, без да достигат критични стойности.
Разликата е не само в абсолютните стойности,
но и в темпа на изменението им във времето.
3) При всички изследвани варианти СУ,
изградени на базата на концепцията МЕА,
притежават необходимата надеждност, което
заедно с другите техни предимства ги прави
перспективни.
4) Предлаганият метод за изследване и
използваните софтуерни продукти позволяват
определяне не само на надеждностните
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Резюме:
Настоящата работа има задача да се направи количествена оценка на разхода на гориво при заход за
кацане с непрекъснато снижение (CDA) и конвенционален заход за кацане на летище София, за масов за
летището тип самолет - А319. Резултатите са получени и валидирани с помощта на статистическа оценка от
полетни записи, математическо моделиране на полета и софтуер за планиране на полета на самолета,
използван в експлоатацията му.
Ключови думи:. CDA, Continuous Descent Approach, Aircraft Fuel Consumption, Flight Numerical Simulation

инструкции на РВД[2, 4, 5].
Двата основни елемента на CDA са:
1. Избягване във възможно най-голяма степен на
хоризонтални участъци.
2. Използване на малък газ до етапа в който е
необходимо тягата на двигателите да се
увеличи, за да отговаря на изискванията за
стабилизиран заход.
Настоящата работа има задача да се направи
количествена оценка на разхода на гориво при
CDA и конвенционален заход за кацане на летище
София, за масов за летището тип самолет - А319, в
съответствие с подхода изложен в [1]. Резултатите
са получени и валидирани с помощта на
статистическа оценка от полетни записи,
математическо моделиране на полета и софтуер за
планиране на полета на самолета, използван в
експлоатацията му.

1. Въведение
Един от съвременните методи за намаляван е на
вредните емисии в районите на летищата е
прилагане на процедури за оптимално от
енергийна гледна точка снижение, известни под
името заход с непрекъснато снижение (CDA –
Continuous Descent Approach) (фиг. 1).

Фигура 1. Вертикален профил на CDA и
конвенционално снижение
CDA представлява експлоатационна техника,
при която долитащите самолети снижават от
оптимална позиция с минимална тяга и избягват
хоризонтален полет до степен, която не застрашава
безопасността на полета и съответства на
изискванията на публикуваните процедури и

2. Общи положения
В съответствие с ръководството за летателна
експлоатация на самолет А319 (FCOM 2.05.40)
полетът се състои от 6 основни етапа (фиг.2) [6, 7].
Всеки етап се характеризира със свои особености.
Етапите на излитане, набор на височина и
крейслерски режим не са обект на внимание на
настоящата работа. Етапи от на снижение и подход
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за кацане се разгледани подробно с техните
основни
характеристики.
За
целите
на
изследването най-горната точка на етапа на
снижение се приема 10 000 м.
V етап на полета е снижение (фиг. 3, Descend
phase). Входните характеристиките, с които се
определя този етап в симулацията са: височина;
скорост; маса; дистанция; курс на ВС в началото на
изкачването; тяга.
Характерно за тягата в този етап е, че
двигателите са в режима на работа малък газ (idle
thrust), също така височината е строго фиксирана
до 2000 м. Тъй като Airbus 319 е самолет
включваш системи за управление на различни
елементи от полетната траектория, са възможни
два режима на снижение: с оптимизиране на
разхода на гориво, и с коригиране на вятъра

N

Tср=

t
i 1

i

(1)

N

Дисперсията на времето за снижение се
изчислява по формула (2):

 t
N

σ2=

i 1

 Tср 

2

i

N

(2)

Същия е и механизмът на изчисление на
средните стойности и дисперсиите на дистанцията
и изразходваното гориво.
На фиг. 6 е представена хистограма на
времената за снижение и е отбелязана медианата
му. На фиг. 7 и фиг.8 са визуализирани данните за
стойностите на изминатата дистанция
и
изразходваното гориво в етапа на снижение.
Стойностите на медианите на изминатата
дистанция, време и изразходвано гориво са дадени
и в табл.3.
Резултати от числените експрерименти
За целите на настоящия числен експеримент е
използван математически модел на динамика на
полета на самолет Airbus A319, като материална
точка. Моделът е разработен на база на модела
опсан в [3] и е настроен с данни от средствата за
обективен контрол на самолета [2].

Фигура 2.Вертикален профил на полет
В етапа снижение се определят основните
изследвани параметри: Време; Дистанция;
Изразходвано гориво
VI етап на полета е подхода за кацане
(Approach). Характерно за тягата в този етап е, че в
симулацията се отчита времето и височината на
използване на въздушните спирачки, също така
алгоритъма работи с достигане на височина 0.

Фигура 4. Визуализация на полетните параметри
за случаен полет от извадката
Проверка на адекватността на модела е
направена чрез проиграване на случайни полети от
извадката записани полети. Резултатите от такова
проиграване са показани на фиг.4 и показват добра
съвпадаемост. На фиг.5 е показано и сравнение
изменението на масата на самолета по време на
снижението, изчислена от записа на полетни данни
и получено чрез моделирането. Резултатите
показват добра съвпадаемост.
Извършеният числен експеримент включва
моделиране на CDA и на конвенционален заход
(Conv.) от височина 10000 m до 0 m.

Фигура 3. V етап на полета е снижение (Descend)
3. Резултати от изследването
Статистическа оценка
От извадка от 50 полета са свалени данните за
време на снижение от височина 10000 метра до
височина 0 метра [2].
Средната аритметична стойност на времето за
снижение до опиране на ВС до полосата се
изчислява по формула (1):
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Конвенционалният заход е моделиран чрез
включване на хоризонтална площадка отговаряща
на схемата за кацане на летище София, писта 27.

25
21
number of flights

20

Резултатите от моделирането за изминатата
дистанция, време и изразходвано гориво са
представени във фигури 6 - 8 и в табл.3.

CDA 225 kg

m edian

15

369 kg
10

10
5

7

6
3

0
150

1

0

0

250

350 450
Conv. 289 kg

550

650

750

1

850

950 1050
fuel, kg

Фигура 8. Гориво за снижение и заход
Изчислявае на параметрите на подхода за
кацане с помоща на специализиран програмен
продукт
FMGS системата на A319 изчислява най добра
траектория за снижение. Вертикална траектория на
полета се изчислява, така че се сведе до минимум
разхода на гориво, докато хоризонталната
траектория се изчислява, така че да отговарят на
различни ограничения за надморска височина и
профила на скоростта във фазата на снижение, за
да се достигне VAPP на 1000ft (305m).
Планирането на полета по навигационни точки е
представено в таблици 1 и 2 и визуализирано на
фиг. 9.

Фигура 5. Изменение на масата на самолета по
време на снижение за типиченполет
20
16
number of flights

18

17

18

m edian;
21.5 m in

14
12

CDA; 19

10
8

Таблица 1 с данни от заход за кацане на летище
София CDA.
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6
4

3

2

1

0

0
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Conv.; 20.3
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31

1

1

1
34
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SOF
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37 40 43
tim e, m in

Фигура 6. Време за снижение и заход
m edian
18 202 km

number of flights

10

5

5
0

D, km
183.348
80.682
31.640
0
183.348

FF,kg
6000
6080
6150
6230
230

T,
min
0
6
12
19
19

Таблица 2 с данни от стандартен заход за кацане на
летище София.
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7710
3084
616.8
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20

ALT, m

8
3

2
0

0

1

1

2

0
115 140 165 190 215 240 265 290 315 340 365 390 415
CDA 189 Conv. 202
distance, km

Waypount

ALT

D, Nm

TOD
NISVA
FIR
SOF
LBSF

10794
7093.2
7062.36
2467.2
616.8

200.016
94.452
92.600
37.040
0

Общо

Фигура 7. Дистанция за снижение и заход

200.016

FF,kg
5500
5640
5640
5710
5790
290

T, min
0
7
9
13
20
20

Обобщени данни за двата типа заход за кацане
по трите използвани метода са дадени в таблица 3.
В таблицата са пресметната и икономията на
гориво от прилагане на CDA, изчислена
с
помощта на математическия модел и с FMGS. [6]
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приблизително 60 kg, което добре се съгласува с
данните от други изследвания [3, 4].

12000
10000

Alt, m

8000
Конвенционален заход

6000

CDA

4000
2000
0
0

6

12

Сравнението на числените експерименти със
статистическите данни показва, че икономията на
гориво при CDA в сравнение с типичните заходи
за кацане на летище София би била още по-голяма.
Приложеният в работата подход може да се
използва и за други типове самолети и други
летища.

19

Time, min

Фигура 9. Вертикален профил на захода по данни
от Таблици 1 и 2
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Изводи
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математически модел на полета на самолета.
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Разхода на гориво при конвенционален заход за
кацане е по-висок от разхода при CDA с

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF CONTINUOUS DESCENT APPROACH (CDA) ON
THE FUEL CONSUMPTION OF TRANSPORT CATEGORY JET AIRPLANES
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NADYA LAKOVSKA

Bulgaria Air, Bulgaria
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VLADIMIR SERBEZOV
Department of Air Transport, Faculty of Transport, Techmical University, Sofia, Bulgaria

Abstract:
This work is a part of a more comprehensive study on the environmental effects of the Continuous Descent
Approach (CDA) method of aircraft descent and landing if implemented at Sofia airport. A quantitative estimation of
the fuel saving in case of CDA compared with conventional approaches for Airbus A319 is performed. The results are
obtained by statistical assessment of flight data records, mathematical modeling of the flight and calculations with the
aircraft specialized software.
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ОСОБЕНОСТИ НА МАЛКИТЕ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - АВИОМИШЕНИ,
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Резюме:
Разгледани са предимно тези особености, които характеризират БЛА като ЛА, а именно особеностите в
аеродинамиката, както и основните фактори, формиращи назначението, експлоатацията и
икономическата ефективност на малките БЛА-авиомишени, .
Ключови думи: авиомишени, тактически и технически изисквания

Проектирането на безпилотни летателни
апарати (БЛА) - авиомишени изисква да се отчитат
редицата особености в тяхната аеродинамика,
конструкция, устойчивост и управляемост, както и
ефективност на приложението. Освен това липсата
на
нормативи,
каквито
съществуват
за
пилотираните летателни апарати (ЛА) в нормите за
летателна годност, налага в повечето случаи
разработката на всеки БЛА да се води като
разработка на уникална конструкция. Тези въпроси
са изследвани многократно , но въпреки всичко
следва да се отбележат някои от основните
фактори, като се отчитат и особеностите на БЛАавиомишени, по които следва да работи ВВС.
В настоящата работа са разгледани предимно
тези направления, които характеризират БЛА като
ЛА, а именно особеностите в аеродинамиката,
якостта, конструкцията, двигателите и динамиката
на полета. При разглеждането на тези особености
се отчита извода, че малките БЛА-авиомишени се
отличават значително от пилотираните ЛА.
Основни
фактори,
които
формират
особеностите на малките БЛА-авиомишени са:
 назначението на този вид ЛА;
 експлоатацията на същите;
 икономическата ефективност от
създаването им.
Назначението на БЛА за нуждиге на ВВС е
двустранно. От една страна, с подобни средства
като авиомишени се осигурява тренировката на
летателния състав за борба с нисколетящи

тактически въздушни цели, а от друга страна създават се нови БЛА за изпълнение на бойни
задачи при бъдещ военен конфликт. Във връзка с
това се формират и следните основни различия
между малките БЛА и пилотираните летателни
апарати (ПЛА):

БЛА не притежават дълъг живот;
БЛА трябва да има масово

производство.
От фактора "Експлоатация на БЛА авиомишени" произлизат следните особености.
1. За
разлика
от
големите
БЛА,
използувани от ВВС на противника за
разузнаване и бойна дейност в стратегически
план, то тези използувани от сухопътните
войски в оперативно –тактическата полоса на
ТВД са с намалени размери и с ограничения по
скорост и височина на полета. И двата типа
БЛА са въздушен противник за изтребителна
авиация (ИА).
2. Поради необходимостта от оперативно
действие с тях е задължително многократното
им сглобяване и разглобяване, като в частност
се снемат носещите плоскости, двигателните
групи и др.
3. Изискват възможно най-кратко време за
подготовка за бойно използване в желания
вариант.
4.
Независимост от теренните условия, с
цел осигуряване на оперативност в работата с
тях. Това се постига чрез осигуряване на
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възможност за излитане по метода къс старт,
включително и от ЛА -носител, и приземяване
посредством способи, които не изискват
специално подготвени терени и площадки със
значителни размери.
5.
Изискват максимална безопасност на
системата (комплекса) като цяло.
Третият фактор икономическата
ефективност от създаването на малки БЛАавиомишени,
определя в значителна степен
изисквания към тях и способите за тяхното
проектиране. Причините за това са:
 възможност за динамично създаване на
нова бойна техника в съкратени срокове,
съгласно действащата конюнктура;
 решаване на редица бойни задачи с
относително малки разходи;
 възможност за натрупване на големи
количества от този вид техника в мирния
период;
 възможност за отделяне на повече
средства и икономически потенциал за
развитието на нови клонове на военната
техника.
От този фактор се определят следните
изисквания към този тип ЛА:
 да е изключително евтин в производство;
 да е с минимални разходи в експлоатация;
 да може да изпълнява максимум задачи
чрез модули.
От цитираното по-горе се формират
особеностите при общото и аеродинамичното
проектиране на малки БЛА-авиомишени.
1. Планерът не трябва да бъде с големи
размери, с цел осигуряване на:
 мобилност на системата;
 използване на опростени наземни
съоръжения за излитане, кацане и
обслужване;
 осигуряване на икономическа печалба
при производството и поевтиняване на
системата като цяло;
 осигуряване на минимална
радиоотразяваща повърхност при
бойните и учебно-бойни БЛА. При
конкретните задачи на учебно-бойната
дейност е рационално използуването на
подходящи РЛ отражатели.
2. Мощността на двигателите и техния тип се
диктуват от наличието на пазара на авиационни
серийни мотори и такива, които са в разработка и
могат да бъдат приспособени за авиационни цели
или да се използуват за основа на проектиране на
специализирани двигатели в съкратени срокове.

Посредством този способ на работа, практически
се скъсяват сроковете за разработка на системата и
пускането на същата в серийно производство, а от
там и поевтиняване на цялото изделие като
производствен продукт и снижаване разходите при
експлоатация.
3. Тактико-техническите характеристики се
диктуват от необходимостта за изпълнение на
определения кръг задачи.
4. Характерът
и
количеството
на
оборудването се диктуват от изпълняваните
задачи.
5. Радиоапаратурата за управление или
програмната система са задължителни в комплекта
на бордовата екипировка.
6. Масовите характеристики се определят
изключително от необходимия бордови комплект
оборудване и от неговите габарити и маса.
7. БЛА като динамично тяло е необходимо
да
притежава
достатъчна
статическа
и
динамическа устойчивост и то максимално
достижима по аеродинамичен път и с минимално
използване на специализирана автоматика.
8. Якостните качества на ЛА се диктуват от
назначението, типа на стартовото устройство и
системата за кацане.
9. Дълготрайността и надеждността се
определят от концепцията за използване на ЛА
като бойно или учебно-бойно средство.
10.
Материалите за производство и
технологията да осигуряват възможност за крупно
серийно производство при минимална цена.
11.
Експлоатацията да се извършва с
минимум хора и по възможност с ограничена
специална подготовка.
Трябва да се отбележи, че много елементи от
методиката на аеродинамичното проектиране на
БЛА, са както при ПЛА с тази разлика, че с
особено внимание трябва да се постъпва при
подбора на много от параметрите, тъй като тук са
налице редица особености, а нормативите за този
клас ЛА като система все още са недостатъчни.
Аеродинамичните особености се отнасят за
характера на изменение на коефициентите на
аеродинамичните сили и моменти, за които са
направени редица изследвания и са направени
съответните публикации. В настоящата работа се
споменават само резултатите от тези изсладвания.
Известно е, че основните аеродинамични
коефициенти
и
могат да се изразят на
основата на общите закони на подобие със
следните уравнения

(1)
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Третата особеност е, че поради относително
големите процепи на свързванията, невъзможност
за правилно капотиране на двигателя и поставяне
на оптимални зализи между крилото и тялото и
опашните плоскости и тялото, заради честото
сглобяване и разглобяване, коефициентът Сха
нараства. Това е доказано от продувките в ЦАГИ
на
малките БЛА-авиомишени "Синигер" и
"Ястреб" .
Четвъртата особеност е, че аеродинамичните
характеристики на въздушните витла, ако такива се
използват
на
БЛА,
се
влошават,
тъй като аеродинамичното съпротивление
нараства, а от там на коефициентът на мощността и
спадането на к.п.д., т.е.:

където:
- функционал, характеризиращ
аеродинамичната форма на обекта;
- съответните ъгли на ориентиране на
обекта в обтичащия поток;
- число на подобие на
;
- число на подобие на
;
М - число на подобие на числото на
;
- число на подобие на
;
;
- число на подобие на
- мяра на турбулентност при обтичането.
Също така е известно, че осигуряването на
всичките
критерии
едновременно
при
моделирането може да се осъществи в много
редки случаи, главно в натура. Този въпрос има
пряко
отношение
към
изясняването
на
аеродинамичните особености на малките БЛАавиомишени. Така например, при разглеждане
особеностите в обтичането, основни критерии на
подобие са
, при анализа на
аероеластичността и
, а при динамиката
на полета – .
За изясняване особеностите на БЛА при М <<
1, уравненията (1) добиват вида
,

(3)
Следователно, при геометрично моделиран
БЛА на базата на ПЛА съществуват неравенствата
(4)
От цитираното следва,че за да се построи ЛА
от този тип с добро аеродинамично качество, а от
там да се използват двигатели с по-ниски
енергетични характеристики е необходимо преди
всичко да се намали коефициентът на челно
съпротивление. Това може да се постигне както и
при ПЛА чрез следното.
1. Сполучлив избор на аеропрофилите на
крилото и опашните плоскости, при проектиране с
използуването на стандартни профили за сравнително ниски числа
и с плавен преход на
функцията
при
или тип D . За
да се преодолее недостатъка, че при ЛА с теглещо
витло се получава силна турбулизиация към
крилото и от там нарастване на Сха редица
съвремени БЛА се изпълняват с тикащи витла или
с реактивни двигатели, а крилото се проектира с
ламинарни
или
ламинизирани
профили.
Напоследък в много случаи се използуват
специално проектирани профили на компютър.
2. Избор на оптимално удължение на крилото,
с цел снижаване на индуктивното съпротивление.
3. Аеродинамичната компоновка на крилото в
план е желателно както и при ПА да е близка до
елиптичната.
4. Сполучливо разположение на крилото
спрямо тялото. Препоръчително е да се избира
схема високоплан или средноплан, за да се намали
интерференцията при минимални зализи.
5. Минимално съпротивление на опашните
плоскости се постига с V-образни опашни
плоскости. При тях съпротивлението от
интерференцията е едва 3%, докато, например, при
Н-образните опашни плоскости е 8 - 13 % [1].

,
.

(2)
Първата особеност се определя от следния
факт.
Доколкото параметрите
са общи и
идентични с тия на ПЛА, то определящи остават
критериите
Така например, за малките
БЛА в диапазона от скорости
30 m/s < V < 60 m/s
числото на Рейнолдс се изменя като в даден
момент достига и превишава критичната си
стойност
. При това коефициентът на челно
съпротивление и този на подемна сила се изменят в
диапазона от своите минимални до максимални
стойности. Тъй като и коефициентът Cm се изменя
с изменение на скоростта, за редица аеропрофили е
невъзможно осигуряването на условието
при
,
в горния диапазон от скорости.
Като се отчете, че за малките БЛА-мишени
,
следва, че коефициентът на челно съпротивление
се стреми към
, а този на максимална
подемна сила - към
Втората особеност е, че с намаляване на
габаритите на ЛА с мащаб
спрямо тези на
прототипа ПЛА точката на прехода на граничния
слой клони към нула, а от там нараства и Сх а .
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Резюме:
Разгледани са предимно тези особености, които се свеждат до трите главни елемента-материали,

якостни норми за проектиране и динамика на конструкцията
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Особеностите в якостта на малките
безпилотни летателни апарати (БЛА)-авиомишени
се свеждат до трите главни елемента-материали,
якостни норми за проектиране и динамика на
конструкцията, или във формализиран вид

натоварванията става изведнъж, а не както при
металите. Тази особеност изисква внимание при
якостните
пресмятания
още
повече,
че
неметалическите материали са капризни не само
при първичната им изработка, но и при
използуването им в производствения процес. Не
трябва да се пренебрегват и температурните
свойства на пластмасата, тъй като механичните
якостни показатели на опън и срязване са
съответно
и
.
Втората особеност е, че в по-голяма част от
случаите използуваните металически листови
материали са с много малки дебелини δ, което от
една страна улеснява обработката, а от друга затруднява
качественото
изпълнение
на
съединенията. В много случаи лепенето е порационално от класическите съединения.
Особеност от якостта на малките БЛА са
якостните нормативи. И тук
, при
което

(1)
където
отговарят на функционалите,
определящи се от вида на материалите, якостните
норми за проектиране и динамиката на
конструкцията.
Тъй като материалите, които се използват
при БЛА и при пилотираните летателни апарати
(ПЛА) са почти еднакви т.е. (
) , то
(2)
където:

- относителна якост,

- температурен

диапазон на използване, R - твърдост, E еластичност.
Както е описано в повечето случаи като
основен конструктивен материал се използуват
пластмаси - термопластични и студено пластични,
както и карбонови влакна, кевлар и др. В XXI век
карбонът и кевларът станаха основни материали за
строеж на летатерните апарати в т.ч. и БЛА. При
бойните БЛА се използуват и звукопоглъщащи
материали. Характерно за много от тези материали
е, че разрушаването им под въздействие на

,

(1.3)

където: А - случаи на натоварване в полет,
коефициенти на претоварване, - коефициенти на
сигурност.
Особеното тук е, че при малките БЛА за
многократна употреба, имащи ограничен ресурс,
, а при БЛА за еднократна
употреба,
1,3 или дори
.
Съществува разлика между БЛА и ПЛА и по
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оценка на случаите на натоварване, предизвикани
от процесите на излитане и кацане, ако
разглеждания тип апарати излитат по метода "къс
старт" и кацат с парашут. В тези случаи е
необходимо да се извършва проверовъчно якостно
изчисляване,
когато
коефициентите
на
експлоатационно претоварване при излитане
или при кацане
изпълняват условието
.
Така например, при авиомишената "Синигер"
,
, а при "Ястреб"
,
40.
Поради
краткостта
на
тези
претоварвания (
) при изчисленията на
конструкцията е необходимо същите да се отчитат
като удар, за разлика от полетното претоварване,
което действува за време
.
Поради характера на експлоатация на
разглеждания клас ЛА, в някои случаи за основен
изчислителен случай се взема случаят на
продължително транспортиране, както е при
ракетите, защото в този случай БЛА е натоварен на
циклично динамично натоварване. Този случай
въобще не съществува при ПЛА.
Третият главен елемент на якостта на малките
БЛА
е
аероеластичността.
Въпреки
че
интерпретацията на този въпрос е същата както
при ПЛА, то и тук съществуват редица особености
При разглеждане въпроса с деформациите на
огъване на крилото при идеализиран случай, може
да се запише уравнението на Бернули-Ойлер във
вида

където: е приведена дебелина на обшивката.
Тъй като крилата на малките БЛА са
геометрично подобни на тези на ПЛА,
експлоатирани в същия скоростен диапазон, то
следва, че параметрите
ще
бъдат идентични.
В такъв случай, ако се приеме в първо
приближение
, въведе се линеен
мащаб на подобие
на ПЛА и БЛА, при което
, то окончателно
.

(1.7)

Следователно, деформациите от огъване на
крилото на малкия БЛА ще растат по-бързо,
отколкото тези на големия самолет. Този факт е
установен и от досегашната практика на
проектиране и изпитвания на авиомишени у нас.
Анализът на колебанията на крилото като
динамична система се отличава със значителна
сложност. Този въпрос не е цел на изследването в
настоящата работа и затова тук се привеждат качествените оценки, за да се покаже особеността на
малките БЛА.
От извършеното изследване е установено, че
при мащабно моделиране на крилото на ПЛА,
собствените честоти на огъване и усукване на
крилото на модела при намаляване на
геометричните размери нарастват по различен
закон. Това има пряко отношение към определяне
критичните скорости на огъвно-усукващия флатер
на крилата на малкия БЛА, тъй като идеалното
условие за възникване на флатер е изпълнение на
условието отношението на собствената честота на
огъване към тази на усукване да клони към
единица.
Следователно, при проектирането на крилата
на малкия БЛА е необходимо да се извършат
пълни изчисления и експериментални изследвания
на динамиката на конструкцията, включително и в
случаите на моделирани конструкции на крила на
ПЛА.
При
експериментално
изследване
на
собствените честоти на огъване на крилото на
авиомишена "Синигер" е определено, че началото
на настъпване на резонанс е при
60 s-1, като
амплитудата в края на крилото непрекъснато
нараства и след превишаване на 20 mm,
изпитванието е прекратено.
При
изследване
на
статическата
аероеластичност са получени следните резултати:
 критична скорост на реверс
;
(8)

ритична скорост на дивергенция
;
9)

(4)
където:
- огъващ момент, действуващ на
крилото;
- модул на еластичност;
инерционен момент;
- втора производна на
провисването на неутралната линия.
Огъващият момент може да се определи по
формулата

(5)
където:
- относителен параметър;
коефициенти, получени при решаване интегралнодиференциалното уравнение на крилото.
Инерционният, момент за двойно изпъкнали
несиметрични профили се определя от
(6)
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 критична скорост на флатер
.
(10)
От изложеното следва, че при пълно мащабно
моделиране на конструкцията на ПЛА,
експлоатиран в същия скоростен диапазон, за
създаване
на
малък
БЛА,
статическата
аероелаетичноет се запазва. Тъй като пълното
геометрично
мащабно
моделиране
на
конструкцията
е
невъзможно
поради
недопустимото намаляване на дебелината на
елементите й, а и в повечето случаи се използуват
характерни конструктивни решения и материали,
то задълбочено изследване на статичната
аероелаетичност и изчисляване на указаните
параметри е задължително.
В резултат на проведените изследвания и
анализа на опита от проектирането на малки БЛА в
България могат да се формират следните
особеностите в конструкцията на разглежданите
ЛА.
Поради използуването в много случаи на
некласически за самолетостроенето материали и
технологии след 1990г., конструктивните решения
е необходимо да бъдат оригинални, което
удължава срока на разработване и забавя процеса
на изпитвания за достигане на зададената
надежност.
Използуването на готови агрегати е почти
изключено.
Честото разединяване на носещите плоскости
и двигателните групи изисква оригинални
конструкторски решения на възлите.
В повечето случаи най-приложим тип
конструкция на планьора е сандвичовия и то
изпълнен е неметалически материали.
За херметизацията на конструкцията трудно
се осигурява уплътнение на съединенията и
малоразмерните процепи при съществуващите
линейни размери.
Поради малките размери в повечето случаи не
е възможно монтирането на търкалящи лагери в
системата за управление, а само на плъзгащи,
което предопределя повишени сили на триене в
нея при напълно ликвидирана хлабина.Тези
повишени сили на триене изискват използуването
на кормилни агрегати с повишени моментни
характеристики, а от там и повишена консумация
на енергия. Особено сложно се решава задачата за
пропорционално управление на аеродинамичните
органи за управление при високи скорости
(М  0,5). За повечето от функционалните
системи е рационално използуването на специални
усилватели.
Поради намалените размери се повишават
собствените честоти на тягите от управлението по
отношение на ПЛА, което е неблагоприятно при
използуването на двигатели с повишени обороти.

В тези случаи е възможно възникване на резонанс
в системата за управление. Това се избягва с
използуването на турбореактивни двигатели.
При малките размери и повишените
възбуждащи честоти е трудна виброзащитата на
отделните агрегати и системи, което се отразява
неблагоприятно на надеждността на работа на
същите.
Особена трудност при конструирането на
малките
БЛА-авиомишени
е
ефективното
решаване на системата за кацане при приземяване
по некласически способи. Трудността е толкова поголяма, колкото БЛА е по-тежък и се приземява с
повишена скорост.
Поради малките строителни височини и
ограниченията от технологично-производствен
характер, масата на почти всички елементи от
конструкцията на планера се повишава по
отношение на необходимата и теоретично
възможната. По тази причина относителните маси
на конструкцията са по-високи от тези на ПЛА.
Определена трудност при конструирането на
малките БЛА-авиомишени е осигуряването на
водонепроницаемост и висока радио-локационна
отражаемост. Обикновено този въпрос може да се
реши с помощта на специални форми, покрития,
обмазки, радиолокационни отражатели и др. които
допълнително повишават масата на конструкцията.
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определен параметър доверителните граници на
интервала ще са различни, т.е. те са случайни
величини. Поради тази причина може да се говори
за вероятност на това, че значенията на измервания
параметър ще попаднат в определения доверителен
интервал.
Известно е, че времето между два отказа в
Пуасоновия
поток
се
подчинява
на
експоненциалното распределение. То има следната
особеност, че вероятността за отказ не зависи от
времето до настъпването на отказа. Това време
може да бъде достатъчно голямо. Това от своя
страна ни помага да изработим подход за оценка на
параметрите на това распределение при малка
извадка.

1. Въведение
Оценката
на
безопасността
на
аеронавигационни системи се извършва в
съответствие с изискванията на Евроконтрол[4].
Опитът показва , че количеството откази за такива
системи е малко. При малко количество откази
(малка извадка - n  30 ) статистическата оценка на
безопасността, при използване на стандартните
методи, води до груби грешки. Поради тази
причина следва да се използва интервална оценка
на неизвестния параметър.
Интервална се нарича тази оценка , която
се определя с две числа съответстващи на
краищата на интервала. Във връзка с това се
въвеждат две понятия: доверителна вероятност и
доверителен интервал.
Доверителна
вероятност
е
тази
вероятност, с която се гарантира , че грешката
между истинското и измерено значение на
параметъра е много малка. Тя се задава от нас
предварително с конкретно число, което
обикновено е от 0.9 до 0.99. Тези вероятности са
близки до единица, което гарантира верността на
получените резултати.
За нашите по нататъшни изчисления се
приема p=0.98.
Доверителен интервал е този интервал, в
който се намират значенията на неизвестния
параметър. Естествено , че краищата на
доверителния интервал имат случаен характер,
поради което се наричат доверителни.
За различни извадки при оценката на

2. Основни резултати
Може да се докаже [2],че времето на
безотказна работа е разпределена по закона  2 с k
= 2n степени на свобода,където n е количеството
откази.
Отчитайки
това,
параметърът
„интензивност на отказите -  ”може да бъде
определен в следните граници





2
k ,1


2

2A

 

2
k,


2

2A

,

където  2
е
известна
табулирана
функция[1,2,3], тя се взема от приведената таблица
(в литературата са приведени стойностите на това
разпределение само до степени на свобода равна на
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30, останалите са изчислени допълнително);
А- обща продължителност на времето за
безотказна работа;



2



необходимо използването на по голям брой откази.
За тази цел, ако в рамките на оценявания срок
отказите са малко, се отчитат и отказите от
предшестващия отчетен срок. Времето за
безотказна работа отчита и двата срока.

1 p
-горен процентен предел на
2

където p е зададената
разпределението  2 ,
доверителна вероятност.
Степените на свобода зависят основно от
независимите условия , които се формулират
предварително.

3. Заключение
Оценката се извършва в следния ред:
1.От дневника за регистрация на отказите
се определя началото и края на работа на
изделието.
2. Преброява се броят на отказите и се
построява вариационен ред.
3. Ако отказите са повече от 30 се използва
описаната в литературата [1] оценка
4. Ако отказите са по малко от 30 се
използва описаната методика
5. Задава се доверителна вероятност
p=0.98.
6. От таблица № 1 за вероятността на
краищата на доверителния интервал 0.99 и 0.01 и
съответстващото на броя откази (n) число k= 2n се
2
вземат съответните стойности на  2   q .

IV.2.4.4. Примери:
Пример№1:
През
годината
са
регистрирани пет отказа. Да се намери
доверителния интервал на значенията на
интензивността на отказите при доверителна
вероятност p=0.98.
Общата продължителност на работата на
системата се равнява на 6000 часа. Тогава при


2



1 p
= 0.01,
2

1-  / 2 = 0.99, k=

2n=10,



При k=10 и горна и долна граница на
доверителния интервал от таблицата получаваме за
  2 = 2.56
 2
k ,1

k,

2

7. По формулата



2
k ,1


2

2A



тогава

2.56
23.2
,
 
2.6000
2.6000
т.е. с вероятност p=0.98 интензивността на
отказите лежи в границите:
2,13.10-4    1,9.10-3.
При два отказа, същата доверителна
вероятност и същата продължителност на работа
получаваме:
2,5.10


2

2A

се

изчисляват стойностите на доверителния интервал.
8. От изчисления интервал за по
нататъшни изчисления се използва по голямото
число.
9. За увеличаване броя на отказите е
необходимо да се използват и откази от
предшестващи периоди, като във формулата се
отчете цялото време на безотказна работа.
Таблица № 1

2

= 23.2,

-5

2
k,

 2  q2

0.99

0.01

0.00016
0.020
0.115
0.30
0.55
0.87
1.24
1.65
2.09
2.56
3.1
3.6
4.1

6.6
9.2
11.3
13.3
15.1
16.8
18.5
20.1
21.7
23.2
24.7
26.2
27.7

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

   1,1.10 .
-3

Анализът на получените данни показва, че:
- колкото е по малък броя на
регистрираните откази толкова по голям става
доверителният интервал;
- с увеличаването на броя откази се
увеличава и точността на оценката, като
доверителният интервал стеснява своите граници;
- за оценка трябва да се вземе по лошия
резултат от границите на доверителния интервал.
- за увеличаване точността на оценката е
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

4.7
5.2
5.8
6.4
7.0
7.6
8.3
8.9
9.5
10.2
10.9
11.5
12.2
12.9
13.6
14.3
15.0

29.1
30.6
32.0
33.4
34.8
36.2
37.6
38.9
40.3
41.6
43.0
44.3
45.6
47.0
48.3
49.6
50.9

 2  q2

0.99

0.01

15.01
15.72
16.42
17.14
17.86
18.58
19.3
20.04
20.77
21.5
22.24
22.99
23.73
24.48
25.23
25.99
26.74
27.5
28.27
29.03
29.8
30.57
31.34
32.11
32.89
33.67
34.45
35.23
36.01
36.08

51.4
52.7
54.0
55.28
56.57
57.85
59.12
60.39
61.66
62.92
64.18
65.44
66.7
67.94
69.2
70.44
71.68
72.92
74.16
75.4
76.63
77.86
79.09
80.32
81.54
82.76
83.98
85.2
86.42
87.63

k
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Резюме:
Настоящия доклад разглежда основните идеи по създаване на алгоритъм за определяне
аеродинамичните характеристики на свръхзвуков самолет с използване на методи на идентификацията и на
базата на данните от обективния контрол на полетите.
Ключови думи: аеродинамика, идентификация, свръхзвуков самолет.

1. Въведение
Идентификацията е процес, чиято реализация
лесно може да се открие в ежедневието. Особено е
полезна при решаване на задачи свързани с
транспортни средства. Основната цел на доклада е
създаване на интелигентен алгоритъм за
идентификация аеродинамичните характеристики
на свръхзвуков самолет с възможност за работа с
различни изходни данни.
-

2. Ползи от определяне на аеродинамичните
характеристики на самолета
Познаването
на
аеродинамичните
характеристики на даден тип летателен апарат
позволява точно изчисляване на движението му по
време на полет. Създаването на адекватен
математически
модел
прави
възможно
прогнозиране на поведението при прилагане на
смущаващи външни въздействия, при отклонение
органите за управление и др. Това има съществено
значение при следните процеси и области на
приложение:
- обучение на летателния екипаж. Решават се
правата и обратната задачи на динамиката
на полета – при определено преместване
органите за управление се определя
реакцията на самолета и за постигане на
определена реакция се знае предварително
какви отклонения на управлението са
необходими;

-
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проектиране на автопилот. В съвременните
самолети
автопилотът
осигурява
стабилизация на самолета на траекторията
на полета, стабилизация на височината на
полета, управление на маневрите на
самолета, привеждането му в хоризонтално
положение и др. Съвременният автопилот
представлява изчислително устройство,
ефективността на което зависи до голяма
степен от достоверността на заложените
аеродинамични коефициенти;
проектиране на тренажор. Подобието в
реакцията на тренажора зависи от
адекватността
на
използвания
математическия модел. Това е от
съществено значение за ефективността на
тренажора;
осигуряване на безопасност на полетите. В
математичните модели, използвани за
решаване на различни задачи в областта на
безопасността на полетите, могат да се
прилагат смущаващи или управляващи
въздействия с критична амплитуда, като
като по този начин се изследват различните
особени ситуации, без това да излага на
риск екипажа на самолета. Така, например,
лесно се открива безопасният височинноскоростен диапазон на използване на
самолета.

необходима информация за масата на самолета и
силовата установка.

3. Изходни данни на алгоритъм за определяне
аеродинамичните характеристики на свръхзвуков
самолет

5. Избор на участъци от траекторията

За определяне аеродинамичните характеристики (а на по-късен етап и реализация на адекватен
математиччески модел), както и проверка на
точността им е необходимо свръхзвуковия самолет
да разполага с бордова и наземна апаратура,
регистрираща, обработваща и съхраняваща
параметрите на полета. Тези параметри са
изходните данни за алгоритъма. Всички
съвременни самолети разполагат с такава като при
някои броя регистрирани параметри надхвърля
3000. Важен компонент от изходните данни е
записът на навигационна информация от GPS
приемник борда на самолета. Точността на
навигационните данни се подобрява непрекъснато.
Системи за глобална навигация на различен етап
на изграждане притежават САЩ, Европейския
съюз, Русия, Китай. С помощта на допълнителни
комуникационни канали в момента грешката е
сведена до 1m при определяне местоположението
на приемника. Това позволява прецизно
възстановяване траекторията на полета след
неговото приключване. Използването на записи от
по-голям брой полети ще позволи прилагане на
различни методи за намаляване грешката на
идентификация. Това може да се направи
експериментално до постигане на задоволителен
резултат. В кйнияен етап от работа на алгоритъма
се сравняват реалната навигационна информация
от един полет и изчислената такава на базата на
математическия модел на самолета и параметрите
на полета. В идеалния случай разликите между
реалната и изчислената траектории на полета
трябва да е в границите на 3-4 m (грешка от
позициониране, грешка при дискретизация и т.н.)

Несъмнено съществува голяма разлика в обема
информация, който предоставят различните
участъци от траекторията на полета. Праволинеен
полет без ускорения дава минимум информация,
но затова пък лесно се изолират отделните
коефициенти. Видовете виражи, от своя страна,
носят повече информация и т.н. Част от
интелигентостта на алгоритъма ще се състои в това
да открива автоматично зададени еволюции в
точно определен ред, така че на базата на
допълнителната информация да се откриват
границите на възможните диапазони на все повече
коефициенти. За конкретния вид летателен апарат
– свръхзвуков самолет – са изведени известен брой
емпирични формули, описващи движение при
такива еволюции. При доказване ефективността на
алгоритъма за идентификация ще се изготви
програма за
полет, при който изследваният
самолет ще изпълнява определени фигури
(маневри) в определен ред, така че да се натрупа
информация, достатъчна за изчисленията.
6. Етап на „грубата сила”
Основен етап на алгоритъма за идентификация
може да бъде процесът на намаляване на грешката,
базиран на метода на „грубата сила”. При този
метод се използват компютри с висока
изчислителна мощ. Идеята е дискретизиране на
получените диапазони на аеродинамичните
коефициенти с определена резолюция. Повисоката резолюция предполага по-добра точност,
но изисква повече изчислително време. За това
процесът се разделя на 2 етапа – грубо и прецизно
определяне стойностите на коефициентите като
резолюцията се повишава при втория, но в потесен диапазон. И при двата етапа започва
проверка на всички възможни комбинации на
аеродинамичните коефициенти, които осигуряват
получаването на изходната траектория на полета. В
края на изчисленията алгоритъмът извежда
аеродинамичните
коефициенти,
описващи
траекторията с най-малка грешка.

4. Методи за идентификация при построяване на
алгоритъма
Достъпната изчислителна мощ на съвременните
компютри непрекъснато расте, позволявайки
коренно различен подход при решаване на някои
задачи. Дори и така използването на метода на
„черната
кутия”
за
идентификация
характеристиките на свръхзвуков самолет е
невъзможна задача поради броя на параметрите и
коефициентите, които трябва да се изчислят. При
решаване на конкретната задача обаче е приложим
метод на „сивата кутия”. Това е така поради добре
развитата теория на движение на летателните
апарати. В алгоритъма ще залегнат емпирични
формули за движение на конкретния летателен
апарат, имащи за цел единствено ограничаване
дипазона на възможните коефициенти за решаване
на ойлеровите уравнения. Също така ще е

7. Проверка на адекватност на алгоритъма за
идентификация
Както беше посочено по-горе, намаляването на
грешката може да стане чрез използване на
изходните данни от поредица полети. Проверката
на адекватността на модела на свръзвуковия
самолет трябва да се прави като се сравнява
изчислената траектория с реалната такава от полет,
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производителност. Интерфейсът на приложението
ще бъде постъпково, изискващо минимума
предварителна информация за изследвания
самолет.

изходните данни от който не са ползвани при
идентификацията. Характеристиките получени от
самолет с един борден номер биха се различавали
макар и с малко от тези на самолет с друг борден
номер от същия тип. Това се дължи на
недостатъците при производство. За да се получи
обобщена оценка на коефициентите за даден тип
свръхзвуков самолет би следвало да се вземат
предвид изчислените коефициенти от максимално
възможен брой самолети. Достатъчния брой ще
зависи основно от разликите, получени при
производство на планера и силовата установка.
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8. Реализация на алгоритъма за идентификация
Така описания алгоритъм следва да се
реализира като приложение за персонален
компютър. Това позволява гъвкавост и голям избор
от опции за потребителя при използването му –
вид на изходните данни, максимална грешка на
идентификация и т.н. Наличните „облачни” услуги
в момента правят възможна работата на
алгоритъма и на компютри с не много голяма
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Резюме:
Настоящият доклад представя изследване на предимствата и недостатъците на различни типове
изходни устройство на съвременен турбовентилаторен двигател чрез използването на математически модели,
създадени с помощта на специализиран софтуер GasTurb 11. Направена е количествена оценка на влиянието на
типа изходно устройство на турбовентилаторния двигател върху газодинамичните и габаритно-масовите му
характеристики.
Ключови думи: турбовентилаторен двигател, икономичност, шум, математически модел.

1. Увод
С развитието на съвременната тежка
транспортна
авиация,
конкуренцията
и
нормативите налагат все по-големи изисквания и
ограничения към газотурбинните двигатели.
Основните направления, в които се работи са:
-намаляване на специфичния разход на гориво
(Sfc);
-снижаване нивата на шум;
-ограничаване на емисиите на въглеродни и
азотни оксиди.
В настоящия доклад се изследва типът изходно
устройство на двуконтурен турбореактивен
двигател (ДТРД), като значим фактор, оказващ
въздействие върху гореизброените параметри.
За целта на изследването се създават два
математически модела (базов и сравнителен) на
двигател CFM56-5B6, като в първия случай се
използва изходно устройство без смесване на
потоците от двата контура (фиг 1.), а във втория смесителна камера (фиг. 2).
Моделите се изготвят с помощта на софтуерния
продукт GasTurb 11, закупен от катедра Въздушен
транспорт към ТУ-София.

Фиг. 1
ДТРД без смесване на двата контура
(GasTurb 11)

Фиг. 2
ДТРД със смесителна камера
(GasTurb 11)
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границите на 0.1%. Резултатите от базовия модел
са представени в таблица 2.

2. Описание на прототипния двигател и създаване
на базовия модел
CFM56-5B6
е
съвременен
двувален
двуконтурен
турбовентилаторен
двигател
използван на самолет Airbus 319. Основните му
параметри, които служат като база за изграждане
на модела са:
Максимална тяга на
излетен режим

104.6 kN

Масов разход на въздух

383 kg/sec

Степен на
двуконтурност

5.9

Специфичен разход на
гориво

9.34 g/(kN.sec)

На земя

В полет

Максимална
тяга

104.59 kN

22.41 kN

Специфичен
разход на
гориво

9.3405
g/(kN.sec)

19.0682
g/(kN.sec)

Таблица 2.
Изходни резултати за базовия модел

3. Създаване на моделa със смесване на потоците
Сравнителният модел се различава от базовия
по необходимостта от задаване на параметри на
смесителната камера. Тези параметри са:

Таблица 1.
Основни параметри на CFM56-5B6

-КПД на смесителната камера;
-разчетна скорост на смесения поток.

Първоначалният математически модел се
създава в условията на излетен режим при
надморска височина H=0 ft и число на Мах M=0. В
последствие полученият модел се изследва в
условията на полет на височина 35000 ft и М=0.8.
Продуктът GasTurb 11 позволява създаването
на много точен модел, чието отклонение от
реалните параметри,
дадени
ев
D i Mi
M h N b от 0производителя
5 0 59

Задаваме реално КПД на камерата 0.8.
Програмата дава възможност за извършване на
оптимизация, чрез която намираме найподходящата скорост на потока след смесване.
Резултатът от оптимизацията е представен на фиг.
3. Оптималната скорост на смесения поток е
М=0.545.

.01

.0096
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.0072
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Design Mixer Mach Number
GasTurb 11

Фигура 3.
Зависимост на специфичния разход на горивo от числото на Мах в смесителната камера
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Изходните параметри на този модел са
показани в таблица 3.
На земя

В полет

Максимална
тяга

104.97 kN

23.16 kN

Специфичен
разход на
гориво

9.3072
g/(kN.sec)

18.4246
g/(kN.sec)

теглителна сила в полет;
-съществено намаляване на специфичния
разход на гориво;
-увеличаване на масата на двигателя със
смесителна камера.
Количествена оценка на изменението
параметрите е показана в таблица 5.

Таблица 3.
Изходни резултати от модела със смесване на
потоците от двата контура

4. Изчисляване на масовите характеристики
GasTurb 11 позволява изчисляване на
геометричните и масовите характеристики на
двигател със зададени газодинамични параметри.
Поради липса на достатъчно данни от
производителя на двигателя, оценката за масата е
приближена. Значещият параметър за изследването
е относителното повишаване на теглото на втория
модел спрямо първия.
Резултатите от това изследване за двата модела
са изложени в таблица 4. Както се очаква,
основните разлики в теглото да се получават от
вентилеторната степен, външния контур на
двигателя и присъствието на смесителна камера.
Модел без
смесване

Модел със
смесване

Вентилаторна
степен

410 kg

499 kg

Външен
контур

120 kg

395 kg

Смесителна
камера

Липсва

54 kg

Обща суха
маса на
двигателя

2152 kg

2539 kg

на

Изменение на
излетен режим

Изменение в
полет

Максимална
тяга

0.36%

3.35%

Специфичен
разход на
гориво

-0.36%

-3.38%

Суха маса на
двигателя

17.98%

17.98%

Таблица 5.
Относително изменение на параметрите

Анализът
на
резултатите
съвпада
с
предварителните очаквания. Изменението на
параметрите е в границите дадени в литературата
[3]. При едни и същи стойности на работния
процес във вътрешния контур и еднакъв моментен
разход на гориво, двигателят със смесителна
камера постига по-висока теглителна сила
благодарение на увеличения изходен импулс на
газа. Това води след себе си до намаляване на
специфичния разход на гориво.
Недостатък на тази схема е необходимостта от
смесителна камера и външен контур с по-голяма
маса.
Съществено предимство на схемата със
смесване на потоците е възможността за
значително намаляване на шума чрез намаляване
на скоростта на изходящите газове от вътрешния
контур. Подобна оценка не е цел на настоящата
разработка, но е важно преимущество при избор на
тип изходно устройство за съвременната тежка
транспортна авиация.

Таблица 4.
Масови характеристики на моделите

6. Изводи
Проектирането на авиационен двигател е
процес, непосредствено свързан с проектирането
на целия самолет.

5. Анализ на резултатите
Сравнение на стойностите на параметрите
получени при първия и втория модел показва
следното:

Резултатите от настоящето изследване дават
известно преимущество на двигателя със смесване
на потоците от двата контура. Въпреки това

-значително увеличаване на максималната
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увеличената маса води до необходимост от
допълнителна теглителна сила. По тази причина,
при определяне на типа изходно устройство е
целесъобразно провеждането на допълнителни
изследвания като се взима предвид и цялостаната
конструкция и маса на въздухоплавателното
средсвто, на което ще се използва съответният
двигател и се отчетат характеристиките и
съответно преимуществата и ндесотатъците на
двигателите.
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This research report represents the advantages and disadvantages of different types of exhaust ducts of a modern
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Резюме:
В статията се разглеждат принципите за организиране подготовката на авиационните специалисти по
проблемите на човешкия фактор чрез използването на дистанционно обучение (ДО). Описани са структурата
на курса на обучение и техническите средства за неговото прилагане. Предлаганата система за ДО на
авиационните специалисти е целесъобразно да се използва при организирането на виртуални центрове за
подготовка (преподготовка) на летателния състав.
Ключови думи: въздушен транспорт, дистанционно обучение, човешки фактор.

Изучването на човешкия фактор е много
сложен
проблем.
Основните
причини,
затрудняващи това изследване, са:
 отсъствие на теоретични предпоставки;
 сложност при изследване поведението на
човека в екстремална ситуация;
 високи изисквания към изследователите в
областта на математиката, кибернетиката,
изчислителната техника;
 липса на обективни методи за измерване и
на единици за измерване.
Възможни пътища за решаване проблемите на
човешкия фактор:
 разработване на
теория за човешкия
фактор;
 разработване на апаратура и методика за
експериментално изследване на човешкия
фактор;
 разработване на лечебно-профилактични
програми
за
възстановяване
на
нормалното психосоматическо състояние
на човека;
 организиране подготовка (преподготовка)
на авиационните специалисти
по
проблемите на човешкия фактор.
Ще разгледаме как може да се организира
подготовка на авиационните специалисти по
проблемите на човешкия фактор.

1. Въведение
В условията на нарастващ обем на самолетните
превози в света и повишаваща се интензивност при
използването на въздушния транспорт неизбежно
нарастват
и
изискванията,
свързани
с
осигуряването на безопасност на полетите. Именно
необходимостта да се решават проблемите,
отнасящи се до тази безопасност, обуслови
търсенето и разработването на нови методи за
оценяване на нейното равнище. Започна
формирането на теоретични основи, касаещи
запазването на летателната годност и осигуряване
безопасност на полетите.
Cтатистиката на данните за транспортни
произшествия многократно потвърждава факта, че
голяма част от произшествията са следствие от
грешки, допуснати от здрави на вид индивиди с
подходяща
квалификация.
90-95%
от
произшествията и катастрофите в авиационния
транспорт са по вина на човека.
Едно от най-значимите направления в
решаването на посочения проблем се явява
подготовката на авиационните специалисти по
проблемите на човешкия фактор.
2. Проблемите на човешкия фактор
Под „човешки фактор” ще разбираме
съвкупност от индивидуални и присъщи на
професионалния контингент като цяло качества и
свойства на човека, които се проявяват в
конкретни условия на функциониране на
авиационната система, оказвайки влияние върху
нейната ефективност и надеждност.

3. Подготовка на авиационните специалисти по
проблемите на човешкия фактор
Предлагам при подготовката да се използва
дистанционна форма на обучение.
Дистанционното обучение на авиационния
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 възприемчивост
и
осъзнаване
на
ситуацията;
 оценка и приемане на решения;
 стрес: симптоми и влияние, способи за
преодоляване;
 и т.н.
С оглед последните постижения на
психологията, неврофизиологията и кибернетиката
предлагам в модула да се разглеждат:
 психокибернетически аспекти на системата
човек-машина в авиацията,
 взаимоотношения
между
човека
и
машината от гледна точка на съвременните
информационни технологии,
 авиационни аспекти на
когнитивните
психически процеси,
 теоретична основа на измененото състояние
на съзнанието
и нейните приложни
аспекти,
 методи за оперативна диагностика на
психическите
състояния на летеца,
профилактика на нервно-психическото
напрежение.
При изучаване на този курс специалистът от
авиацията допълнително е длъжен да знае:
психологическите аспекти на човешкия фактор
в летателната дейност; методите за оптимизация
на системата “човешки фактор”; особеностите на
изменение работоспособността на летеца при
различни психически състояния; возможностите
за целенасочено влияние върху психическото
състояние на летеца с цел формиране у него
състояния,
най-адекватни
на
ситуациите,
възникващи в етапите от неговата дейност;
особеностите на измененото състояние на
съзнанието, методите за неговото постигане и
признаците на проявлението му.
Длъжен е да умее: да оценява едно или друго
психическо състояние като възможно влияние
върху изпълнение на полетното задание; да изменя
своето психическо състояние с цел постигане
оптимален режим на функциониране на
психосоматичните си системи и качествено
изпълнение на полетното задание; обективно да
контролира равнището и състоянието на своето
съзнание.
Да разгледаме сега техническия аспект на
дистанционното
обучение
на авиационните
специалисти.
От моя гледна точка дистанционното обучение
трябва да се базира на следните принципи:
1. Организиране на дистанционно обучение
на базата на разпределени системи за
обучение.
2. Използване на интелектуални обучаващи и
контролиращи системи;

персонал е призната в целия свят ефективна
методика за подготовка и преподготовка на
специалисти. Така например, използването на
дистанционни образователни технологии за
обучение на специалисти от
гражданската
авиация е препоръчано
с разпореждане на
Федералната агенция за въздушен транспорт в
Русия (Распоряжение № ГК-138-р от 22.06.2009
г.). Високото качество на дистанционното
обучение се осигурява за сметка на широкото
използване
на съвременни информационни
технологии.
Могат да се очертаят два аспекта в
организирането на дистанционно обучение на
авиационните специалисти.
1. Дидактически аспект (съдържание и
методика на обучението).
2. Технически аспект (информационни и
комуникационни технологии, използвани за
обучение).
Да
разгледаме
дидактическия
аспект.
Съдържанието на обучението трябва да се базира
на:
1. Изискванията на ICAO (International Civil
Aviation Organization) [1].
2. Допълненията на учебния материал по
ICAO от гледна точка на съвременните виждания
за човешкия фактор.
Важно е да помним, че да се организира
качествена подготовка по проблемите на човешкия
фактор е възможно само при комплексно
изучаване
въпросите
на
кибернетиката,
психологията, компютърната и информационната
техника.
Учебният курс включва 7 модула (препоръчани
от ICAO):
1. «Запознаване с концепцията за човешкия
фактор в авиацията».
2. «Авиационна физиология».
3. «Авиационна психология».
4. «Субект - обект (взаимовръзка "пилот оборудване")».
5. «Субект - процедури (взаимовръзка "пилотпроцедури")».
6. «Субект - субект (междуличностни
отношения)».
7. «Субект - среда. Условия и организация на
работа».
Да разгледаме по-подробно съдържанието на
модул три «Авиационна психология».
Съгласно изискванията на ICAO [1] тук се
разглеждат въпросите:
 грешки и надеждност на човека;
 внимание и обработка на информацията;
 характер и навици;
 субективни фактори: личност, мотивация;
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Отчитайки различията в специфичните
изисквания към подготовката на авиационните
специалисти от различни категории (пилотилюбители, професионални пилоти, диспечери на
УВД, техници и инженери по техническото
обслужване и др.), предлагаме учебните модули да
се групират по съответстващи категории.
Като първа крачка от създаването на
комплексна система за обучение на авиационни
специалисти по проблемите на човешкия фактор
беше разработена система за дистанционна
подготовка (преподготовка) на пилоти-любители и
професионални пилоти.

3. Създаване на виртуални лаборатории за
работа на тренажори.
4. Използване на технология «облачни
изчисления» («Cloud computing).
5. Създаване на компютърни системи за
оценка на качеството на дистанционното
обучение.
Технологията «облачни изчисления» може да се
разглежда като
технология на разпределена
обработка на данни, в която компютърните
ресурси и мощности се предоставят на ползвателя
като Интернет-сервиз (Интернет-услуги).
При изграждането на конкретна архитектура на
дистанционното
обучение
е
оправдано
използването на технологията Cloud Computing [2].
За тази цел е подходящо
да се приложи
разработената от мен съвместно с колеги схема на
децентрализирана разпределена система за
дистанционно
обучение
(ДРСДО)
[3].
Функционална схема е представена на фигура 1.

3. Заключение
Предлаганата система за дистанционна
подготовка на авиационните специалисти е
целесъобразно да се използва при организирането
на
виртуални
центрове
за
подготовка
(преподготовка) на летателния състав.
Елементите на системата за дистанционна
подготовка на авиационни специалисти по
проблемите на човешкия фактор и неговата роля в
авиацията са подложени на апробация в
Лаборатория по технологии за дистанционна
подготовка на авиационни специалисти в
Държавната авиационна академия на Украйна.
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Фиг.1 Функционална схема на ДРСДО
Тази система представлява виртуална среда,
технически реализирана чрез децентрализация на
информационните ресурси. Същността на такъв
подход се състои в това, че структурата на
мрежата, поддържаща системата за дистанционно
обучение, се изменя динамично в зависимост от
количеството заявки на ползватели и наличието на
свободни преподаватели, с оглед осигуряването на
необходимото качество на обучение.
Оценяването на качеството на обучение става с
помощта на интелектуална система, в която се
използват модели на съставните части на
качеството [4]:
 дидактическа съставна част на качеството,
 организационно-техническа съставна част
на качеството,
 съставна част на качеството на услугите на
телекомуникационната мрежа
Оценка за качеството на знанията на студента и
за качеството на системата на обучение се поставя
по общия принцип – в съответствие с препоръките
на Болонската декларация (ситема ICTS).
В качеството на LMS да се използва системата
Moodle.
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Резюме:
В статията се анализират възможностите на програмния пакет Flow Vision при провеждане на научни
изследвания в областта на аеродинамиката и хидродинамиката във висшите учебни заведения. Разглеждат се
възможностите за използването на пакета в учебния процес на висшите училища при организиране на
дистанционно абучение.
Ключови думи: аеродинамика, хидродинамика, моделиране, обучение във ВУЗ.

2. Особености при използването на пакета Flow
Vision в учебния процес

1. Въведение
Едно от главните условия при подготовка на
специалисти с висша квалификация, ориентирани
към работа в сферата на съвременната наука и хайтек технологиите, свързани с механиката на
течностите и газовете (МТГ), се явява
необходимостта
от
съчетаване
на
общотеоретичните курсове по всички основни
раздели на МТГ с придобиването на необходимите
практически навици и умения в областта на
аеродинамиката и хидродинамиката. В това
отношение
най-адекватен
инструмент
за
решаването на различни научни и приложни
задачи
е
пълномащабният
лабораторен
експеримент. Обаче при организирането на учебен
поцес широкото използване на експериментални
методи и средства е съпроводено с принципни
ограничения, които на първо място се налагат от
сложността, уникалността и високата цена на
съвременните съоръжения и на самия експеримент
по възпроизвеждане на хидро- и аеродинамичните
процеси в цялото им разнообразие.Развитието на
приложната
математика
и
компютърните
технологии откриват нови възможности за
моделиране на реални физически процеси, чието
теоретичното описание е сложно или въобще
невъзможно.

В
областта
на
анализа
на
хидрогазодинамичните процеси и преноса на
топлина често се използват математически пакети
като STAR-CD/STAR-CCM+, Fluent, CFX,
FlowVision и Gas Dynamics Tool и др. От всички
съществуващи пакети за моделиране особен
интерес за решаване на приложни задачи в
областта на аеродинамиката и хидродинамиката
представлява програмният комплекс Flow Vision
(ПК FV), разработен от фирма «Тесис» (Русия).
ПК FV позволява да се получат интегрални и
диференциални характеристики на течението такива като поле на скоростта, на налягането, на
температурите и др., което съществено разширява
възможностите на научните изследвания и помага
чувствително да съкратим обема на скъпо
струващи физически експерименти, а в някои
случаи и въобще да се откажем от тях.
В ПК FV цифровото интегриране на
уравненията по пространствени координати се
извършва чрез използването на
правоъгълна
адаптивна мрежа. Такъв подход осигурява от една
страна използването на проста неравномерна
неадаптивна мрежа при решаването на задачи с
относително проста геометрия. От друга страна се
появява възможност при решаването на задачи със
сложна геометрия да се прави адаптация на
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конструкцията, аварийното приземяване и
приводняване на хеликоптерите с използването на
еластични пневмобалони и др. В съдостроенето:
аерохидродинамиката на съдовете на въздушна
възглавница с еластични ограждения, трайността
на конструкцията на корпусите на скоростни
съдове при вълнов удар, пускането на съда във
водата, падането на товари във водата и др.
Следва да се отбележи още една особеност на
ПК FV, важна за използването на пакета в учебния
процес – възможността да се извършва моделиране
и едновременно, като се визуализира стойността на
всяка газодинамична променлива, да се анализират
резултатите от изчисленията, да се променят
граничните
условия
и
параметри
на
математическия модел.
Особен интерес
представлява използването на ПК FV при
организирането на дистанционно обучение във
виртуален център за подготовка на авиационни
специалисти [1,2]. Достъпът до ПК FV е найудобно да се осъществи посредством технологията
«изчисления в облак» (Cloud Computing) [3].
Тази технология по същество представлява
разпределена обработка на данни, при която
компютърните ресурси и мощности се предоставят
на ползователя като интернет-сервиз. Благодарение
на съвременните информационни технологии се
появи възможност за обединяване на многобройни
интернет-сървъри
в
единни
клъстери
с
практически неограничена производителност.
Освен че осигуряват добра сигурност, такива
клъстери дават възможност да се оптимизира
натоварването на всеки сървър, следователно
значително да се снижи стойността на
компютърните ресурси.
Технологията
Cloud
Computing
в
дистанционното
обучение
на
авиационни
специалисти е удобно да се използва във вид на
виртуална учебна среда. При създаването на такава
среда особено внимание трябва да се отдели на
организирането на виртуална лаборатория, в която
да се използва ПК FV. За реализиране на
технологията «изчисления в облак» във виртуална
лаборатория предлагаме да се използва моделът
SaaS (Software-as-a-Service). SaaS – това е модел за
използване на учебното програмно осигуряване в
качеството му на интернет-сервиз. SaaSприложения работят на сървъра SaaS-провайдер, а
ползвателите получават достъп до него через
интернет-браузер. С други думи, студентът
(ползвателят) не купува SaaS-приложение, а го
арендува от сървъра на вуза. Така се постига
икономически ефект, който се приема за едно от
главните преимущества на SaaS.

мрежата към особеностите на геометрията близо
до границите, а при решаването на задачи с
непостоянни течения – адаптация според
стойностите на неизвестни функции, техните
градиенти и др.
Пакетът допуска използването на широка гама
от гранични условия, зависещи от конкретния
модел. Конкретните гранични условия, както и
стойностите на параметрите на уравненията
(плътност, вискозитет, топлопроводимост и др. п.),
могат да се задават от променливите за време.
В ПК FV е реализирана връзка с найпопулярните съвременни пакети, основани на
метода на крайните ементи, Abaqus, Ansys и
Nastran. Съществува възможност да се предават
аеродинамичните и топлинните натоварвания от
потока от тези пакети в ПК FV. Данните за
деформацията се предават в FlowVision, където
формата на модела се обновява и се осъществява
следващата итерация на изчислението. По такъв
начин пакетите обменят информация един с друг и
се извършва съвместно изчисление.
Едно от основните достойнства на ПК FV се
състои в реализацията на технология за паралелни
изчисления – процес на изчисление на няколко
различни изчислителни възела (компютри,
процесори, ядра). Технологията на паралелните
изчисления позволява да се постигнат две основни
цели: да се увеличи общият обем на достъпна
физическа памет и съществено да се ускори
процесът за извършване на изчислението.
По такъв начин ПК FV прави възможно
решаването на задачи из областта на
аеродинамиката, горенето, топлопренасянето,
химичната кинетика, теченията със свободна
повърхност и множество други.
ПК FV с успех може да решава така наречените
многодисциплинарни
(интердисциплинарни)
задачи. Към групата на многодисциплинарните се
отнасят задачи, в които решение се получава в
пресечната точка на няколко дисциплини,
например аеродинамика и механика на твърдите
тела. Класически пример за такава задача е
флатерът на самолетното крило, където
колебанията на конструкцията се предизвикват от
въздействието на обтичащия въздух заедно с
характеристиките за еластичност и собствените
честоти на самата конструкция.
И още една група задачи могат да се решават в
ПК FV – задачи за взаимодействието между
течностите и конструкциите (Fluid Structure
Interaction). Примери за такива задачи в авиацията
са: аерохидроеластичността на елементите на
конструкцията, флатера на крилата на летателните
апарати или лопатките на турбореактивните
двигатели,
излитането
и
кацането
на
хидросамолетите с оглед поведението на
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3.Заключение
Използването на ПК FV в учебно заведение
може съществено да повиши качеството на
подготовка на специалистите, чиято дейност ще
бъде свързана с решаването на приложни задачи по
аеродинамика и хидродинамика.
ПК FV преминава апробация в лабораторията
по технология за дистанционна подготовка на
авиационни
специалисти
в
Държавната
авиационна академия на Украйна.

FEATURES OF PROGRAM COMPLEX FLOW
VISION USAGE IN SCIENTIFIC RESEARCHES
UNDER AERODYNAMICS AND
HYDRODYNAMICS THE APPLIED PROBLEMS
DECISION
G. Maklakov, G. Maklakova

Литература
[1] Maklakov G. (2011) Intellectual system for control of
quality of telecommunication services in decentralized
distributed distance learning system of aviation specialists. //
Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv
“Fundamental Science and Application”. Vol. 16, 2011.
International Conference Engineering, Technologies and
Systems “TechSys-2011”. Bulgaria.- Plovdiv, р.161-164.

88

БулТранс-2011
Доклади
27-30 Септември 2011
Созопол

АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ЗАПИС ОТ БОРДНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБЕКТИВЕН
КОНТРОЛ НА САМОЛЕТ
ИВАН МОНОВ
Инженер по авионикс, Луфтханза Техник София, София, България
ivanmonov@yahoo.com

Резюме:
Разработеният алгоритъм служи за разчитане на полетните параметри записани в двоичен
файл, който е свален от бордния регистратор на полетни параметри (т.нар. „черна кутия”) на самолет, в
случай на авиационно произшествие или с цел контрол на авиационната техника и експлоатацията ú от
страна на авиационните оператори.
Ключови думи: алгоритъм, полетни параметри, черна кутия, авиационно произшествие, обективен
контрол, авиационна техника.

средства, със земята.
Компютрите, които отговарят за това, взимат
данните от датчиците разположени на ВС,
бордните компютри и други инструменти, след
което ги прехвърлят на DFDR (Digital Flight Data
Recorder). Връзката между тях е цифрова шина за
серийна комуникация, която използва специален
протокол за пренос на данни (ARINC 573 или посъвременният ARINC 717). [2]
Минималният брой параметри и времетраенето,
за което трябва да бъде осигурен записът са
регламентирани
в
международното
законодателство: ICAO Annex 6, JAR OPS1 и др.

1. Въведение
Авиационната дейност се развива постоянно
във всички сфери свързани с нея - конструирането,
производството, експлоатацията и поддръжката на
въздухоплавателните средства (ВС). Непрекъснато
се увеличава броят на превозените пътници по
въздух.
Както всяка дейност свързана с човека – в
авиацията се допускат грешки, има пропуски,
които могат да доведат до авиационно
произшествие.
Всяка особена ситуация трябва да бъде
обстойно разследвана, за да се открият и обяснят
причините, факторите и събитията довели до нея.
Тези разследвания завършват с доклади, които са
основа на програми за предотвратяване на бъдещи
произшествия. [1]
Първата най-важна стъпка при такова
разследване е откриването на бордните средства за
обективен контрол на борда на ВС – това са т.нар.
„черни кутии”, които съхраняват записите на
полетните параметри. На борда има 2 такива блока
– регистратор на полетни параметри - FDR (Flight
Data Recorder), който съхранява голям брой
полетни параметри и състоянието на системите на
ВС за последните 25 часа, и CVR (Cockpit Voice
Recorder), който записва последните 2 часа
разговори и звуци в пилотската кабина и
проведените разговори, по комуникационните

След свалянето на записите от защитените
носители, е необходим алгоритъм, който да
декодира последователностите от нули и единици
в двоичните файлове, за да може тези данни да
бъдат превърнати във вид, разбираем за човека.
Извлечената информация се наслагва в графики на
общи времеви оси и данните вече могат да бъдат
подложени на анализ от експертите. [3]
2. Реализация
Разработеният алгоритъм има за цел
разчитането на такива записи във вид на двоични
файлове и представянето на декодираната
информация във възприемчив за човека вид –
цифри, мерни единици, графики.
В реализацията са използвани технологии от
последно поколение, както и техники за
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резултатите.

оптимизация и намаляване на времето за
изпълнение, както и за увеличаване на
надеждността при работа.
Схемата за запис на данни (Data Frame Layout)
зависи от типа на записващите системи. В нея се
описват:
 програмният метод използван от системите за
извличане на данни – позиция на параметрите,
броя битове използвани за кодиране на тези
параметри, вид и метод на кодиране);
 функциите използвани за превръщане на
записаната стойност към истинската физична
стойност на параметрите.
Информацията за записваните полетни
параметри е предварително вкарана в база данни.

Условно алгоритъмът за разчитане на двоичния
файл от DFDR (фиг.2) може да бъде разделен на 3
части: прочитане на дума, анализ на данните и
записване на резултата.

Параметрите се записват в т.нар. „рамка” (Data
Frame) (фиг.1). За тази рамка важат следните
правила:
1. Една рамка съдържа в себе си четири „подрамки” (Sub-Frames).
Всяка под-рамка съдържа 64 думи, всяка от
които се състои от 12 бита.
2. Рамката се повтаря на всеки четири секунди с
номинална скорост 768 бита за секунда (bps) (64
думи х 12 бита (wps)).
Възможни са и по-бързи изходни скорости:
2х (128 wps), 4х (256 wps) и 8х (512 wps).
3. На всяка секунда има по една под-рамка.
Времевият толеранс е 0.1 %.
4. Под-рамките се номерират от 1 до 4 от началото
на всяка рамка.
5. Битовете се номерират от 1 до 12 от началото на
всяка дума.
6. Бит 1 е най-младшият (LSB) и се предава първи.
7. Бит 12 е най-старшият (MSB) и се предава
последен.
Първата дума от всяка под-рамка служи за
синхронизация.

Фигура 2 – Алгоритъм за разчитане на запис от
DFDR
3. Приложение
С развитието на техниката този процес вече е
икономически достъпен и за операторите, т.е.
възможно е свалянето на данни от черните кутии и
без да са възникнали опасни ситуации, които да
бъдат разследвани от властите.
Чрез периодични анализи на тези данни да се
следи състоянието на някои компоненти и за
вероятни откази на техниката (т.нар. Flight Data
Monitoring) – например чрез следене на
вибрациите на двигателя може да се съди за
неговото състояние.
Създават се очаквания (trends), които целят
поддържане на високо ниво на безопасност и
надеждност на авиационната техника и намаляване
на експлоатационните разходи. Следи се дали

Фигура 1 - Формат за запис на данни
(ARINC 717)
В процеса на разчитане на записа (за всяка
дума), от таблица в базата данни се чете
информацията за съответния параметър и данните
се записват в отделна таблица за съхранение на
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летателният екипаж спазва регламентите по
пилотиране на ВС - да няма претоварвания извън
разрешените от производителя граници, които
оказват неблагоприятно влияние върху пътниците
или конструкцията, което води до увеличаване на
вероятността за повреда или отказ и се нарушава
репутацията на оператора.
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Разработеният алгоритъм вече e въведен в
приложна програма, която може да бъде
използвана, както от властите за разследване на
авиационни произшествия, така и от авиационните
оператори за периодичен анализ и контрол по
експлоатацията на техниката.
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Резюме:
Развитието на компютърните системи за управление с възможности за мониторинг и прогнозиране на
състоянието на газотурбинните двигатели през последните десет години допринася за тяхното все по-широко
приложение в двигателите на съвременните транспортни самолети. Настоящата статия представя една
компютърна система за управление и мониторинг на спомагателен енергиен агрегат ТА-6А, която е създадена
с цел да замени старата електромеханична система за управление и да подобри някои нейни основни функции.
Ключови думи: спомагателен енергиен агрегат, компютърна система, управление и мониторинг на
газотурбинен двигател.

компютърна система за управление и мониторинг
на спомагателен енергиен агрегат (СЕА). За
прототип на изследването е избран СЕА ТА-6А.
Описание на прототипа. СЕА ТА-6А е
едновален ГТД с тристъпален диагонално-осов
компресор, пръстеновидна кривотокова горивна
камера, тристъпална осова турбина, редуктор,
генератори за постоянен и променлив ток и
агрегати осигуряващи нормалната работа на ГТД
(фиг.1). СЕА ТА-6А е предназначен за захранване
на самолетните системи със сгъстен въздух и
електроенергия с постоянен и променлив ток на
земята и във въздуха до 3000m надморска
височина. СЕА ТА-6А се използва и за
осигуряване на сгъстен въздух за стартиране на
основните двигатели на самолетите при отказ на
собствените им системи. Стартирането на СЕА се
осъществява от генератор за постоянен ток с
мощност 12kVA и напрежение 27V. Генераторът
за променлив ток е синхронен с номинална
мощност 40kVA и осигурява захранване на
самолетните системи и агрегати с трифазен
променлив ток с честота 400Hz [3].
Стандартната система за управление на
прототипа е от електромеханичен тип и се състои
от различни механизми, електрооборудване и
прибори разположени на корпуса на СЕА и в блока

1. Въведение
Всяка система за управление е предназначена
да осигури поддържане и изменение на
състоянието на обекта за управление. Системите за
управление на газотурбинните двигатели (ГТД)
представляват комплекс от устройства за
въздействие (регулатори) върху регулиращите
фактори (параметри) чрез специфични органи за
управление [1].
От историческата гледна точка развитието на
системите за управление на ГТД започва в края на
30-те и началото на 40-те години на 20 век и
преминава през четири етапа: механични системи
за управление, хидромеханично управление,
аналогови и цифрови електронни управляващи
модули, интегрирани системи за управление с
възможности за диагностика и мониторинг на
състоянието на ГТД. През последните десет
години компютърните системи за управление на
ГТД използващи графичен потребителски
интерфейс достигат висока степен на развитие [2].
В съответствие със съвременните тенденции за
използване на софтуерни инструменти и средства
за симулации и анализ в системите за управление
на ГТД, настоящата статия представя една
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Фиг. 1. Спомагателен енергиен агрегат ТА-6А

за управление. Тя осигурява надежден запуск,
работа и контрол на СЕА и неговите системи при
всички експлоатационни режими [2].
Целта на настоящото изследване е да замени
старата обемиста и тежка електромеханична
система за управление на СЕА ТА-6А със
съвременно компютърно управление с разширени
възможности за измерване на основни параметри,
поддържане на повече защитни функции за
предпазване от повреди и допълнителна функция
за мониторинг на състоянието на СЕА.

Фиг. 2. Опитна постановка за измерване на
параметри и управление на СЕА ТА-6А

филтриране на шумове, галванично разделяне на
веригите и осигуряване на възбуждащо
напрежение за някои датчици и преобразуватели.
Драйверният захранващ модул се използва за
директно управление на изпълнителните органи и
агрегати на системата за управление. Стартерният
захранващ блок осигурява захранване 14kVA за
стартера на СЕА при стартиране. На фиг.3. е
показана блокова схема на опитната постановка
използвана за тестване на системата за управление
на при режими на празен ход и с натоварване на
вала чрез електрически товар към генератора за
променлив ток.
Измервани параметри. Измерването на
параметрите на СЕА ТА-6А се осъществява по 9
измервателни канала осигурени от DAQ–модула.

2. Компютърна система за управление и
мониторинг на СЕА ТА-6А
Основни компоненти на системата за
управление. Изискванията към компютърната
система за управление са базирани на старата
електромеханична система на СЕА ТА-6А. Тези
изисквания са разширени поради по-големите
възможности на използвания софтуер и хардуер с
повече канали за измерване, записване и
съхранение на основни параметри в електронен
формат с цел следене на техническото състояние
на СЕА във времето.
За реализиране на компютърната система за
управление и мониторинг беше направен избор на
техническо оборудване и създадена опитна
постановка (фиг.2) за измерване на основни
параметри и управление на СЕА, включваща
следните елементи: СЕА ТА-6А; резервоар с
помпа; електрически товар 10÷30kVA; датчици;
система за събиране на данни (Data Acquisition NI
USB6009); модул за съгласуване на сигналите от
датчиците (Signal Conditioning Module); драйверен
и захранващ модул; стартерно захранване;
персонален или преносим компютър.
Системата за събиране на данни, модулът за
съгласуване на сигналите от датчиците,
драйверният и захранващият модул образуват
главната част на системата за управление на СЕА
наречена блок за управление. Системата за
събиране на данни приема аналогови и цифрови
сигнали от датчиците за да може програмата да ги
обработва и чрез неговите изходи да контролира
управляващите процеса компоненти. Модулът за
съгласуване на сигналите от датчиците служи за
усилване и линеаризация на входните сигнали,

Фиг. 3. Блокова схема на опитната постановка

Измерваните аналогови параметри са следните:
EGT - температура на изходните газове след
турбината; RPM - физически обороти на СЕА за 1
min изразени в проценти от номиналните и в
реална стойност; Fuel Flow - разход на гориво
преминал през горивната система за единица
време; налягане на въздуха в горивната камера и на
отделения на въздух; температура на маслото за
смазване и охлаждане на СЕА; напрежение на
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виртуален панел на персонален компютър;
изпълнение на програма за управление по време на
развъртане на СЕА до достигане на номинални
обороти; защитни функции на преходни и работни
режими; наблюдение върху екрана на компютъра и
запис на основни параметри на СЕА; управление
на отвеждането на въздух от виртуален панел;
управление на електрическия генератор за
променлив ток от виртуален панел.
За предпазване на СЕА от повреда на преходни
и работни режими и удължаване на неговия ресурс
компютърната програма за управление осигурява
чрез аварийно спиране на СЕА следните защитни
функции: защита от превишаване на честотата на
въртене; защита от превишаване на температурата
на изходните газове; ниско налягане на маслото;
висока температура на маслото; липса или
угасване на пламъка; спиране на СЕА по време на
ниски обороти при невъзможност от достигане на
номинални обороти.
Компютърната програма за управление на СЕА
осигурява запис и наблюдение върху виртуален
панел на следните параметри: честота на въртене
на двигателя; температура на изходящите газове от
турбината; моментен и пълен разход на гориво;

изхода на генератора за променлив ток;
консумиран ток от променливотоковия генератор;
честота
на
променливия
ток;
мощност
консумирана от променливотоковия генератор при
включване на електрически консуматори; ниско
налягане на маслото на двигателя; ниско налягане
на горивото влизащо в двигателя. Измерването на
параметрите на СЕА се осъществява с помощта на
различни сензори и преобразуватели.
Виртуални панели. Виртуалният управляващ
панел представлява прозорец на екрана на
персонален или преносим компютър, върху който
са изобразени бутони за управление на СЕА и
превключване
на
спомагателни
агрегати,
индикатори на параметрите на СЕА, светлинни
сигнализатори и графики на системата за
мониторинг. Разработената компютърна система за
управление на СЕА разполага с три виртуални
панела: панел за управление (фиг.4а); панел за
настройки (фиг.4б); панел за мониторинг (фиг.6).
Компютърна програма за управление функции и параметри. Компютърната програма
за управление е неразделна част от системата за
измерване, наблюдение и контрол. Тя е съставена
от различни виртуални инструменти подредени и
свързани в определен брой контури за управление,
които следят основни параметри на СЕА и

Фиг. 4а. Виртуален панел за управление

Фиг. 4б. Виртуален панел за настройки

Фиг. 5. Блокова схема на програмата за управление

температура на маслото; налягане на въздуха от
компресора; напрежение на генератора за
променлив ток; консумиран ток от генератора за
променлив ток; консумирана мощност от
генератора за променлив ток; честота на

управляват
изпълнителните
елементи
на
системата. Блокова схема на програмата за
управление е представена на фиг. 5.
Компютърната програма изпълнява следните
функции: стартиране и спиране на СЕА от
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променливия ток; индикация за ниско налягане на
маслото; индикация за ниско налягане на горивото
на входа на СЕА; индикация за превишена
температура на изходните газове; индикация за
превишена температура на маслото; индикация за
превишена честота на въртене; индикация за ниско
налягане на въздуха от компресора.
За създаване на виртуалните панели и
компютърната програма за управление е
използвана графична програмна среда LabVIEW
на фирмата National Instruments [4]. Програмният
продукт LabVIEW разполага с библиотеки от
самостоятелни виртуални инструменти във вид на
графични икони с функции, които изразяват
отделни модули на програмата. Данните между
модулите и между отделните контури преминават
по линии от един модул към следващия или
дистанционно чрез сървър.
Тестване на компютърната система за
управление. Тестването на разработената система
се извършва след предварителна проверка на
работоспособността на всички управлявани
агрегати и канали за измерване на параметрите.
Пробата на СЕА се извършва при температура на
околния въздух 15÷20°C и използване на
авиационен керосин като гориво. Тестът е с
продължителност до 3 min и се състои от две фази:
запуск с извеждане на СЕА до номинални обороти
и изчакване за понижаване на температурата на
изходните газове и стабилизиране на режима на
работа; натоварване на СЕА с електрически товар
посредством генератор за променлив ток монтиран
на редуктора на двигателя. За електрически товар
се използват 6 броя специални нагревателни лампи
с мощност от 5kVA при обща стойност на товара
от 30kVA, разделен на две вериги с отделни
превключватели (10+20kVA). Натоварването е с
продължителност 20÷30s и следващ период от
време за стабилизиране на режима на празен ход с
цел по-точно отчитане на параметрите, след което

По време на тези две фази се извършва запис на
основни параметри на СЕА от системата за
мониторинг в специален файл, който може да
възпроизвежда данни от работата на СЕА по време
в графичен вид. Резултатите от измерването на
основни параметри на СЕА във функция на
времето са представени в графичен вид на фиг. 6.
3. Заключение
Разработената
компютърна
система
за
управление и мониторинг на СЕА ТА-6А има
основни защитни функции и възможност за
мониторинг на основни параметри на СЕА,
необходими за следене на здравословното му
състояние. Основно предимство на компютърната
система е удобен потребителски интерфейс и
възможност за непрекъснат запис във файл на
информацията от датчици измерващи параметрите
на СЕА. По този начин се осигурява бързо
възпроизвеждане на информацията за параметрите
на СЕА в графичен вид за всеки изминал момент
от време. Това позволява: да се направи оценка на
текущото състояние на СЕА; да се установят
причините за съществуващи откази; да се
прогнозира развитието на възможни проблеми в
бъдеще; да се извършват специфични регулировки
с цел подобряване характеристиките на СЕА .
Други предимства на компютърната система за
управление пред оригиналната електромеханична
система са: висока степен на интеграция и
бързодействие; възможност за тестване на основни
компоненти на системата и лесно регулиране на
основни параметри на запуска; възможност за
мрежов дистанционен контрол на СЕА; лесно
осъвременяване на потребителския интерфейс и
разширяване на възможностите на системата за
мониторинг, както и на броя измервани параметри;
малки размери и ниско собствено тегло.
Литература
[1] А. Шевяков, Системы автоматического управления
авиационными
воздушно-реактывними
силовыми
установками, Москва, Машиностроение, 1992.
[2] C. J. Link and J. D. Mattingly, Aircraft Engine Controls
– Design, System Analysis, and Health Monitoring,
Published by AIAA, 2009.
[3] СЕА ТА-6А
експлоатация.

-инструкция

за

техническа

[4] http://www.ni.com/gettingstarted/labviewbasics/
COMPUTER CONTROL AND MONITORING SYSTEM
OF AUXILIARY POWER UNIT
Authors: THEODOR NINOV, MARGARITA
ANDONOVA

Фиг. 6. Виртуален панел за мониторинг

се прекратява работата на СЕА.

95

BulTrans-2011
Proceedings
27-30 September 2011
Sozopol

ИНТЕГРАЦИЯ НА АВТОПИЛОТ И БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ
СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО
Христиан ПАНАЙОТОВ
ТУ-София, филиал Пловдив
България
hristian@tu-plovdiv.bg

Йордан ХАДЖИЕВ

Димо ЗАФИРОВ

ТУ-София, филиал Пловдив
България

ТУ-София, филиал Пловдив
България
zafirov@tu-plovdiv.bg

Резюме: Интеграцията на автопилота и летателния апарат (ЛА) е ключов момент за постигането
на желаните характеристики при проектирането. Този процес се усложнява при използването на
нетрадиционни балансировъчни схеми. В доклада е описан подход за интегриране на автопилот Piccolo
II и безпилотен летателен апарат (БЛА) със съчленено крило.
Ключови думи: интеграция на автопилот, безпилотен летателен апарат, БЛА, съчленено крило.

1. Въведение

3. БЛА със съчленено крило като обект на
управление

При проектирането на летателни апарати
(ЛА) се използват два основни подхода за
интегрирането им със автопилот:

На фиг. 1 е показана използваната координатна
система, на фиг. 2 разположението на кормилата.

 да се използва съществуващ автопилот
и се подберат подходящи параметри на
елементите за управление;
 да се създаде нов автопилот, който да
съответства на проектиран ЛА, параметрите на
елементите за управление са определени от
конструктора.
През последните години се появиха
автопилоти с повишени възможности за
адаптация към конкретни ЛА с различни
балансировъчни схеми.

фиг. 1 Координатна система

Целта на настоящата работа е да изследва
възможността за интеграция на автопилот Piccolo
II със БЛА с нетрадиционна схема съчленено крило.

2. Мотивация
Настоящата работа е резултат от дейността
по проект 102ни067-24 на ТУ-София, филиал
Пловдив. Разработването на тестов БЛА със
съчленено крило и подготовката му за полетни
изпитвания изискваше интегриране на автопилота
и БЛА. За целта беше направено проучване [1] и
закупена интегрирана система за управление на
полета на Cloud Cap Technology, включваща
автопилот, наземна станция, телеметрична
апаратура и софтуер.
фиг.
96

2

Разположение

на

кормилата

на

БЛА

разработена от Марк Дрела от MIT. Софтуер за
симулация на автопилота PCC е разработен от
производителя Cloud Cap Technology. Като симулатор
на полета се използва FlightGear на Microsoft.

От фигурите се вижда, че разглежданата схема
разполага с 10 кормила. БЛА със съчленено крило
предлага възможности за комбиниране на кормилата
за изпълнение на различни маневри. Плоскостите на
изходящия ръб на крилото могат да служат за клапи,
кормила за височина, елерони, кормила за посока и
въздушни спирачки.
Piccolo II формира сигнали за изменение на
височината, наклона, посоката и тягата. Тези сигнали
могат да се предадат директно на изпълнителните
механизми на кормилата, определени за изпълнение
на тези функции, но може да се извърши и миксиране
на сигналите за комбинирано действие на кормилата.

фиг. 5 Схема на софтуерна симулация
Като начални данни се задават аеродинамични
коефициенти [3, 4, 5, 6, 7], инерционни моменти [2] и
харкатеристики на двигателя,

БЛА със съчленено крило ще бъде много поманеврен от еквивалентни БЛА с други
аеродинамични схеми поради по-малките инерционни
моменти [2] и по-голямата площ при комбинация на
кормилата.

Върху екрана на монитора се изобразява
полетната информация, която се и записва за
следваща обработка.

6. Хардуерна симулация на изпълнение на
мисия
Хардуерната симулация е техника, която се
използва все повече при разработването и изпитването
в реално време на сложни технически системи.

фиг. 3 Примерна конфигурация на кормилата, за
изпълнение на зададена маневра

Интегрираната система за управление на полета
на БЛА, предлагана от производителя на Piccolo II,
позволява да се извършва хардуерна симулация на
всички елементи-наземни и бордни. При това се
проверяват не само на настройките, но и правилността
на функционирането на кабелните и радиовръзките.

4. Piccolo II

фиг. 6 Показания на екрана при
хардуерна симулация
Хардуерната симулация може да се извърши с
един или два компютъра, като всички данни за полета
се записват за следващо анализиране. При схемата с
два компютъра на единия се показва информацията от
наземната станция за управление на Piccolo, а на
другия - полетната информация от FlightGear.

фиг. 4 Разположение на координатните системи на ЛА
и автопилота
На фиг. 4 е показана схема на разположение на
координатните системи на ЛА и автопилота. Осите им
задължително трябва да са паралелни, а разликите в
координатите на центровете на координатните
системи се задават при програмиране на автопилота.

5. Софтуерна симулация на изпълнение на
мисия

При хардуерната симулация се прави пълна
емулация на датчиците и характеристиките на
летателния апарат, като за всичко останало в
системата се използват реалните елементи.

Софтуерната симулация се извършва, като се
направи цифров модел на БЛА в програмата AVL
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Определяне на инерционните моменти на
безпилотен летателен апарат със съчленено
крило, BulTrans-2011, Созопол.
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фиг. 7 Схема на хардуерна симулация с един
компютър

[4] Х. Панайотов, П. Стоянов, Изчисляване на
положението на аеродинамичния фокус на
съчленено крило, Journal of the Technical
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[5] Х. Панайотов, Й. Хаджиев и Д. Зафиров,
Симулиране на автономен полет на безпилотен
самолет със съчленено крило и автопилот Piccolo
II, BulTrans 2011, Sozopol.

фиг. 8 Схема на хардуерна симулация с два
компютъра

[6] Х. Панайотов и Й. Хаджиев, Изследване на
аеродинамиката на безпилотен самолет за
реализация на автономен полет, BulTrans 2011,
Sozopol

7. Тунинговане на автопилота
В [11] е описана детайлно процедурата на
задаване на параметрите на интегрираната система за
управление на полета и следващо настройване на
коефициентите на съгласуване (тунинговане) за
получаване на желаните характеристики. Това е
особено полезна възможност, защото позволява на
оператора при хардуерната симулация в ръчен режим
да настрои окончателно управлението на БЛА.

[7] Х. Панайотов, Оптимизация на проектните
параметри на безпилотен летателен апарат със
съчленено крило, trans&Motauto’07, Русе, 2007
[8] R. Jager, Test and Evaluation of the Piccolo
Autopilot System ona a One-Third Scale Yak-54,
B.A.E. Auburn University, Auburn, Alabama, 2005

8. Полетни тестове
Подготвени са полетни тестове в съответствие с
изискванията описани в [8, 9, 10, 12] и е започнато
тяхното изпълнение. При тези тестове ще се оценят
летателно-техничеките характеристики на БЛА със
съчленено крило и интеграцията му с автопилота.

[9] M. Niculescu, Steps to Autonomous Flight, Hood
River, Oregon, 2010, www.cloudcaptech.com
[10] J. Hammitt, D. Miley, Piccolo Vehicle
Integration Guide, Hood River, Oregon, 2011,
www.cloudcaptech.com

9. Заключения и бъдещи работи
Извършените симулации позволиха да се
направят фини настройки на автопилота за точно
изпълнение на маневрите, необходими за
реализация на мисията.

[11] B. Vaglienti, Setup and tuning of Piccolo
control laws for 2.0.x, Hood River, Oregon, 2007,
www.cloudcaptech.com

Като следваща дейност е планирано да се
извърши изследване на поведението на БЛА при
различни комбинации на отклонения на
кормилата и оптимизиране на изпълнението на
различни мисии.

[12] D. Erdos and S. Watkins, UAV Autopilot
Integration and Testing, IEEE 2008
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Abstract:
Целта на изследванията, представени в настоящия доклад, е да се симулира автономен полет на
безпилотен самолет със съчленено крило и автопилот Piccolo II при условия, максимално близки до натурните.
Разгледани са два типа симулации на полета – софтуерна и хардуерна. При първия тип всички елементи са
компютърно симулирани, а при втория - всички хардуерни елементи са включени реално при симулациите в
лабораторни условия. Този подход позволява анализиране на параметрите на полета при различни зададени
мисии при висока точност на получаваните резултати.
Keywords: безпилотен самолет, автопилот, симулации, автономен полет.

полет, при равни други условия, следва да бъде
минимизиран.
В настоящия доклад са представени
възможностите за софтуерна и хардуерна
симулации за реализация на автономен полет с
автопилот Piccolo II (фиг. 1) на Cloud Cap
Technology, САЩ и включения ,в комплекта за
разработки на Piccolo II (Piccolo Developmnet Kit),
симулатор на полета.
Настоящата работа е част от дейностите по
изпълнение на втория етап на проект 102ни067-24
“Изследвания на безпилотен летателен апарат със
съчленено крило и управляем вектор на тягата за
реализация на автономен полет с автопилот” на
Технически университет – София.

1. Увод
Изследването на автономен полет на
безпилотен самолет със съчленено крило с
помощта на симулации предоставя широки
възможности за разглеждане на редица мисии на
полета, в т.ч. автономно излитане и кацане.
Симулациите като елемент от подготовката за
реализация на автономен полет позволяват при
достатъчно близки условия до натурните да се
уточнят важни характеристики на летателния
апарат и неговото управление. Също така при
иновационна схема, каквато е съчлененото крило,
могат да се разгледат някои нетрадиционни закони
на управление.

2. Софтуерна и хардуерна симулации
Симулационната среда на Piccolo II позволява
провеждането на два типа симулации: софтуерна
симулация (Software-in-Loop Simulation – SiL) и
хардуерна симулация (Harware-in-Loop Simulation
– HiL). Симулацията на полета дава възможност
законите за управление на самолета и
функционалноста на мисията, да бъдат изпитвани,
без да се рискуват летателния апарат в реален
тестов полет. Симулационната среда осигурява
идеален инструмент за обучение, който може да
бъде използван в лабораторни условия. Въпреки,

Фиг. 1. Автопилот Piccolo II
Не на последно място рискът за неблагополучен
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че симулацията не може да замени реалните
полетни
изпитвания,
измеримо
намалява
вероятността от провал чрез откриване на грешки
и пропуски, преди летателният апарат и системите
му да са подложени на риск [1].
Конфигурацията HiL използва наземнaта
станция, както и автопилота - Piccolo в контура на
симулацията (фиг. 2а). Конфигурацията SiL
предоставя същата функционалност като HiL, но
без участието на автопилота и наземната станция.
В SiL-конфигурация, компютърни приложения
заемат мястото на наземната станция и автопилота.
(фиг. 2б).

показани на фиг. 4.

Фиг. 4. Комуникации при хардуерна симулация
Връзката между автопилота и командния
център на пиколо (PCC), инсталиран на компютър,
се осъществява посредством CAN-интерфейс и
преходник USB-CAN (фиг. 5). Комуникацията
между Piccolo и наземната станция е чрез радио
линия на 2.4 GHz, a комуникацията между
наземната станция и командния център е чрез
сериен интерфейс RS 232. Управляващият сигнал
към кормилните машини и полезните товари се
предава чрез интерфейсния кабел на Piccolo (фиг.
6). Съответно управляващият сигнал може да бъде
изработен от самия автопилот, при включен
автопилот или от пилот-оператора, при включен
ръчен режим. Във втория случай управлението
става с предавателна конзола Futaba 9CAPS (фиг.
7). Превключването между ръчен режим и
автопилот става чрез означения със стрелка ключ.

а)

б)
Фиг. 2. Схеми на HiL- и SiL-симулация
По време на HiL-симулация
командният
център на Piccolo (Piccolo Command Center - PCC)
изпраща потребителски команди на наземната
станция (фиг. 3), които след това се изпращат на
Piccolo автопилот. Симулаторът чете положенията
на кормилните машини от Piccolo, прилага ги в
модела на динамиката на полета на самолета,
изчислява нови данни на сензорите, и ги изпраща
обратно към Piccolo. Piccolo подава телеметрични
данни към наземната станция, които след това се
изпращат на PCC. Географските координати и
пространственото положение, се изпращат до
FlightGear за визуализация.

Фиг. 5. USB-CAN преход

Фиг. 6. Интерфейсен кабел на Piccolo
Фиг. 3. Наземна станция
Комуникациите при хардуерната симулация са
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геометрични и инерционни характеристики, и чрез
таблично дефинирана зависимост на коефициента
на тягата и мощността от коефициента на
скоростта.
3.4. Модел на системата за излитане и кацане
В модела на колесника се задават най-вече
координатите на контактните точки на летателния
апарат и земната повърхност. Освен това при
стартиране от стартова установка (направляващи,
катапулт и др.) се дефинира наклон и дължина на
направляващите, импулс на тягата за стартиране и
др.

Фиг. 7. Конзола за ръчно управление
Futaba 9CAPS

4. Резултати

3. Модел на летателния апарат
Симулаторът, от състава на развойния комплект
на Piccolo, позволява моделиране на динамиката на
полета на летателния апарат в реален мащаб на
времето. Общият модел на летателния апарат се
състои от следните основни частни модели:
аеродинамичен, инерционен, силова установка,
система за излитане и кацане и др.
3.1. Аеродинамичен модел
Създаването на аеродинамичния модел е
подробно описано в [4]. За изчисляване на
аеродинамичните характеристики са използвани
програмните продукти на Марк Дрела XFOIL и
AVL. Като резултат се определят необходимите за
симулатора аеродинамични коефициенти и
производни. Координатната система на симулатора
е показана на фиг. 8.

Създаденият модел на летателен апарат се
зарежда в симулатора на Piccolo, след което е
необходимо да се настроят характеристиките на
летателния апарат в контролера на автопилота.
Тази функция се изпълнява от командния център
(PCC) (фиг. 9).

Фиг. 9. Характеристики на летателния апарат
За да се стартира симулацията се генерира, в
PCC, полетен план чрез задаване на навигационни
точки
в
тримерно
геоинформационно
пространство
(фиг.
10).
При
правилно
конфигуриран симулатор летателният апарат може
да се стартира, да набере височина и да започне
полет по зададения маршрут. Във всеки един
момент летателният апарат може да се управлява
пълноценно в симулационната среда във всички
оперативни режими на Piccolo.

Фиг. 8. Координатна система
3.2. Инерционен модел
Инерционният модел включва задаване на
масите на летателния апарат (излетна маса, маса
празен, маса на горивото и др.) и инерционни
моменти. Определянето на инерционните моменти
е разгледано в [5].
3.3. Модел на силовата установка
Моделът на силовата установка се състои от
модел на двигателя, в зависимост от неговия тип
(бутален, електически или реактивен) и модел на
движителя
(витло,
вентилатор,
тунелен
вентилатор). Моделът на двигателя определя
енергетичните и честотни характеристики.
Моделът на витлото се задава чрез основните

Визуализацията на полета при различни
изгледи (поглед от кабината, поглед от земята и
т.н.) се осъществява в симулатора с отворен код
FlightGear (фиг. 11). Същият може да е инсталиран
на един компютър, заедно с PCC или на отдалечен
компютър в локална мрежа.
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Фиг. 11. Визуализация на полета (FlightGear)
5. Заключение
В настоящия доклад е направено кратко
описание на симулационната среда на Piccolo и е
разработен конкретен симулационен модел на
самолет със съчленено крило. Особено внимание е
отделено на възможността за включване на
реалните системи от състава на Piccolo (бордова и
наземна част) в контурите на симулатора.
Представената разработка може да се ползва за
анализ на мисиите и динамиката на полета на
безпилотния самолет, за изследване на различни
конфигурации за управление, за първоначално
обучение на пилоти – оператори и др.

Фиг. 10. Графичен интерфейс на PCC
В симулационната среда на Piccolo, в
конфигурация HiL или SiL, има отлична
възможност в реално време да се отработят
множество режими на полета, което в резултат ще
редуцира необходимото време от полетни
изпитвания и ще доведе, при равни други условия,
до намаляване на риска от неблагополучен полет.
Симулаторът може да бъде полезен при
проектирането, изпитването и експлоатацията на
летателни апарати.
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Abstract:
Предложен е аеродинамичен модел на безпилотен самолет със съчленено крило. Целта на изследването
е да се определят необходимите аеродинамични характеристики за програмиране на автономен полет на
самолета заедно със системата за управление на полета - Piccolo II. За целта са използвани панелните методи и
софтуерният продукт AVL. Представените резултати са използвани за симулиране на автономен полет на
самолета както и за първоначална оценка при подготовката на експериментални полети с Piccolo II.
Keywords: аеродинамика, безпилотен самолет, автономен полет.

По-надолу е разгледано определянето на
аеродинамичните характеристики на безпилотен
самолет със съчленено крило, необходими за
реализация на автономен полет с автопилот Piccolo
II (фиг. 1) на Cloud Cap Technology, САЩ.
Настоящата работа е част от дейностите по
изпълнение на втория етап на проект 102ни067-24
“Изследвания на безпилотен летателен апарат със
съчленено крило и управляем вектор на тягата за
реализация на автономен полет с автопилот” на
Технически университет – София.

1. Увод
Реализацията на автономен полет с безпилотен
летателен апарат (БЛА) изисква висока степен на
интеграция на неговите системи – предимно
планер, силова установка, система за автоматично
управление на полета, полезни товари и др. Може
да се твърди с основание, че „мозъкът“ на такъв
БЛА е интелигентна системата за управление на
полета, която за краткост ще наричаме автопилот.
Част от интеграцията на тези системи е задачата
за
съгласуване
на
аеродинамичните
характеристики на БЛА и автопилота.

2. Обект и методология на изследването
С цел проверка на точността на изчисленията за
обект на изследване е избран безпилотният
самолет на Air Force Research Laboratory (AFRL)
VA-1 (фиг. 2).
В достъпната литература [1] се намират
достатъчно подробни данни, касаещи геометрията,
аеродинамиката и масовите характеристики на
този БЛА.
Основните геометрични характеристики на VA1 са дадени в табл. 1.
Аеродинамичните кормила на самолета са
както следва (фиг. 3):
 кормила за височина (к.в.) разположени в корена на задното
крило;
 елерони (ел.) – разположени на

Фиг. 1. Автопилот Piccolo II

103

вътрешната секция на предното крило;
 елевони (елев.) – разположени на
външната секция на предното крило;
 кормило за направление (к.н.) –
разположено
на
вертикалния
стабилизатор.

Фиг. 3. Модел VA-1 в VLA
Фиг. 2. Безпилотен самолет VA-1
3. Резултати
Таблица 1
Геометрични параметри
Площ на крилото в план

1,41 m2

Разпереност

4,27 m.

Ъгъл на стреловидност на предното
крило

300

Ъгъл на стреловидност на задното
крило

-300

Ъгъл на V-образност на предното
крило

7,5 0

Ъгъл на V-образност на задното
крило

-150

Положение на
съчленяване

54%

точката

Отношение на площите S зад / S пр
Профил на крилото

След проведените изчисления се получават
резултатите, представени в табл. 2, колона „AVL”.
В колоната „AFRL” са дадени резултатите за
сравнение от [1].
Използваната координатна
система OXYZ е както следва (фиг. 3): начало на
координатната система в центъра на масите на
самолета; ос X – по оста на тялото, положителната
посока е назад; ос Y – перпендикулярна на
равнината ОXZ, положителната посока е по
дясното полукрило; ос Z – перпендикулярна на
оста X, лежи в равнината на симетрия,
положителната посока е нагоре. В табл. 2 са
ползвани следните означения:
- cкоефициент
на
съответната
аеродинамична сила или момент;
-  ,  - съответно ъгъл на атака и плъзгане;
L - подемна сила;
D - челно съпротивление;
X , Y , Z - съответно проекциите на пълната
аеродинамична сила по осите на
координатната система;
- l , m, n - съответно проекциите на пълния
аеродинамичен момент по осите на
координатната система;
p, q , r - съответно обезразмерени ъглови
скорости по осите на координатната
система ( p   x l / 2V , q   y b A / 2V ,

Стойност

на

0,44
XF 60-100

За
изчисляване
на
аеродинамичните
характеристики на безпилотния самолет е
използван софтуер AVL 3.30, разработен от Марк
Дрела от MIT. AVL използва съвременни
приложения на метода на дискретните вихри за
носещи повърхнини. Продуктът позволява да се
моделира обтичане при различни ъгли на атака и
плъзгане, ъглови скорости около центъра на
масите и при отклонения на аеродинамични
кормила.
На фиг. 3 е показан модел на VA-1, създаден в
AVL.

r   z l / 2V .

-
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Тук
bA е средната
аеродинамична хорда и l е разпереността
на крилото);
 - ъгъл на отклонение на съответното
кормило.

Таблица 2
Характеристика

AFRL

AVL

cD0

0,0190

0,0196

0,035

0,030

A ( cDi  AcL )
2

cL
c m
cY

4,40

4,54

- 0,40

- 0,42

- 0,10

- 0,14

c L елев

0,17

0,18

c L к .в .

0,24

0,20

cl ел

0,075

0,072

cl елев

0,070

0,070

c m елев

- 0,29

- 0,28

c m к . в .

- 0,42

- 0,38

c mq

- 22,0

- 23,0

clp

- 0,60

- 0,51

c np

- 0,01

- 0,07

clr

0,13

0,14

c nr

- 0,021

- 0,028

cY к . н .

-

-0,092

c n к . н .

0,014

0,012

разработки на Piccolo II (Piccolo Developmnet Kit).
Съществена особености и ценност на
съчлененото крило е възможността за разполагане
на голям брой аеродинамични управляващи
повърхности по предното и задното крило. Това
предимство пред конвенционалните крила
предполага прилагането на нетрадиционни закони
на управление. Така например, ако се разположат
кормила по предното и задното крило, които да
служат за управление и стабилизация в
надлъжното движение (кормила за височина),
такъв самолет със съчленено крило може да се
балансира при една и съща скорост на различни
ъгли на атака в зависимост от взаимното
отклонение на кормилата [4]. Такъв е случаят с
VA-1, при който на задното крило са разположени
кормила за височина, а на предното – елевони,
които също участват в надлъжната балансировка и
управление.
Известно е, че при малки ъглови отклонения на
кормилата може да се използва линеен модел за
движението
на
самолета.
Следователно
въздействието на комбинация от отклонения на
аеродинамични кормила може да се оцени като се
използват производните от табл. 2 и принципа на
суперпозицията.
От решаващо значение за правилното
програмиране на автопилота Piccolo II е точното
дефиниране на аеродинамични характеристики,
които служат за изчисляване на коефициентите на
усилване в обратните връзки на контурите за
стабилизация. Тези характеристики са упоменати в
потребителското ръководство на Piccolo II [3].
Търсените аеродинамични характеристики са:
- Elevator Power (мощност на кормилото за
височина) - изменение на коефициента на
надлъжния момент при отклонение на
кормилото за височина. Съответства на
стойността на
-

Анализът на резултатите от табл. 2 показва
задоволителна точност. Най-голяма е грешката при
производната на коефициента на попътния момент
по ъгловата скорост по ос „Х” -

cnp , което насочва

към необходимостта от по-детайлно изследване на
спиралната устойчивост на съчлененото крило
като цяло.
Получените в табл. 2 аеродинамични
коефициенти и производни освен за настройване
на автопилота могат да се използват и за
симулации на полета на БЛА в реално време чрез
симулатора, включен в състава на комплекта за

Elevator effectiveness (ефективност на
кормилото за височина) – сумарно
изменение на коефициента на подемна сила
на целия самолет за единица отклонение на
к.в. при установен полет, в т.ч. от
отклонението на к.в. и резултантното
изменение на ъгъла на атака. Изчислява се
по формулата

c 
L

-
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cm к .в . от табл. 2.

к .в .

 c L к . в .  c L

cm к .в .
cm

;

(1)

Aileron effectiveness (ефективност на
елероните) – изменение на безразмерна
ъглова скорост за единица ъглово
отклонение на елероните. Пресмята се по
формулата

p ел .
-

p
c  ел cl ел .

 l

clp
 ел.
cl p

(2)

Rudder power (мощност на кормилото за
направление) - изменение на коефициента
на попътния момент за единица ъглово
отклонение на к.н. Съответства на

-

;

cn к .н . от

табл. 2.
Rudder effectiveness (ефективност на
кормилото за направление) - изменение на
ъгъла на плъзгане при единица ъглово
изменение на к.в. Изчислява се по
формулата

cm к .в .

c 

- 0,38

-4,31

L

cn к .н .



0,012

0,65

Таблица 3
к .в .

0,28

cY

к .н .

-0.14

cm к .в .

c 

- 0,38

-7,51

L

cn к .н .



0,012

0,65

к .н .

p ел .

Таблица 4
к . в .елев

p ел .елев
0,56

cY
-0.14

4. Заключение


-

к .н.



c  к .н. cY к .н .

 Y

cY
 к .н.
cY 

В доклада е представен аеродинамичен модел
на безпилотен самолет със съчленено крило.
Изчислени са необходимите аеродинамични
характеристики
на
самолета.
Получените
резултати могат да се използват за програмиране
на автономен полет съвместно с автопилот Piccolo
II и симулации на полета в реално време.

; (3)

Sideslip effect (странична сила) - Изменение
на страничната сила при промяна на ъгъла
на плъзгане. Съответства на

cY от табл. 2.

В табл. 3 са дадени търсените, за програмиране
на автопилота, аеродинамични характеристики при
схема на управление, когато елевоните са извън
контура на управление, а табл. 4 показва същите
при участието на елевоните в надлъжното и
напречно управление.
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u1 = а1 = δе= 1/2( δел + δед) ,

1. Въведение

(1)

където δел, δед – отклонение съответно на левия и
десния елерони;
u2 = а2 = δв = 1/2( δвг + δвд),
(2)
δвг, δвд – отклонение съответно на кормилото за
R 5, u (= а)
височина. По такъв начин имаме х
R 5.
Уравненията на движението на летателния апарат
имат следния вид [3, 4]:

В доклада се разглежда поведението на
скоростен, високоманеврен летателен апарат при
настъпване на критични режими, вследствие
непреднамерено превишение на допустимите
стойности на управляващите въздействия.
Безопасността на полетите в тези случаи може да
се определи като се използва теорията на
максималните отклонения на случайните
функции. Особеностите в действията на летеца
при пилотиране през време на различните етапи
от полета и в зависимост от характера на
полетното задание не позволяват формирането на
обобщен модел за оценка на безопасността на
полетите. Ето защо за конкретните случаи се
разработват частни модели, които вземат под
внимание тези особености възможно най-пълно.
Такъв модел е показан
в представеното
изследване.





хi

= fi (х; u), i = 1,5 , u
стационарното решение на което е:

R

2

(3)

xi0 = 0, i = 1,5 , u j0 = 0, j = 1,2 .
Разлагаме системата уравнения (3) в ред на
Тейлор в околностите на стационарната точка (x0
= 0, u 0 = 0). Следват формулите:

хi

2. Изложение
Поведението
на
симетричен
скоростен
летателен апарат, за който загубата на динамична
устойчивост съответствува на катастрофална
ситуация може да бъде определена чрез теорията
на максималните отклонения на управляващите
въздействия. За изследването разглеждаме
отклонението на елероните, кормилото за височина
и кормилото за направление.
Променливи на състоянието са трите
компонента на ъгловата скорост x1 = ωх, x2 = ωу, x3
= ωz, x4 = α – ъгъл на атака, x5 = β (ъгъл на
плъзгане), х € R5. В дадения случай ние ще ги
означим така, както е прието в теорията на
управлението – чрез буквата u.
И така, следват уравненията [1, 2]:

3

f i

j 1 x j
5

=
3


j 1 k  j

0

.xj +

 2 fi
x j x k

f i
j 1 x j

0

5

хi = 

f i

2

 u
j 1

.xj +

.uj +

.xj xk , i = 1,3 ;

2

0

0
j

f i

 u
j 1

0

.uj, i = 4,5 .

(4)

(5)

j

В разлагането (4), (5) първата сума
представлява
линейните
аеродинамични
съставляващи, втората сума – линейните
управляващи въздействия, третата – сума (4)
отчита инерционните параметри.
Стационарните решения на системата (4), (5)
намираме, полагайки
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хi

= 0, i = 1,5 ;

f i
0 .xj + 
j 1 u j

f i

j 1 x j
5

0=
3

 2 fi
x j x k

3


j 1 k  j

f i

j 1 x j

0

f i

2

0

0

.uj +



.xj xk , i = 1,3 ;

5

0=

~  2

F33   U~ 2 j u j  F~21 x1  ;

2

 u

.xj +

j 1

0

(6)

.uj.

(7)

j

Полагането на (12) – (15) в първото уравнение (11)
води до следното алгебрично уравнение:

Означаваме за удобство

f i
x j

= Fij; i = 4,5 , j = 1,5

2

(8)

0

0

; j = 1,2 , i = 1,5 .

2

B1.23Q2(х,u)Q3(х,u).
= Bi,jk .

(10)

~
+  F1 j x j

j 1

j 1

2

~
0 = U 2 j u j

5

+

j 1

+

Нека (16) има вида (ще напомним, че тук е
означено u = а)

~
0 = U 3 j u j

5

+

j 1

+ B1.23 x2, x3;

~

2jxj

~

F
j 1

3j

xj

0=

(11)

Нека да се реши системата алгебрични
нелинейни уравнения (11). Извършва се
представяне във второто и третото уравнения (11)
на променливите x2, x3 чрез променливата x1

Q2 ( x, u )
;
Q1 ( x)

,където:

x3 =

Q3 ( x, u )
,
Q1 ( x)

~

(12)

2

хк

= grad Ф(х,u) =

Фx (х,u) ;

(17)

(18)

(19)
Ще използуваме променливата х
за
параметричното представяне на управляващите
параметри (управлението) (u1(х); u2(х)) на
бифуркационното множество Jв.
Ще запишем

(13)

~  ~

u
F

3j j
31 x1  ( F23 +B2.31.x1) +


~

U
j 1

~ ~
F22 F33 ;

к 0

к

Фx (х,u) = 0;
 (х,u) = 0
Фxх

~

Q1(х) = ( F23 +B2.31. x1) ( F32 +
B3.21. x1) -

а

а4 = -326,44 u1; а3 = 50,3u2 + 358,9;
а5 = -21,6;
а2 = 5412,6 u1; а1 = 11752,8u2 – 1525,9;
а0 = -23015u1.
Изразът
(17)
определя
двумерното
многообразие (хипер-повърхнина), натоварено в
тримерното пространство R3 с координати (х; u1;
u2).
Ще определим бифуркационното множество Jв
за функцията Ф(х;u), т.е. множеството мерки нула
в пространството на управляващите параметри (u
 R2), чийто точки параметризират функцията
Ф(х;u) с изродени критични точки. За това ни е
необходимо да намерим пресичането на 2-те
хиперповърхнини

+ B2.31 x3, x1;

+ B3.12 x1, x2.

(16)

Конкретен числен пример

5

F
j 1

2



+

Това уравнение е от 5-та степен спрямо
променливата x = x1. Ще отбележим, че Q1(х) не
зависи
от
управляващите
параметри
(управлението).

0

5

~
0 = U1 j u j



~
F1 .x1Q12(х,u)

u j Q12 ( x) +

~
~
F12 Q1(х,u)Q2(х,u) + F13 Q1(х,u)Q3(х,u)

(9)

Двете уравнения (7) са линейни по
променливите x1,..., x5. Използувайки ги, ще
изразим променливите x4, x5 с отчитане на (7) – (10)
във вид на линейна комбинация от управляващи
параметри и останалите променливи x1,..., x3.
Замествайки тези изрази в (6), се получават три
нелинейни алгебрични уравнения

Q2(х, u) = - 

1j

0

 2 fi
x j x k

x2 =

~

U

=

j 1

f i
u j

(14)


2

 ~
~
~
Q3(х, u) = -   U 2 j u j  F21 x1  ( F23 +B2.31.x1) +
 j 1

2
~ 

F22  U~3 j u j  F~31 x1  .
(15)
 j 1

j 1
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5

Фx (х,u) =  а i (u ) х
i 0

i

= 0;

динамичната система съответно 1, 3, 5 устойчиви
или неустойчиви състояния на равновесие.
Ще разгледаме случая, когато управлението се
извършва само от елероните δе, т.е. u1 при
фиксирано положение на кормилото за височина
на летателния апарат u2 = δе = 0,01 rad ≈ 0,6о
(сечение А, фиг. 1).

(20)

5

 (х,u) =  iа i (u ) х (i 1) = 0;
Фxх
i 0

(21)

в матричен вид.
Имаме:

 х5
 4
5 х

х4
х3
4 х3 3х 2

х2
2 х1

Нека u1 t  0 = 0, и ние ще започнем бавно да
увеличаваме ъгъла
δе = u1. Първоначално
променливата х1(= ωх) реагира линейно на
изменението u1 (фиг. 2), но при достигане на
точката а (~ 6о), т.е. при попадане на
бифуркационното множество Jв, скокообразно
преминава на долния лист (точка δ, фиг. 2.).

х1 1
.
1 0

0
 21,6 
 0
  326,4
0
0   u1 

 0
50,3
358,9  u 
 .  2  = 0. (22)

5412
,
6
0
0
 1

 
 0
11752,8  1525,9


0
0 
 23015
Всяка стойност на х в (22) съответствува на
двойка съвместни уравнения за управлението
(u1;u2). Решението на тези уравнения е единствено
при условие, че определителят на системата не е
равен на нула.
Параметричното представяне на кривите на
сгъване (u1(х);u2(х)) е показано на фиг. 1.

Фиг. 2. Зависимост на координатата х1 = ωх от ъгъла на
завъртане на елероните при фиксирано положение на
кормилото за височина 0,6о (сечение А, фиг. 1.)

На този лист състоянието на летателния апарат
по координатата
х = х1 = ωх е напълно
неуправляемо, т.е. летателния апарат е изведен в
състояние на аероинерционно въртене при
отклонение на елероните.
ИЗВОДИ
1. Ако пилотът се опита да върне летателния
апарат в състояние х = 0, намалявайки u1 при u2 =
const, той ще претърпи неуспех. Летателният
апарат няма да реагира на изменението u1 до
тогава, докато не достигне стойността u1 ≈ -25о
(точка
в, фиг. 2.), при което ще настъпи
скокообразен преход на горния лист.
2. Следващото увеличение на u1 отново се
съпровожда от липса на необходимата реакция чак
до стойността u1 = +25о (точка д), при което
точката х отново прескача на долния лист (точка
е).
3. Средният лист остава недостижим при u2 =
const. = 0,6о, поради което, за да се застави
системата да се върне на средния лист (в това
число в състояние х = х1 = 0), трябва де се извърши

Фиг. 1. Бифуркационно множество на катастрофалните
ситуации

Тази проекция на многообразието на
катастрофалните ситуации на равнината на
управляващите параметри (управлението) u1 = δе;
u2 = δв формира бифуркационното множество Jв.
Множеството Jв разделя равнината R2 на
управляващите
параметри
на
отворени
непресичащи се области, в които функцията Ф(х;u)
има различен брой (1, 3, 5) критични точки, а
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управление по двете оси u1 и u2.

STUDY THE BEHAVIOUR OF AN
AIRCRAFT IN THE INADMISSIBLE
CONTROL ACTIONS
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индивидуалното,
действително,
неформално
съдържание на професионализма. Професионална
компетентност означава притежаване от човека
на необходимите способности, знания, начин на
мислене, умения и опит за успешно решаване на
специфични задачи. Основна съставна част на
компетентността са знанията. Те са два вида:
- структурирани (академични) знания, които се
получават чрез образование и обучение;
- неструктурирани (житейски) знания, получени
в резултат на личен опит.
Съвременните технически системи са толкова
сложни, че само чрез тяхното използване и
наблюдение е невъзможно да разбереш как
функционират. Т.е. без академични знания за
авиацията е невъзможно да се постигне истинска
компетентност.
Ако си представим, че квалификацията е “набор
от инструменти” за една професия, който всеки си
доставя чрез образование и обучение, то
компетентността е индивидуалния начан, по който
всеки може да си служи с тях [2].
Професионалното обучение (в АУЦ) дава
минимума от знания и предимно умения
(минимален “набор от инструменти”). Висшето
образование осигурява несравнимо повече и позадълбочени знания, т.е. повече и по-съвършени
„инструменти”
за
друго
качество
на
професионализма. Още по-важното е, че висшето
образование осигурява друг начин на мислене:
новите проблеми се решават не с рецепти, а с
творчество, на базата на вече натрупаното знание.

1. Въведение
В списание “Клуб КРИЛЕ” излезе статия, в
която се твърди, че за пилотите на транспортни
самолети не е необходимо нито висше, нито даже
средно образование [1]. В последно време
Държавното
предприятие
Ръководство
на
въздушното движение (РВД) приема за
ръководители на полетите (РП) кандидати с какво
да
е
висше
образование
(хуманитарно,
икономическо и т.н.). Излиза, че у нас за основните
операторски професии в гражданската авиацията –
пилоти и РП – не е необходимо висше авиационно
образование. Изхожда се от нормативни
документи и се надценява ролята на т. нар.
авиационни учебни центрове (АУЦ). В настоящия
доклад проблемът е разгледан от съдържателната,
а не от формалната му страна. Става дума не за
любителите-пилоти, а за висшия ешалон оператори
и специалисти в авиацията, в чиито ръце е животът
на стотици хора.
2. Квалификация и компетентност
Професионалната
квалификация
е
необходимата степен на подготвеност на човека
със знания и умения за извършване на определена
трудова дейност. За призната професионална
квалификация в авиацията се издава съответен
документ (свидетелство, удостоверение) и той дава
формалното право за работа като пилот, РП,
специалист по обслужване на техниката и т.н.
Компетентността е по-общо понятие, което
отива по-далече от квалификацията. Тя е
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оператори в авиацията да имат адекватна
професионална компетентност за най-сложната
техника без висше авиационно образование.
Например, хората без знания по теорията на
вероятнистите, имат повърхностна представа за
основните качествени показатели на авиационната
транспортна система (АТС) като безопасност,
надеждност, капацитет, пропускателна способност
и др. Такива хора подценяват науката и
абсолютизират практиката, с което забавят
усъвършенстването на системата.

3. Технологични и човешки фактори в авиацията

Авиацията е една от “най-високите” технологии
(high technology) и включва в себе си много науки.
Тук са създадени едни от най-сложните човекомашинни системи, като се започне от
въздухоплавателните средства (ВС) и се стигне до
системата за аеронавигационно обслужване
(АНО). Особено важно е да се поддържа точно
равновесие
между
хората-оператори
и
технологиите, за да се осигури хармония между
тях и максимално качество на човеко-машинната
система. Доскоро се считаше, че най-доброто
4. Разбиране на ситуацията при управление на ВС
взаимодействие на технологичните и човешки
Основната роля на пилотите и РП е да
фактори се постига чрез подходящо проектиране
изработват
решения и да действат. Централно
на машинната подсистема. Днес вече е ясно, че
място
в
този
процес има т. нар. разбиране на
интегрирането на човешката и технологична
ситуацията
(situation
awareness), т.е. операторът е
подсистеми в единно цяло трябва да става не
възприел
правилно
в
съзнанието
си елементите на
едностранно (само от техниката към човека), а чрез
обстановката
в
определено
пространство
и време,
взаимно разбиране и проникване. С други думи,
разбира
техния
смисъл
и
може
да
предвиди
какво
това трябва да е двустранен процес на насрещно
ще
стане
напред
във
времето.
движение на хората и техниката един към друг:
Човешката памет се разделя на две области [3]:
- от едната страна технологичното развитие,
кратковременна (работна) памет, в която от
както и досега, трябва да разбира и отчита
текущата
информация се формира т. нар. мисловна
човешките фактори;
картина
на
управлявания процес и
- от другата страна човекът-оператор трябва да
дълговременна
памет, в която са знанията на
разбира и отчита технологичните фактори.
човека
и
създаденият
от тях мисловен модел на
От хората, работещи в сложните, съвременни
реалния
свят.
човеко-машинни системи, се изисква нова
Операторът сравнява непрекъснато мисловната
професионална
компетентност
(не
просто
картина
с мисловния модел. Ако между тях има в
квалификация), която ще им позволи да изминат
голяма
степен съответствие, той е постигнал
своя път към системната интеграция. Необходимо
разбиране на ситуацията. При липса на
е операторите да знаят много за технологичното
съответствие възниква т. нар изненадваща
оборудване. Липсата на технически знания води
ситуация (фиг. 1), след която често следва
или до отчуждаване от техниката или до
неправилно решение и действие и като следствие –
свръхдоверие към нея [2].
инцидент или произшествие.
Не
е
възможно
най-квалифицираните
Текуща информация
Мисловна картина
Знания

не

Мисловен модел

≡?
Разбиране на
да
ситуацията
Предвиждане

Повърхностният, неадекватен мисловен модел
на оператора за системата, която управлява, може
да бъде основен фактор за неразбиране на
ситуацията. В този модел трябва да има знания не
само за това как се управляват ВС, а и за цялата
техническа система, която операторът използва и
контролира.
Адекватният мисловен модел е фундамента на
правилните
решения
и
действия.
При

Изненадваща
ситуация
Фиг.1. Разбиране на
ситуацията

съвременното ниво на науката и технологиите не е
възможно да имаш адекватен мисловен модел за
авиацията без висше авиационно образование.
5. Човек-оператор и/или автоматика
Операторите си партнират с една все понарастваща автоматизация. В авиационните среди
има съгласие, че развитието трябва да се насочва
от концепцията на т.нар. автоматизация с център
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системата”.
Интересно е при тези съвременни постановки
какви знания за системата за РВД и за работата на
РП имат българските пилоти, придобили
квалификацията си само в АУЦ, както и какви
знания за ВС и за работата на екипажите им имат
РП без авиационно образование. Интересно е също
така какви идеи за развитие на цялата система ще
защитават тези кадри и на какво ще учат
подчинените си, когато се издигнат в
професионалната йерархия.
Един от най-сериозните проблеми на
авиационната система днес е този, че нейните две
основни подсистеми – бордната (ВС) и земната
(РВД) – са разглеждани и са се развивали
изолирано една от друга. Само висшето
авиационно образование може да изгради пълната
система от знания на специалистите и да ги
въоръжи със системен подход към тяхната
професия.

човека-оператор [4]. Със своята интелигентност и
изобретателност хората-оператори осигуряват
гъвкавост и безопасност на АТС. Действията им
обаче, са най-ефективни, когато се основават на
знания. Необразованият оператор не разбира как
функционират средствата за автоматизация, с
които работи. В резултат на това той или не ги
използва или сляпо им се доверява. И двата случая
са еднаква вредни за автоматизираната система.
Автоматиката се осланя на правилната
изчислителна
програма,
която
осигурява
правилното действие по алгоритъма:
ако (условие), то (действие).
Най-големият недостатък на автоматиката днес е,
че не може да се справя с всички непредвидими
ситуации, за които не е програмирана (въпреки
напредъка
на
адаптивното
управление,
изкуствения интелект и др.).
И без образование всеки човек, с определени
лични качества, може да бъде обучен да управлява
ВС (като пилот или РП). Такъв оператор би се
справял със задълженията си в нормалните,
рутинни ситуации. Но ако в нестандартни и опасни
случаи той само прилага предварителните
инструкции по схемата „ако ..., то...”, с какво е подобър от автоматите, които правят същото?
Само знаещият, т.е. образованият оператор
може да разбере причинно-следствените връзки в
една сложна, уникална обстановка (разбиране на
ситуацията) и да вземе най-правилното решение.
Автоматизацията не намалява, а повишава
образователните изисквания към хората, които
работят с нея. В мисловния модел трябва да има
адекватни знания и за автоматизацията, за да може
операторът да я разбира, използва и контролира.

7. Обобщение
Практиката дава много примери за неразбиране
на ситуацията и действието на цялата АТС поради
повърхностни знания. На 02.10.1996 г. на самолет
Boeing 757 (авиокомпания Aeroperu, полет 603)
при излитане от летището в гр. Лима възниква
проблем в приборите от системата за въздушни
сигнали [7]. Причината е запушени отвори за
статично налягане от залепена лента, поставена за
измиване на самолета и забравена след това.
Висотомерът показва по-голяма височина от
действителната, а полетът е през нощта, над
морето и визуална съпоставка е невъзможна.
Затруднен от приборите, пилотът иска РП да му
съобщи височината на полета. Когато получава
данните от земята, екипажът констатира
съвпадение с показанията на борда и решава, че
висотомерът работи правилно. Пилотът започва
снижение по прибори, докато самолетът се разбие
в морето. И екипажът и РП не съобразяват, а може
би не знаят, че четат едни и същи данни, защото
височината на полета се измерва само на борда на
ВС и се изпраща на земята чрез транспондера за
вторична радиолокация. Това незнание коства
живота на 70 души.
Има и много обратни примери, когато
образованият и компетентен оператор предприема
най-точните действия в резултат на разбиране на
ситуацията чрез „мисловния модел”, изграден от
знанията. На 17.04.1972 г. самолет МиГ 19,
пилотиран от Здравко Величков, след излитане
започва да се тресе от силни удари, остава без тяга
и в кабината нахлуват пламъци и дим [8]. РП дава
команда “Гориш, катапултирай!”. Пилотът обаче,
съвсем правилно съобразява, че е задрал лагер на

6. Компетентност на системно ниво
За специалистите в авиацията е важно не само
да познават работата, която пряко вършат, но и да
виждат общото взаимодействие на всички
длъжностни лица и цялото оборудване,
функциониращи взаимносвързано и съгласувано за
постигане на обща цел. При такъв поглед всеки
трябва да оцени какво другите правят и какво
прави цялата система [4]. Прогресът разкри
необходимостта от специалисти с по-обща
квалификация (generalists), които разбират
функциите от системно ниво и осигуряването на
крайния продукт от взаимодействащите си системи
[5, 6]. Както за операторите, така и за техническите
специалисти се извършва преход от старото
разглеждане [2]:
“работно място /квалификация /оператор на
работното място”,
към по-общото, системно разбиране:
“система
/компетентност
/менажер
на
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единия двигател, от което поради недостиг на
въздух горивото изгаря на порции и тази
полуизгоряла смес се изхвърля и напред, като през
общия дифузьор попада и в здравия двигател.
Последвало най-точното решение – веднага спрял
горивото към отказалия двигател, бумтежите и
дименето спрели, изправният двигател бил изведен
на максимални обороти и пилотът кацнал
благополучно. По този начин освен самолета, е
спасен металургичният комбинат “Кремиковци”,
над който това се случва и е избегнат стреса от
катапултиране. Без сериозни знания за самолета и
двигателите, това не би било възможно.
Авиацията е една от най-сложните системи,
които човечеството е създало чрез синтез на
върховите постижения в много области. (Другите
са космическите и военните комплекси, атомните
електроцентрали.) Тези системи са свързани с
живота и здравето на много хора и с огромни
материални ресурси. Обикновено проектантите на
техниката определят образователните изисквания
към персонала, който ще работи с нея. И съвсем
естествено е за най-сложните и отговорни
професии да е необходимо висше специално
образование. Това не се оспорва в другите области,
освен в авиацията. Изминало е времето, когато
летците са използвали основно личностните си
качества (сила, ловкост, издръжливост и т.н.). Днес
тези, в чиито ръце е въздушния транспорт, се
нуждаят предимно от знания и компетентност.
Когато на върха на авиационната пирамида е
необразован оператор, той може да провали
усилията на стотици други специалисти, които са
създали и поддържат поверената му сложна
техника.
Получава се следният парадокс: за любителшофьор се изисква средно образование, за да
работиш в аптека трябва да си магистърфармацефт, за да измерваш диоптрите в магазин за
очила трябва да си лекар-офталмолог, а за една от
най-сложните професии, практикувана с найсложната техника – пилот на пътнически самолет –
се твърди [1], че не е нужно никакво образование.
А произволното висше образование за РП може да
е признак за умствени възможности, но не и за
необходима компетентност.
В България има традиция професионалните
пилоти и РП да са с висше авиационно
образование и има много желаещи за тези
професии. Безспорните успехи на българската
авиация през годините са плод и на това
образование. Няма причини този изграден модел
да се разрушава. Точно обратно: всички приведени
аргументи изискват професионалните пилоти и РП
да имат висше авиационно образование.
Такава е първичната, същинска, съдържателна
страна на разглеждания въпрос. Международните

нормативни документи са нещо вторично. Те
отчитат недостига на кадри, непривлекателността
на професията РП в някои страни и други
проблеми. Картината в света е твърде пъстра. Да се
подценяват нашият национален опит в авиацията и
традиционни образователни изисквания и се
копират прибързано чужди образци е подражание.
АУЦ имат своето място в подготовка на кадри за
авиацията, но те не могат и не трябва да заместват
университетите.
В ръководство за професионални пилоти на
Канадската асоциация за въздушен транспорт се
казва[9]: “Въпреки, че няма нормативни
изисквания е доказано, че повечето авиокомпании
предпочитат за пилоти кандидати с висше
образование. Изискванията за висше образование
без съмнение ще растат през следващите години”.
Естествено висшето авиационно образование не
е достатъчно, за да си добър пилот или РП. Но то е
необходимото условие, за да бъдеш един от найдобрите.
Използвана литература
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Резюме:
Предложен е математичен модел за определяне на аеродинамичните характеристики на малки
безпилотни самолети (МБС) с максимална скорост на полета, съответстваща на М=0,5, който да се
използва при автоматизиране на предварителното им проектиране.
Kлючови думи: безпилотни летателни апарати (БЛА), проектиране на БЛА, аеродинамични
характеристики

При проектирането на малките безпилотни
самолети (МБС) на настоящия етап е
целесъобразно използването на принципите,
методите
и математичния апарат на
автоматизираното
проектиране.
Доколкото
автоматизираното проектиране се основава на
методите на математичното моделиране, то
особено важна задача на неговата методология е
създаването на приемливи математични модели на
самолета и на неговото функциониране.
Различните модели, в съответствие с принципа на
системния подход, се отнасят за определени етапи
от проектирането т.е. моделите са йерархични.
Това позволява да се постигне известна гъвкавост
при построяването на изчислителните модели за
различни постановки на проектните задачи, а също
така дава някои предимства при програмната
реализация на тези модели.
Опитът от проектирането на самолети [4, 5]
показва, че за етапа на предварителното
проектиране, когато се решават около 70% от
проектните задачи, моделите на самолета могат да
бъдат следните:
 геометричен модел;
 масов модел;
 аеродинамичен модел;
 модел на силовата установка;
 динамичен модел;
 модел на устойчивостта и управляемостта;
 модел за компоновка и центровка;
 модел на ефективността.
От този примерен състав следва, че

аеродинамичният модел е основен подмодел на
обобщения модел на самолета, който позволява
определянето на важните при неговото
проектиране аеродинамични характеристики.
Проектирането се извършва по предварително
избран двигател. В настоящия доклад се разглежда
в най-общ и съкратен вид математичен модел за
определяне на аеродинамичните характеристики
на МБС с максимална скорост на полета,
съответстваща на М ≤ 0,5, който да се използва при
автоматизиране на предварителното
им
проектиране. Неговият алгоритъм се основава на
известни методики, описани в съответната
литература [1, 2, 3, 6].
Моделът има две изчислителни нива,
отличаващи се със своята детайлизация,
трудоемкост, загуби на машинно време и точност
на резултатите. Алгоритъмът на първо ниво се
използва при началното формиране на облика на
самолета и осигурява построяването на полярата
на самолета. Този на второ ниво се използва при
уточняване и детайлизация на облика на самолета
като за целта се определят полярата и
аеродинамичните моменти на самолета. Точността
на изчисленията е в рамките на 15...20 % за първо
ниво и 10...15% за второ ниво.
При създаването на модела е използван модулен
принцип, позволяващ изменението на отделните
изчислителни алгоритми в зависимост от
особеностите на проектируемия МБС.
Аеродинамичният модел има два подмодела,
които са предназначени за определяне на
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аеродинамичните характеристики на надлъжното и
на страничното движение съответно. Подмоделите
имат двустепенна йерархична структура и
съдържат редица модули за пресмятане на
отделните характеристики.
Подмоделът
за
изчисляване
на
аеродинамичните характеристики на надлъжното
движение е приложим при следните ограничения
за удължението λ, стреловидността χ и стеснението
на крилото (хоризонталното оперение)

съпротивление на крилото и хоризонталните
плоскости в зависимост от техните форма в план и
геометрични характеристики. Интерференцията се
отчита като се определят съответните коефициенти
в зависимост от начина на свързване на частите на
самолета.
Определянето
на
аеродинамичните
характеристики на витлото с отчитане на
влиянието на частите на самолета (гондола на
двигателя и крило) се извършва по приближената
методика, изложена в [2]. В нея степента на
забавяне на потока от гондолата на двигателя и от
крилото в мястото на поставяне на витлото се
определя със сумарния коефициент на забавяне на
потока
    г   кр .
(3)

0   tg   2,5;1    5;   1,5.
На първо ниво при пресмятане на полярата на
самолета се допуска, че подемната сила се създава
само от крилото и хоризонталното оперение без
участието
на
тялото,
а
индуктивното
съпротивление на самолета е равно на
индуктивното
съпротивление
на
крилото,
пресметнато с ефективното удължение. Тогава
коефициентите Суа и Сха за самолета се определят
по известните формули

Коефициентът на забавяне на потока от
гондолата на двигателя в мястото на поставяне на
витлото се изчислява па следните формули:
за теглещо витло  г  3,9С хаг ( S г  F )3/2 ;

2
C ya  Cya    0  ; C xa  C x 0  AC ya
.

за тикащо витло  г  2,3С хаг ( S г  F )3/2 ,
където С хаг - коефициент на челно съпротивление
на гондолата на двигателя, който отчита формата
на гондолата и режима на полета; S г - миделово

Производната на подемната сила от ъгъла на
атака за самолета се формира от съответните
производни за крилото и за хоризонталните
плоскости [6]:

Cya  C yakp  C yaxn

S xn
cos 2  ,
S

сечение на гондолата; F - ометаема площ на
витлото.
Изчисляването
на
аеродинамичните
характеристики на самолета с отчитане влиянието
на витлото се основава на
приблизителния
инженерен метод, представен в [2].
Пресмятането на надлъжните моменти става по
методиката, изложена в [6]. Така например,
производната на коефициента на надлъжния
момент по ъгъла на атака за крилото при   1,5 и
1    2, 5 се изчислява по формулата

(1)

където Sхп е площта на разгънатата хоризонтална
2
плоскост, а cos  има практически смисъл при

  100 .
Производните за крилото и за хоризонталните
плоскости (хп) в (1) се определят по следните
формули:
а) при λ(хп) >5 и 1 ≤ η(хп) ≤ 5



Cyakp( xn)  3,9    0,7  /  0,86  1  abs   2,5 



0,01 0,015 0



 0,0067  0 
1 
 ;




mzkp  

0, 9808    0, 75 

1    2, 5 0, 01 
 0,87
 1  0,0925   2  tg (  0 )  x T Cyakp ,
(4)


където
xT e относителната координата на

(2)

б) при 1,5 ≤ λ(хп)≤ 5 и 1,5 ≤ η(хп)≤ 5 се въвежда

масовия център спрямо началото на средната
аеродинамична хорда на крилото (центровката на
самолета).
При   1,5 и   2, 5 тази производна се
пресмята по следния начин:

корекция и получената стойност на Cyakp ( xn ) от (1)
се умножава с

Ckop  1  0, 0435  5     .

Ако опашните плоскости са V-образни, то  се
определя за тяхната разгърнатата площ в
хоризонталната плоскост.
За пресмятане на полярата на второ ниво се
използват база данни, от които чрез интерполация
се определят подемната сила и челното

mzkp  

0,9808    0, 75 

 0,87

1    2,5 0, 01 

 1  0, 0925   2  tg  0  1  0, 021   8   



(5)
 xT C yakp .
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Производната на коефициента на надлъжния
момент по ъгъла на атака за хоризонталната
плоскост при xn  1,5 и 1   xn  2,5 е:

mzxn  

0,9808  xn  0,75

xn0,87

Литература

1   xn  2,5 0,01 

 1  0, 0925  xn  2  xntg  xn0   0, 25Cyaxn , (6)


а при xn  1,5 и  xn  2,5 е:

mzxn  

0,9808  xn  0, 75 

xn0,87

1   xn  2,5 0, 01 

1 0,0925xn  2 xntgxn0  1 0,021 xn 8 



0,25Cyaxn. .

(7)

За целия самолет тази производна е


b S
L Cyaxn Sxn  2
 cos  ,
mz  mzkp   mzxn Axn xn  xn 

bA S bA Cyakp S 



DETERMINATION OF BASIC PARAMETERS OF
SMALL UNMANNED AIRCRAFT
Dobrin Seyzinski

където Lxn e рамото на хоризонталната плоскост, а

cos 2  има практически смисъл при   100 .
Запасът

от





mCy
z

центровка

на

самолета
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е

 mz C y , а положението на фокуса по

ъгъла на атака се определя по формулата:
C

x F   xT  m z y .
Алгоритмите, предложени за пресмятане на
демпфиращия
надлъжен
момент,
дават
сравнително голяма грешка, която е не повече от
25%.
Подмоделът
за
изчисляване
на
аеродинамичните характеристики на страничното
движение се основава преди всичко на същата
методика, предложена в [6]. Той работи само на
второ ниво и включва определяне на страничната
сила, на напречните и попътни стабилизиращи и
управляващи моменти, на напречните и попътни
демпфиращи и спирални моменти.
Използването на различните модули от
разглеждания аеродинамичен модел в рамките на
обобщения модел на самолета позволява да се
извършва намирането на нужната комбинация от
параметри, формиращи облика на МБС. Това от
своя страна дава възможност да се премине към
решаване на задачите, свързани с определяне на
допустимите или оптимални параметри на
проектируемия самолет. Разбира се, адекватността
на тези модели и степента на тяхната точност
силно зависят от възможностите на използваната
компютърна техника.
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Резюме: Предложена е методика за определяне на основните параметри на малки безпилотни самолети
(МБС) с максимална скорост на полета, съответстваща на М=0,5, която може да се използва за тяхното
автоматизирано проектиране.
Kлючови думи: безпилотни летателни апарати (БЛА), проектиране на БЛА

За избора на основните параметри на малки
безпилотни самолети (МБС) в България са
разработени преди 15-20 и повече години няколко
методики, които поради нивото си на
класификация за сигурност на информацията не са
намерили нужната популярност. Тези методики се
основават на статистическото проектиране като
използват номограмния или някакъв друг
приблизителен способ на пресмятане [3,7].
Тяхното изпълнение осигурява постигането на
удовлетворителни аеродинамични и летателни
характеристики при достатъчна устойчивост и
управляемост на самолета без провеждане на
сложни проектировъчни изчисления. Избраните с
помощта на номограмния способ [3] основни
параметри, обаче, удовлетворяват само условията
за съществуване на самолета, но не са и
оптималните. Освен това, елементите на
статистическото
проектиране
засилват
субективния фактор в общия процес на
проектирането, който не винаги осигурява
вземането на най-добрите решения.
В настоящата работа се предлага методика за
определяне на основни и второстепенни параметри
на МБС в стадий на разработване – техническо
предложение [5], използваща достигнатото в [3,7]
и решаваща някои задачи от оптималното
проектиране на този клас самолети. Определянето
на тези параметри се извършва за малки
безпилотни самолети (МБС) с максимална скорост
на полета, съответстваща на М=0,5, построени по
класическа аеродинамична схема, излитащи по
самолетно и имащи неприбираем колесник.
Проектирането се извършва по предварително

избран двигател.
Оптимизационната задача е декомпозирана на
две нива (фиг. 1), което позволява отделното им
решаване в зависимост от изискванията на
проектирането. Този прийом позволява да се
извърши подбор на вариантите, водещ до
целенасоченото им съкращаване при тяхната понататъшна детайлизация. При декомпозицията е
отчетено, че алгоритъмът на първо ниво трябва да
е по-бързодействащ от този на второ ниво и
точността на изчисленията трябва да е съобразена с
бързодействието. Също така се приема, че в
качеството на варируеми параметри се разглеждат
най-съществените за даденото ниво, а останалите
се
приемат
фиксирани
и
равни
на
средностатистическите за разглеждания вид СЛС,
което прави оптимизацията в известна степен
условна. Освен това се въвеждат ограничения,
отговарящи на техническото задание (ТЗ).
Оптималният вариант се определя с помощта на
метода на сканирането (на “прехвърлянето” на
вариантите). Предимството на този метод е, че не
се нуждае от специални изисквания към
функциите, свързващи търсените параметри с
критерия за оценка и е най-надеждният метод за
намиране на глобален екстремум. Неговият
недостатък е голямата загуба на машинно време,
който в случая не се проявява, тъй като
оптимизируемите параметри за МБС са
сравнително малко и използваните параметрични
зависимости имат прост аналитичен вид.
На първо ниво се извършва оптимизация на
геометричните параметри на крилото по условието
за минимална маса. В качеството на основни
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Въвеждане на входните данни
Второ ниво

Първо +второ ниво
Ниво на
оптимизация

Формиране на информация за
оптимизация на ІІ ниво

Вариане на
S, λ, η

Вариране на
Lхоп , Sхоп , λхоп , hхоп ,Sв

Определяне на масата на
вариантите mo

Определяне на

 n  m zCy  m z

не

z



Δmo/mo≤
0,001

не

да
σп = σп зад

Изчисляване на ЛТХ

да
Определяне на
ω

Удовлетв. ли
се зад. ЛХ?

не

да

Ранжиране на вариантите по
ωmin

Ранжиране на вариантите по
mo min

Оптимални варианти на
второ ниво

да

не

Оптимални варианти на
първо ниво

Второ ниво

Край

Фиг.1.
параметри, определящи размерите и формата на
крилото, а в известна степен и на планера са
избрани площта му S, удължението му λ и
стеснението му η. Стреловидността на крилото е
изключена от разглеждане поради факта, че за
удовлетворяване на изискването за максимална
далечина на полета и за скорост на сваляне при

отказал двигател, тя практически трябва да е χ=0°.
Влиянието на относителната дебелина с е
необходимо да се отчита само при използване на
твърдо крило, изработено по технология,
осигуряваща голяма точност и ниска грапавост на
повърхнините. От оптимизиране може да се извади
и стеснението на крилото, тъй като от условието за
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безопасност на полетите при големи ъгли на атака
то трябва да е не повече от 2. Използването на
излетната маса на самолета m0 в качеството на
оценъчен критерий е обусловено от факта, че за
този клас самолети тя е еквивалентна на
икономическите характеристики и се минимизира.
Входните данни в основата си са летателнотехническите характеристики, зададени в ТЗ, и др.
На основата на тези данни се изчисляват или
задават:
прогнозируемите
значения
на
аеродинамичните характеристики на самолета
(Cymax ,Cx0 и др.); някои статистически
коефициенти,
необходими
за
началното
приближение на проекта; броят на вариантите на
проекта, които са ранжирани в зависимост от
своята оптималност и изходните данни за тях се

Vкац  16,1

N двв
, km/h;
S
75 N двв
m

 7,021 o 
mo
S

Vmax  C
V y max

(4)
(5)

3

 1

 4 C xo 
 0,01 , m/s;



L разб 

1
2g

2
Vизл
, m;
Nизл
1
2

 f пр.изл
Vизл mo g 3Kизл 3

L  3,6

I

запомнят за следваща обработка M из   Ki ,
i 1

t

където Ki – брой на значенията („точките”) на
оптимизируемите параметри, а I– брой на
оптимизируемите параметри (в случая за S, λ и η I
= 3); началните значения на оптимизируемите
параметри ( S0 , λ0 , η0 ); значенията на
варируемите параметри (S1 ,S2 ,…,Sk1; λ0, λ0 , λ1 ,
λ2 , … λk2 ; , η1 , , η2 , , ηk3 ), чийто брой трябва да е

Ki

mo
, km/h;
SC ya max

Kв mгор mгор

, km;
gVCe mср
qk

Kв mгор mгор
, h,

gVCe mср
qh

(6)
(7)

(8)
(9)

където ηв - кпд на въздушното витло; fпр.изл приведен коефициент на триене при излитане; Сe относителен разход на гориво на двигателя; mср средна полетна маса на самолета; qk - километров
разход на гориво; qh - часов разход на гориво.
Ако значението на поне една от тези летателни
характеристики не удовлетворява ТЗ, то
полученият вариант на проекта се отхвърля и се
преминава към формирането и проверката на
следващия
вариант.
Вариантите,
които
удовлетворяват въведените ограничения се
сравняват помежду си по критерия на
оптималност, т.е. по своята излетна маса.
Вследствие на това те се ранжират, което
позволява да се отделят първите Миз на брой
варианта. Параметрите и характеристиките на тези
варианти се запаметяват и могат да се използват за
следващото ниво на оптимизация.
На второто ниво се извършва оптимизация на
геометричните параметри на хоризонталната
опашна плоскост (ХОП) по условието за
осигуряване на потребните характеристики на
устойчивост и управляемост при минимални
загуби от балансировка. В качеството на основни
параметри са избрани рамото на ХОП Lхоп ;
площта на ХОП Sхоп; удължението на ХОП λхоп,;
всочината на ХОП над крилото hхоп и площта на
кормилото за височина Sв. Критерият за
оптималност са загубите от балансировка
 mC y b

   z A  k хоп C yхоп 1    S хоп  
 Lхопе


4.

За различните значения на варируемите
параметри S, λ и η се определят масите на
основните части на самолета (крило, тяло, опашни
плоскости, колесник, управление) и излетната маса
m0. Това става по итерационен път при начално
значение на излетната маса moнач и с помощта на
математичен модел на масите. В основата на
последния може да се използва следнто:
mo  mo*  mi  mпост
(1)
където mo* - излетната маса на самолета от
предходната итерация; mпост - постоянна маса,
отчитаща масите на горивото, оборудването,
допълнителните товари и избрания двигател, равна
на
mпост = mгор +mоб + mдоп+ 1,2mдв.........(2)
Условието за завършване на итерационния
процес е
mo*  mo
 0,001 .
(3)
mo

На базата на така полученото значение на
излетната маса m0 и съответните S, λ и η се
определят скоростта на кацане Vкац ; максималната
скорост на полета Vmax ; максималната
скороподемност Vwmax ; дължината на разбега
Lразб; далечината на полета L и продължителността
на полета t:





 mCy b


  2  К  1   z A  k хоп C yхоп 1    S хоп  
 Lхоп
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отклонение на кормилото за височина, чийто
диапазон  в се определя от диапазона на
преместване на тягата за отклонение на кормилото
хвзад .
Вариантите, за които определените по (13), (14)
и (15) характеристики не удовлетворяват съответно
изискванията (12), се отхвърлят. За вариантите,
удовлетворяващи ограниченията по (12), се
определя стойността на критерия на оптималност.
По нея те се ранжират, като се отделят първите
Nиз варианта, имащи най-малки балансировъчни
загуби. Параметрите и характеристиките на
крайните Nиз варианта се запаметяват и могат да
бъдат използвани за следваща обработка –
параметричен анализ, печат, построяване на
графики и др.
Така определените оптимални основни и
второстепенни параметри на МБС ( S ,  ,  , S хоп ,
Lхоп , хоп , hхоп , Sв ) и съответстващата маса mo
позволяват да се извърши по-нататъшното
проектиране на самолета – определяне на другите
геометрични характеристики, уточняване на
масите, извършване на компоновка и центровка,
изчисляване на аеродинамичните и летателните
характеристики и т.н.
Реализацията на предложената методика зависи
от възможностите на използвания компютър. При
това трябва да се има предвид, че броят на
изследваните варианти е равен на М вар  N вар .


 
e
(10)
 1 
 2 K 
 ,
 k хоп хоп S хоп
 
където le = l / (1 + δнесв ) - ефективна разпереност
на крилото, определяща е  le2 bA .
Останалите означения в (10) съответстват на
общоприетите [1], а коефициентът Kε е равен на
le

K  0,5kсв
2
2
le  4hхоп
2



2 Lхопе
le2  4hхоп
1 
  (11)
 1 
2
2 
2
2
2 

L

h
le  4 Lхоп  4hхоп 
хопе
хоп  


Условията за устойчивост и управляемост се
изразяват чрез ограниченията на запаса от
устойчивост по претоварване mzCy , на степента на
устойчивост по претоварване с фиксирано кормило
за височина σn и на големината на шарнирния
момент на кормилото за височина Mш :
mzCy  0,1 ;  n  0,1 ; М ш  М РМзад (12)
Методът
и
основните положения на
алгоритмичната структура на оптимизацията на
второ ниво, са аналогични на тези от първо ниво. В
основата на входните данни са ограниченията (12)
и оптималните параметри, получени от първо ниво
на оптимизацията, които могат да бъдат
коригирани от проектанта. Освен това се задават
данните, необходими за пресмятанията по
(10)…(12). За броя на извежданите крайни

J

варианти на проекта Nиз  N вар   L j , (Nвар -
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брой на варируемите варианти) броят на
оптимизируемите параметри е J = 5, а броят на
„точките” на тези параметри трябва да е Lj 4.
За различните значения на варируемите
параметри се определят характеристиките на
надлъжната устойчивост и управляемост:
mzCy  x T  x F ;
(13)

 n  mzCy 

mz z





S
;
mo g
Sв
2
M ш  (0,108 хоп

S хоп
0,126 хоп в ) S хоп bхоп q ,
 x T  x F  42,3 хоп Ахоп Lхоп

(14)

(15)

където х Т , х F - центровка и относително
положение на фокуса на самолета;  хоп - ъгъл на
S L
атака на ХОП; Ахоп  хоп хоп - коефициент на
SbA
статичния момент на площта на ХОП;  в - ъгъл на
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Резюме:
В доклада е проведен анализ на съвременното състояние и тенденциина развитие на бордовите системи и
средства за радиотехническо разузнаванe. Посочени са основните предимства и недостатъци на бордовите
системи и средства за РТР.
Ключови думи: радиотехническо разузнаване, бордова система, летателни апарати

1. Въведение

2. Възможности на съвременните бородови
системи и средства за радиотехническо
разузнаване

В условията на нарастващата плътност на
насищане на радиоелектронни средства (РЕС) на
значително се усложнява провеждането на
радиотехническото разузнаване (РТР), целта на
което се явява бързата и точна сортировка на
сложната смес входни сигнали с последваща
идентификация на техните параметри с работните
характеристики на противниковите РЛС.
Към числото на тези параметри на сигнала
се отнасят: честотен диапазон f , време за
пренастройка Т, което определя оперативността на
разузнаване в диапазона f , чуствителност,
разрешаваща способност f , начин на търсене на
сигнала на обекта за разузнаване по носеща
честота и вероятност за неговото откриване, време
на пристигане на радиоимпулсите, направление на
източника на излъчване, време на нарастване и
спадане на техния фронт, период на повторение и
др., като определянето им се извършва с помощта
на бордови средства за РТР (БСРТР) [1-14].
Динамиката на радиоелектронната обстановка налага необходимостта от използването на
нови перспективни средства за РТР.
През последните години се осъществява
интензивно търсене и внедряване на цифрови и
оптически методи за индикация и измерване на
параметрите на сигналите, позволяващи да се
извършва практически безинерционно тяхната
обработка с управление .

При цялото многообразие на методите и
средства за РТР може да бъде приведена следната
типична схема на станция за РТР (фиг. 1.) [1,3-6,
11-14].
Антенно-фидерните устройства на системите или средствата за РТР (СРТР) трябва да бъдат
широколентови, за да работят в целия разузнаван
честотен диапазон, а също да осигуряват пеленговане на разузнаваните източници на излъчване с
необходимата точност. Освен това, антените на
системите и средствата за РТР трябва да имат
минимални странични листа, за де се изключи
неточно определяне на направлението на
пеленгования източник. Да се удовлетворят всички
изисквания с помощта на една антена просто е
невъзможно, затова обикновено се използват
няколко антени, прикриващи целия разузнаван
честотен диапазон.

фиг. 1. Блок-схема на СРТР
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тотата df / dT продължителността на отклика на

Разрешаващата способност на приемника
f се определя от лентата на пропускане на УМЧ
и може да се изменя в зависимост от сигналната
обстановка в разузнавания диапазон, необходимата точност за измерване на честотата, от
ширината на спектъра на разузнавания сигнал,
която на свой ред се определя от вида и индекса на
модулация, от времето за анализ Т. Връзката
между f , f и Т се илюстрира с диаграмата на
фиг.2, където е прието, че сканирането на разузнавания диапазон се извършва по линеен закон.
Сигналите на фиг. 2 се представят със своите
диаграми на неопределеност (ДН) [1].

приемника
 df 
  f 

 dt 

ще бъде
[2].

примерно

равна

на

1

Следователно,
f ~

df
dt

(1)

а времето за анализа, т, е, пренастройката по
диапазон с ширина f
 df  df
T  df   
2
 dt  f

(2)

По такъв начин, на всяка скорост на
пренастройка съответства своя оптимална лента
(разрешаваща способност по честота) f . Съкращавайки времето за търсене, може да се намали
разрешаващата способност и обратно, увеличавайки f , едновременно е необходимо да се
увеличи времето за разузнаване.
Ако скоростта на пренастройка е такава, че
ТН <  и , мощността на импулса на изхода на
приемника ще бъде по-малка от мощността на
входния сигнал, т. е. приемникът ще губи
чувствителност. Загубата може да се оцени в
съответствие със съотношението [3, 12]

фиг.2
ДН е проекцията на функцията на неопределеност на сигнала вl честотно-временната
равнина. Дължината на ДН по направление на
абсцисата е равна на продължителността на
импулса на сигнала, а по ординатната ос на
ширината на нeгoвия спектър. При непрекъснат
сигнал продължителността е по-голяма от
приведената на фиг. 2 дължина на абсцисната ос.
Непрекъснатият сигнал, както се вижда се
наблюдава от приемника в течение на цялото
време ТН. Импулсен сигнал може да бъде
пропуснат от приемника, ако периодът на
повторение на импулсите е по-голям от ТН. Това е
при случай на бърза пренастройка на честотата.
Разбира се, че скоростта на честотния анализ се
определя в сравнение с периода (и продължителността) на сигнала.
За СРТР с бърза пренастройка на честотата
съществува взаимовръзка между лентата на
пропускане на резонансната система и скоростта
на пренастройка. Увеличаването на скоростта на
пренастройка води до влошаване на разрешаващата способност и намаляване на чуствителноста. Действително, лентата на пропускане f и
продължителността на отклика на приемника на
сигнала са свързани с примерното съотношение
f ~ ( ) 1 . При скорост на пренастройка на чес-


 df 1
a  1  0.2
2

 dt f






2





4

(3)

където a , dB – коефициент на загуба на
чуствителноста в сравнение с приемник, не
пренастройван по честота (имащ нулева скорост на
пренастройка).
Противоречието между скоростта на
пренастройка по честота, която за повишаването на
оперативността на разузнаването трябва да се
избира колкото може по-голяма и разрешаващата
способност f се отстранява в многоканалния
приемник за РТР.
РТР се води с използуването на следните
видове приемници:
- широколентови многоканални приемници
и широколентови дискриминатори;
- теснолентови сканиращи суперхетеродини
и приемници с честотна модулация в хетеродина
(компресивни приемници);
- акустооптични приемници;
- цифрови приемници.
Многоканалните приемници се изготвят на
основата на набор от филтри, покриващи полоса от
честоти в една октава. Преходът в друг честотен
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поддиапазон с октавно препокритие се реализира
чрез превключване на поддиапазонни набори от
филтри.
При такава схема приемникът позволява
отделно да се наблюдават (разрешават по честота)
сигналите на РЕС, ако само разносът на работните
честоти на тези РЕС не е по-малък от f . В
разузнаван диапазон с ширина f е необходимо да
се разместят

N

f
f

1

удобен за използуване, например в условията на
малко насищане на входа с радиолокационни
сигнали в един честотен диапазон или в случай на
измерване на непрепокриващи се сигнали по
носеща честота. За приемниците за РТР този
диапазон е по-широк, тъй като той покрива всички
възможни работни честоти на РЕС и се простира
до 30 GHz и по-нагоре в диапазона на милиметровите вълни.
са
Суперхетеродинните
приемници
получили достатъчно широко разпространение в
системите за РЕП и в отделните системи за РТР.
Блоковата схема на суперхетеродинен приемник е
показана на фиг.3 и включва усилвател на висока
честота (УВЧ), преселектор изготвен от желязно –
итриев гранат (ЖИГ) – (ЖП), хетеродин (Хет),
полосови филтър (ПФ), детектор (Д) и прагово
устройство (ПУ). Сканирането на честотната лента
в рамките на една октава от приемника става чрез
степенчато изменение на честотата на хетеродина с
дискретност 5 MHz. За разширяване на
динамичния диапазон и режекция на сигналите по
огледален канал се използува пренастройващ
селектор, изготвен на базата на ЖИГ-филтър.
Пренастройката на преселектора се осъществява от
хетеродин, изменящ външното магнитно поле
около ЖИГ кристала.
Използваните за РТР сканиращи панорамни
приемници се престройват със скорост 20-30
честотни канала в секунда при лента на всеки
канал f в пределите от 50 - 500 Hz до 50 - 1000
kHz [12].

(4)

паралелни филтри.
Времето за разузнаване не може да бъде помалко от времето за установяване на преходните
процеси във всеки филтър. За N - канален
приемник това време е от порядъка на
2...3
(5)
T
f
Сравнявайки (5) с (2), може да се установи,
че при еднаква разрешаваща способност f
времето за анализ на многоканалния приемник се
оказва примерно N пъти по-малко от времето за
обзор на лента f на сканиращ едноканален
приемник. Цената за увеличението на оперативността се явява пропорционалното (също в N пъти)
усложнение на апаратурата.
Приемниците с широколентови дискриминатори са с опростена конструкция и имат
малка инерционност при измерването на честотата
в широк честотен диапазон, но се отличават с
редица съществени недостатъци. Сравнително
ниската чувствителност, малкият динамичен
диапазон и лошата разрешаваща способност се
явяват в следствие на измерването на честотата от
широколентови честотни дискриминатори. Широколентовите системи, както е известно не
осигуряват високо отношение сигнал/шум, което
се изразява и в ниската чувствителност на
приемника от разглеждания тип. Освен това,
амплитудните изменения на сигнала влияят на
честотните измервания и съществено стесняват
динамичния диапазон на приемника. Неспособността на широколентовите приемници от
дискриминаторен тип да отфилтрират интермодулационните колебания привеждат до това, че при
едновременното действие на няколко сигнала с
различно ниво на различни честоти на изхода на
приемника се регистрира значение на честота,
съответстващо на честотния център на тежест.
Отсъствието в широколентовия приемник на
устройство за пренастройка в диапазона позволява
практически мигновено да се измерват единични
сигнали и това прави приемника от този тип

Фиг.3
При всички свои достойнства сканиращият
хетеродин има голямо време за откриването на
сигналите за сметка на продължителната пренастройка на теснолентовия филтър по целия
честотен диапазон. С цел отстраняването на този
недостатък при суперхетеродинното приемане са
приети мерки в следните две направления: създаване на многоканални суперхетеродинни приемници и разработка на компресивни приемници.
В първия случай се използуват предимствата
на суперхетеродина и многоканалното приемане на
сигнали, които се реализират в тъй наречените
матрични приемници. За сметка на стесняване на
лентата на сканиране и покриването на зададен
диапазон с използването на много канали се
постигат високоточностни характеристики и малко
време за откриване.
124

На фиг. 4 е представена блоковата схема на
матричен приемник [3, 5, 13].
Матричният приемник съдържа набор от
елементарни възли, включващи: филтри Фij ,

1000 имп./s, а при използуване на линии за
задръжка, изготвени на повърхностни акустични
вълни (ПАВ) скоростта на обработка може да бъде
увеличена [12].
Новите перспективни системи за РТР, използващи метода на компресивно приемане на
сигналите притежават големи технически възможности. Този метод на приемане се заключава в
използването на честотна модулация в хетеродина
на приемника, позволяваща за няколко μs да се
извърши сканиране на целия честотен поддиапазон
[1,12,13,14].
Микросканиращият
(компресивният)
приемник [1,12,13] се базира на използването на
дисперсни линии на забавянето (ДЛЗ) с линейни
характеристики, така че забавянето на тези линии е
пропорционално на честота на сигналите.Тези ДЛЗ
могат лесно да бъдат реализиране на прибори с
ПАВ.
Приемникът с компресия на обработвания
сигнал работи на принципа на превръщане на
изходния хармоничен сигнал в ЛЧМ импулс и
последващо негово компресиране (фиг.5). Това се
постига с помощта на хетеродин с пренастройка на
честотата по линеен закон. Ако на входа на
приемника присъстват хармонични колебания на
различни честоти, то съответстващите им ЛЧМ
сигнали на изхода на смесителя попадат в
различно време в лентата на пропускане на
компресиращия филтър и се детектират отделните
сигнали.
Сигналът от изхода на широколентов
усилвател се подава на умножител заедно със
своето копие, задържано в линия за задръжка (ЛЗ).
Усредненото от филтър на низки честоти
напрежение от изхода на умножителя е пропорционално на значението на автокорела-ционната
функции на входния процес за apryмeнта    з .
Задръжката на входния разузнаван сигнал на
 з е еквивалентна на отместването на неговата

индикатори И ij , хeтеродини Х ij и смесители.
Възлите се разполагат по m реда i  1 : m и n
стълба j  1 : n . Филтрите на първия стълб
разделят разузнавания честотен диапазон f на m
равни ленти

f умч1 

f

(6)

m

Всички сигнали от изходите на филтрите
след смесителя имат една и съща междинна
честота f умч1 . По такъв начин входният диапазон
с ширина f се намалява в m пъти по-тясна лента

f умч1 . Вторият стълб трансформира сигналите от
лента f умч1 в f умч 2 :

f умч 2 

f умч1
m



f

(7)

m2

и т.н..

фаза на    з . Умножението на прекия и
задържан сигнал дава (с точност до бързоименящата се съставляваща, усредняема от филтъра на
низки честоти) на изхода на корелатора

фиг.4
В последния n-ти стълб сигналът ще се
наблюдава в лента на филтъра f умчn :

f умчn 
При

такава

f
m

реализация

u изх  k

(8)

n

f

mn

(9)

където: k – коефициент на пропорционалност, ас амплитуда на входния сигнал.
Както следва от (9), изходното напрежение
на корелатора зависи от честота на сигнала  ,
също и неговата мощност a 2 / 2 . Зависимостта от
честотата се използва от измерителя, а зависимостта от мощността се компенсира от сигнала на
изхода на квадратичния детектор.

приемникът

осигурява разрешение по честота f 

ac
cos  з
2

при

използване на mn филтъра, докато чисто
многоканалният приемник за такова разрешение
би изисквал m n  mn филтъра
В чуждия печат има информация, че
приемници от подобен тип могат да обработват до
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Този приемник има добра чувствителност,
защото шумът на приемника не е свързан с шума
на широколентовия вход, а шумът на изходния
филтър на дисперсната линия се свързва с минималната продължителност на импулса. Вероятността за прихват е 100%.

акустичните вълни в акусто-оптичната среда, а Fрч,
е честотата на входния радиочестотен сигнал.
Дължината на вълната в акусто - оптична
среда e значително по-малка от дължината на
вълната на електромагнитния сигнал, поради
факта, че степента на разпространение на
акустичните вълни в тази среда е много по-малка
от скоростта на светлината.
Бягащата акустична вълна създава
променлив по направлението на разпространение
коефициент на пречупване, формирайки по такъв
начин бягаща дифракционна решетка. Кристалът
се облъчва с паралелен кохерентен лазерен сноп,
формиран от лазерен източник и падащ под ъгъл
на Браг по отношение на направлението на
разпространение на акустичната вълна.

фиг. 5. Блок схема на компресивен приемник
Компресивният приемник има способност да
отделя
и
анализира
определя
сигнали
препокриващи се във времето, но на различни
честоти и да извършва спектрален анализ, който се
ограничава само по разрешаваща способност.
Динамичният му диапазон е добър ако се вземат
мерки за елиминиране нарастването на страничните листа от пресичането с помощта на
притеглящи функции.
При него не е възможно да бъде измерена
продължителността на импулс ако тя е по-голяма
от периода на свипиране. За много кратки
импулси, по-кратки от продължителността на
свипиране, чувствителността се намалява.
Както и интерференционния измерител
корелационният осигурява едноз-начно измерване
само в пределите на една октава, т. е. диапазона, за
който отношението между високата и ниска
честоти е равно на 2 [12].
Акусто-оптичен приемник на клетка на
Браг.
Принципът на работа на приемник с клетка
на Браг [13, 14] (фиг.6.) се базира на взаимодействието в подходяща акусто-оптична среда
(такава като литиев ниобад) между лъч на кохерентна светлина, генериран от лазерен източник и
движеща се звукова вълна, генерирана от пиезоелектричен трансдюсер захранван с радиочестотен сигнал. Пиезоелектричният трансдюсер
преобразува РЧ сигнал във вълни с компресия и
разреждане, които се разпространяват в акусто оптична среда с честота
V
(10)
a  p ,
FРЧ
където vp, е скоростта на разпространение на

фиг.6. Блокова схема на приемник с клетка на Браг.
В резултат от взаимодействието с решетката
лазерният лъч се отклонява на ъгъл,
пропорционален на :
 f
(11)
  0 РЧ
n0 V p
където λo е дължина на вълната на лазерния лъч, no
е коефициент на пречупване на акусто-оптичната
среда, Vp, е скоростта на разпространение на
звуковата вълна и fРЧ е честота на звуковата вълна,
която е равна на честотата на РЧ сигнал на входа
на пиезоелектричния преобразувател. Ъгълът на
пречупване на лазерния лъч е пропорционален на
честотата на РЧ сигнал.
Изходното излъчване се фокусира с
помощта на леща върху повърхността на линен
многоелементен фотодетектор. По такъв начин,
честотата
на
входния
сигнал
определя
координатата на възбудения елемент на фото
детектора, а енергията на сигнала — фототока
(заряда).
Ако пиезоелектричният преобразувател се
захранва със сигнал, който съдържа в спектъра си
голям брой компоненти спектърът на този сигнал
ще се вижда във фокалната равнина като серия от
светли
точки,
чиито
интензивности
са
пропорционални на мощностите на съответните
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спектрални линии. По такъв начин се извършва
спектрален анализ на входния РЧ сигнал.
Изборът на част от спектъра да се събира от
един фото детектор или от единичен канал с
честотна лента Вk основно се подбира така, че да
събира мощността на основния лист на спектъра на
най-късите импулси, които трябва да бъдат
обработени. Например за импулси с минимална
продължителност 50 ns, които трябва да бъдат
обработени, ширината на основния лист ще бъде
40 MHz; Това значение може да се използва за
определяне на ширината на честотната лента на
единичен канал за решетката от фотодетектори.
Основните характеристики на приемника на
базата на клетка на Браг са приведени в [12]:
- Централна честота: 1.5-2.5 GHz;
- Max честотна лента B: 500 -1,000 MHz;
- Време за преминаване: 100-300 ns;
- Количество елементарни канали: n = B/Bk;
- Ширина на отделен канал: функция на Bk;
- Мигновен динамичен диапазон: ≈ 40 dB;
- Количеството битове за канал съответства
на динамичния диапазон;
- Време за обработка: 50-500 ns.
За нормалното функциониране на приемника с клетка на Браг е необходимо мощността на
входния радиочестотен сигнал да бъде от минус 10
до 0 dBm, което налага при необходимост
входният сигнал да бъде подходящо усилен.
Много важен проблем на този тип
приемници за РТР е техният динамичен диапазон.
Тук е необходимо да се направи разлика между
динамика на единичен точно обработен входен
сигнал и динамика на два точно обработени
сигнали, препокриващи се по време в отделни
канали. Първата разлика на практика е
динамичният диапазон на системата за РТР в която
ще работи приемникът с клетка на Браг. При
втората разлика се ограничава на спектъра на
радиоимпулсите и качеството на обработката
изразяващо се способността да се измерва повече
от един сигнал по време.
Цифров приемник
Достигнатите
високи
показатели
в
разработката и използване-то на аналогово цифровите преобразователи (АЦП) и високите
скорости на обработка на сигналите откриха нови
възможности в системите и средствата за РТР чрез
използването на цифрови приемници (ЦПРМ)
[12,14].
ЦПРМ е нов тип приемник, които намира и
ще намира все по-голямо приложение в системите
за РТР и се отличава с високи тактико-технически
показатели. Той има широка моментна честотна
лента (например 500-2,000 MHz) и позволява
обработка в цифрова форма на всички приети
сигнали, дори ако си приети в един и същи момент,

като осигурява за всеки сигнал измервания на
всички негови параметри – време на пристигане,
амплитуда, фаза, честота, ширина на импулса и
модулация на импулса.
Усъвършенстването на елементната база на
радиоелектронната апаратура, а също методите и
алгоритмите за обработка на сигнала позволяват в
настоящия момент да се решат много задачи на
РТР с помощта на цифрови приемници [12,13-14].
В цифровите приемници сигналите в широка
лента (в пределния случай в целия диапа-зон на
разузнаване f от изхода на УМЧ се преобразуват в цифрова форма и по-нататък се обработват (филтрират, откриват, демодулират) с
използването на алгоритми, реализуеми от
специални цифрови сигнални процесори.
Преимуществата на цифровите методи за
обработка са общоизвестни. Това са високите
точност и стабилност на характеристиките на
апаратурата, възможност за запомняне, запис и
възпроизвеждане на сигнала, което е особено
важно за системите за непосредствено РТР за
поддръжка на РЕП. Недостатъците на цифровите
методи (зависимост на ширината на честотния
диапазон на разузнаване от бързодействието на
цифровите схеми, допълнителните грешки, обусловени от шумовете при изчисление, аналогоцифровите и цифрово - аналоговите преобразувания) се компенсират от преимуществата на
цифровите приемници.
Блоковата схема на ЦПРМ е показана на
фиг. 7 и включва [12]:
- аналого-цифров преобразовател (АЦП);
- канализатор;
- устройство за крайна обработка.
Цифровият сигнал на изхода на АЦП се
обработва с много висока скорост по алгоритъм
базиран на свръхбързо преобразувание на Фурие
(СБПФ). Този ефект на първоначална цифрова
обработка е еквивалентен на решетка от N съседни
цифрови филтъра, където N е броя на изходите на
СБПФ.
Хардуерът реализиращ СБПФ се нарича
„канализатор”. Сигналите на изходите на канализатора могат да бъдат обработени паралелно или
времево разделени в устройството за крайна
обработка на сигналите.
Съвременните БПРТР изискват ширината на
честотната лента да бъде от 2 до18 GHz, но в много
случаи е възможно използването на честотна лента
в диапазона 0.5 - 40 GHz. Ширината на работната
радиочестотна лента се избира и преобразува в
съответната междинна честота за аналого-цифрово
преобразуване.
Анализът проведен в [13] честотата на
итерации за АЦП се определя със следната
зависимост:
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f и  2.5FM ЦП
където:

анализ на приетите сигнали.
Наред с програмируемостта най-важното,
което следва да се отбележи за ЦПРМ е това, че
той позволява на потребителя да промени или
адаптира работата му в при реални бойни условия,
нещо което е невъзможно за другите типове
приемници като микросканиращият или с клетка
на Браг.
В таблица 1. са приведени основните
характеристики на различните типове приемници
[12, 13-14].

(12)

FM ЦП - е моментната ширина на

честотната лента на ЦПРМ.

Таблица 1.
фиг.7.
Целта на цифровизатора е да се осъществи
преобразуване от аналогов в цифров вид на РЧ
данни и това е основният елемент, който може да
ограничи цялостното реализиране на ЦПРМ.
Неговите основни компоненти са един или
няколко високоскоростни АЦП които, могат да
бъдат реализирани на различно технологично
ниво. Най-често това е флаш преобразовател,
където се използват голям брой компаратори.
(например в 8 битов АЦП, броят на компараторите
е 256; а ако е необходим 9 битов , са необходими
512 компаратора и т.н.).
Основните параметри характеризиращи
АЦП са количеството битове и максимална честота
на итерации. Максималната честота на итерациите
определя максималната моментна честотна лента
на ЦПРМ. Количеството битове в АЦП определя
моментния динамичен диапазон на ЦПРМ.
Например 8-битов AЦП ще осигурява моментен
динамичен диапазон 40 dB (което е твърде далече
от желаното значение най-малко 60 dB).
Моментният динамичен се определя със
зависимостта [12]

Тип на
приемни
ка

Чуст Точност на
Динавиизмерване
мичен
телн
на
диапазо
ост, честотата,%
н, dB
dB
(MHz)

Широколентов
дискриминатор

- 75

1
(20-40)

30

Ниска

(210).10³

Многоканален
приемник

- 79

1-1.5
(50)

40

Средна

(2100).10³

Сканиращ
суперхете
родин

- 82

0.2
(5-8)

55

Висока

4.106

Компресивен
приемник

- 89

0.004
(1)

30

Висока

9

Акустооптични
приемник

-

-

40

Висока

(1550).10-2

Цифров
приемник

-

-

≥ 60

Висока

Време за
Разреоткришаваща
ване на
способсигнала,
ност
μs

ЦПРМ вече са внедрени в различни бордови
и наземни системи за РТР и осигуряват много
високи ТТХ при приемането и обработката на
радиоелектронните сигнали. Тяхното използване
позволява да се извършва РТР с много висока
чуствителност, което е особено важно за
откриването на съвременни РЛС с ниска
забележимост и висока близо 100% вероятност за
прихват в тяхната моментна честотна лента.
Необходимостта
от
много
висока
чувствителност наред с осигуряването на висока
вероятност за прихват на различни типове РЛС,
обединени от ограничените габаритно - масови и
ценови характеристики на бордовите системи и
средства за РТР налагат все повече използването на
хибридни архитектури на различните типове
приемници [12, 14].
Повечето съвременни бордови системи и
средства за РТР могат едновременно да използват
разглежданите вече типове приемници например
широколентов приемник обединен с компресивен
приемник или суперхетеродинен канал свързан с
ЦПРМ. Специално внимание се отделя на ЦПРМ

d  n  1

2

(13)
където n е количеството битове на АЦП.
Основното предимство на ЦПРМ е, че той е
цифрово устройство. Както е добре известно
предимствата на цифровата обработка са репродуктивност, стабилност, подвижност и програмируемост.
Перфектната репродуктивност на цифровите
системи позволява не само внедряването на
идентични ЦПРМ, но внедряването и на идентични настройваеми филтри, което трудно се
постига при аналоговите технологии. Освен това
цифровите прибори са слабо зависими от
температурните
промени,
измененията
на
усилването и на захранващите напрежения.
Високата подвижност на цифровата обработка позволява въвеждането на комплексни
алгоритми, които позволяват детайлен спектрален
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откриване на сигналите на заплаха в радио, ИЧ и
лазерния диапазони.
4. Установено е че, на съвременния етап
поставените задачи към бордовите РТР могат да
бъдат решени с използването на цифрова обработка на сигналите. Обоснована е необходимостта
от централизация на управлението на системите и
средствата за РТР.

за откриване на радиосредства и системи с
непрекъснати излъчвания, откриване на РЛС с
ниски нива на прихват, анализ и идентификация на
вътреимпулсната модулация и измерване на
параметрите за точна пасивна локация (точно
измерване на доплеровото изместване на
честотата, точна времева разлика в приемането на
сигналите за определяне на направлението на
излъчване с точност по-малка от 1º и за точни
фазови измервания в системите за пасивна локация
използващи интерферометрия на сигнали с голяма
база.
Едно от направленията за повишаване на
бързодействието
на
сканиращите
супер
хетеродинни приемници се явява организацията на
реалното сканиране на поддиапазоните по
априорната информация за радиолокационната
обстановка в района на бойните действия с
присвояване на приоритет на сигналите на
противнико-вите РЛС. Освен това съществува
възможност за стесняване на диапазона на
сканираните
сигнали
за
сметка
на
пространствената селекция на антената на
системата за РТР с тясна диаграма на насоченост,
ориентирана в зададена област на пространството
или за сметка на снижаване височината на полета,
благодарение на което се намалява числото на
облъчващите РЛС.
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Заключение:
В доклада са систематизирани получените
следните резултати и изводи :
1. Разгледани са основните области на
използване на методите и бордовите системи и
средства за РТР и са анализирани техните
специфични особености. Обоснована е необходимостта от комплексното използване на системите и
средствата за РТР.
2. Установено е че, се повишава точността
на пеленгация, чувствителността и точността на
обработка на приетите сигнали от средствата за
РТР в сложна информационна среда.
3. Доказана е необходимостта от монтирането на различни сензори и датчици за
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Abstract:
The optimization of the aircraft systems energy consumption has a significant role in minimizing the fuel consumption and
improving the transport aircraft performance. A significant part of this task is to assess the amount of fuel consumed by the
power plant for aircraft systems pneumatic and electric power supply.
The presented model is suited for estimation of the influence on fuel consumption of the pneumatic and generator shaft
power off-take from turbofan engine. It is made to be applicable for the entire aircraft flight envelope and engine operating
modes. The model is realized in Matlab environment and is intended to complement the performance model of the engine, that
is already developed [2]. The model is based mainly on polynomial interpolation. The data, used for the synthesis of the model
is generated by simulation with Gasturb software. The model is validated by comparison with data published in the relevant
Aircraft Flight manual and flight data records.
Keywords: turbofan engine mathematical modeling, gas turbine fuel consumption

performance software. In this particular case GasTurb
11 software is used. A general block-diagram of the
combined model is given in figure 1.

1. Introduction
The assessment of the incremental fuel
consumption of the aircraft power plant, for aircraft
systems pneumatic and electric power generation is a
key for the evaluation of the effectiveness of these
systems. In the specialized literature, however (as [1]
for example) the point is mostly on comparing the
effectiveness of the systems in certain flight conditions
for the most common flight phase e.g. cruise flight.
This approach allows the use of simplified methods of
calculating the engine efficiencies and fuel
consumption. For the task of evaluating new possible
architectures of the aircraft power generation it is
necessary to assess their performance also in other
phases of the flight. The main difficulty is that the
engine performance characteristics that are needed for
this in the most cases are not publicly known.
The solution proposed by the author is to use a
combined approach. The flight performance
characteristics of the engine for the flight simulation
can be derived statistically from flight recorder data
[2]. The internal engine efficiencies and other
parameters that are needed for estimating fuel spent for
additional power generation can be obtained from an
engine model produced by specialized engine

FLIGHT RECORDER
DATA

ENGINE
STATISTICAL
MODEL

PUBLISHED ENGINE
DATA

Cross
Verification

ENGINE
PARAMETERS
LOOK-UP TABLES

GasTurb
Engine
Performance
Model

CORRECTION
LOOK-UP TABLES

AIRCRAFT
SYSTEMS
MODEL

GENERAL AIRCRAFT FLIGHT MODEL

Fig. 1. General structure of the developed model.
To simplify the model and in the same time to
cover the entire engine operating range and flight
conditions range the theory of engine modes
commonality is used [3]. The power generation
incremental fuel model complements the engine
performance model described in ref. [2], and allows the
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evaluation of power generation effectiveness in wide
range of flight conditions.
The model is realized for a Airbus A320 class
aircraft, equipped with CFM56-5B class engines. The
adequacy of the model is verified by comparison to
data from the aircraft documentation [5,6].

It is assumed that the electric power generation and
air off take load are relatively small, compared to the
total engine power (less than 5%)and these loads will
not change the operating point of the engine
significantly. In this way the efficiency of the power
generation will not vary with variations of the power
load and the relation between the power generation and
the increment of the engine fuel flow will be linear.
This assumption was verified by numerical
experiment with the Gasturb engine performance
model. The visualization of part of the results is shown
in figure 2.

2. Mathematical Model Requirements and
Assumptions
As stated above the main requirement for the model
is to give adequate results throughout the airplane
flight envelope for all engine operating modes. This
includes altitudes from 0 to 11887 m (Flight Level
390) and Mach number from 0 to 0.8. To satisfy the
requirement and in the same time to simplify the model
as possible, a number of assumptions were implied.
Engine mode-defining parameter
Particular difficulty represents the modeling of
deep off-design modes of the engine such as the idle
mode at different ambient conditions. As far as the
original performance maps of the engine components
(compressors and turbines) are not accessible, typical
representative maps of these components were used.
This approach allows in deep off-design modes to
model some important engine parameters, such as
thrust and fuel consumption but it is not applicable for
evaluation of others like the rotational speed of the
engine rotors. As a result the fuel flow to the engine
and not the rotor RPM had to be used as a parameter
that defines the engine operating mode.
Engine Operating Modes Commonality
The theory of gas turbine engine commonality is
widely used for correction of the engine parameters
according to the ambient conditions. It permits a
significant simplification of the off-design point
calculations. Detailed description of this theory is
given in the literature [3].
For the present task it is suitable to use look-up
tables storing the corrected values of the engine fuel
flow, mechanical power off take from the engine shaft
and the compressor air bleed. The corresponding
equations are given in (1).
Wf corr  Wf .
Px corr  Px.

0.008
0.007

dWf_c, kg/s

0.006

Wbl corr  Wbl.

M=0.8,bl

0.004

M=0.8

0.003

M=0.5
0.002

M=0.2,bl
0.001

M=0.2

0
0

50

100

150

200

250

300

PWX_c, kW

Fig. 2 Relation between mechanical power off take and
incremental fuel flow (booth corrected for sea level
standard conditions) at different Mach numbers, with
and without air bleed
Engine Control Law Assumptions
The control law of the engine has a significant
effect on the way the fuel flow changes with the
changes in the power off take. The control systems of
modern turbofan engines use complex laws that are not
known to the author. In case of flight in steady
conditions and change only in power off take these
laws can be reduced to three basic laws.
It is presumed that in engine take off and climb
modes the control system maintains engine fan rotation
speed constant. As a result there will be small changes
in the engine thrust when the additional engine load
changes.
In cruise flight the auto throttle system of the
airplane keeps the thrust of the engines constant and
compensates the changes in the additional load by
varying the fan rotation speed.
At idle mode the main task of the control system is
to maintain stable engine operation and for that it keeps
engine high-pressure compressor rotation speed
constant.
Compressor Air Off Take Assumptions
Typically the bleed air is taken from different
stages of the compressor and is mixed so to maintain
certain pressure and airflow. To simplify the engine
model it is assumed that in all engine modes except
idle the air is taken from a single point between the low
pressure and high pressure points of air bleed.
At idle mode only the high pressure point of air
bleed is used.

101300 .Pa 288.K
.
pt 0
Tt 0

101300 .Pa 288.K
.
pt 0
Tt 0

M=0.5,bl

0.005

(1)

Tt 0
101300 .Pa
.
pt 0
288.K

,were Wf is the engine fuel flow in kg/s, Px is the
mechanical power off take from the engine high
pressure spool in W, and Wbl is the air bleed from the
high pressure compressor in kg/s, pt0 and Tt0 are the
total pressure and total temperature of the ambient
airflow in front of the engine.
Linearity Assumption
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pressure spool on the corrected fuel flow in practice do
not depend from the flight Mach number the flight
altitude and the compressor air bleed (fig. 2). This
allowed using single dimension interpolation (table
look-up). The value of the corrected fuel flow defines
its derivative from the power off-take.
The compressor bleed air influence sowed more
complex behavior (fig. 3). In figure 3 the parameter
dFFc/dWblc is the derivative of the corrected fuel flow
from the corrected air bleed. In this case a 2dimensional lookup table is used that gives account of
the flight Mach number.

3. Model Development
The model was developed in three major steps.
First an engine performance model was created in
the GasTurb 11 software. It was adjusted with engine
performance data published in open access sources
[7,8]. By changing the engine design point and the
operating point coordinates on the compressor and
turbine maps the representative engine parameters for
different thrust ratings and flight conditions (Table 1)
were bring within 5% margins of the published values,
(Table 2). An exception is the low idle mode, were the
error of the fuel flow is within 6%. The difficulty of
modeling deep off-design modes was mentioned in the
previous paragraph and these results are considered
satisfactory.

0.025

dFFc/dWblc

0.02

Table 1: GasTurb 11 performance model of CFM56-5B
engine characteristics summary
Thrust,
kN
142.35
133.45
120.11
104.53
94.7
28.56
25.98
25.04
4.53

Ov.
Airflow kg/s
By-pass
Fuel Flow
Pressure
ratio
kg/s
ratio
standard atmosphere sea level conditions
5.5628
33.64
439.5
1.4568
5.6622
31.813
427.95
1.3221
5.7755
29.04
407.37
1.1491
5.9512
25.7
379.02
0.9868
6.0649
23.7
360.79
0.8847
flight conditions Flight Level 350, M=0.8
35.42
0.4885
32.19
IDLE, standard atmosphere sea level conditions
0.0915

142.35
133.45
120.11
104.53
94.7
28.56
25.98
25.04

n1c=108
n1c=86
n1c=65

0.01

n2c=67e06
n2c=67e1
0.005
0

0.1

0.2

0.3

0.4

M

0.5

0.6

0.7

0.8

Fig. 3 Relation between the derivative dFFc/dWblc
and the Mach number, at different engine fan
rotational speeds in percents and different points of air
bleed. .
The final step was to realize the model in Matlab
environment and to verify it. The general structure of
the model algorithm is given in figure 4.
The verification of the bleed air influence on the
fuel flow was performed with data from the airplane
documentation [5,6]. The input information was the air
mass flow at different flight conditions, taken from the
Aircraft Maintenance Manuel [5].

Table 2: GasTurb 11 performance model of CFM56-5B
engine verification with data from [6] and [7]
Thrust,
kN

0.015

By-pass
Ov. Pressure
Airflow
Fuel Flow
ratio error
ratio error
error
error
standard atmosphere sea level conditions
3%
2,6 %
0,1 %
-1,5 %
2,9 %
4,4 %
0%
-1,3 %
1,3 %
4,9 %
0,1 %
-1,9 %
0,9 %
4,3 %
-1 %
-0,7 %
1%
4,9 %
-1,9 %
-2,3 %
flight conditions Flight Level 350, M=0.8
0,1 %
1,2 %
-1,3 %
IDLE, standard atmosphere sea level conditions
-5.7 %

4. Model Verification and Conclusions
The auxiliary fuel consumption model was
integrated in the engine and aircraft model, described
in [2]. It was compared with the fuel calculation
correction data for 'normal' and 'low' modes of the airconditioning system, that are given in the Flight Crew
Operating Manual (FCOM) [6]. It must be stated that the
FCOM data is tentative and conservative, as far as it is
intended for quick practical calculations.
The results of the comparison for a number of
aircraft take off weights and flight altitudes, that
represent the aircraft flight envelope are given in table
3.
The results show good resemblance with the
FCOM and fell within or close to the 10% error
margin. It can be concluded that the model of the
fuel consumption for air bleed is satisfactory for the
most of the airplane flight envelope.
There is no evident data for similar verification of
the fuel flow for electric power generation, but as far as

The second step was to compute with the
performance model suitable look-up tables. These
tables should give the relation between the consumed
electric or pneumatic power respectively and the fuel
consumption of the engines in the entire operation
envelope. To reduce the amount of calculated data
points the linearity and mode commonality
assumptions were used as described above.
The numerical experiments conducted showed that
at nominal operation modes of the engine the influence
of the corrected power off-take from the engine high
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it is directly connected with the working cycle of the
engine, the reliability of the results follows from the

adequacy of the model that is shown above.

Table 3: Fuel consumption correction for air bleed - comparison of the model with data from A319 FCOM[5]
Aircraft
mass, kg
60 000
60 000
70 000
70 000
60 000
60 000
70 000
70 000
65 000
65 000
45 000

Flight phase

Flt. level

Climb to

Altitude, m

Model evaluated consumed fuel, kg
FCOM
Model
cond.-norm cond.-low
delta
delta,%
fuel correction, % error,%
9449
1328.02
1323.11
4.91
-0.369
-0.4
-7.64
11887
1739.05
1731.43
7.62
-0.438
-0.4
9.56
9449
1692.87
1686.44
6.43
-0.380
-0.4
-5.09
11278
2155.37
2146.04
9.33
-0.433
-0.4
8.18
9449
5140.40
5116.90
23.50
-0.457
-0.5
-8.57
11887
4203.40
4180.50
22.90
-0.545
-0.5
8.96
9449
5409.70
5386.10
23.60
-0.436
-0.5
-12.75
11278
4703.40
4680.00
23.40
-0.498
-0.5
-0.50
11887 158.0977
155.133
2.9649
-1.88
-2
-6.23
9449 144.6055
142.004
2.6016
-1.80
-2
-10.04
9449 116.3125
114.262
2.0508
-1.76
-2
-11.84

310
390
310
370
310
390
310
370
390
310
310

Climb to
CRUISE
CRUISE
Descent

ENGINE OPERATING MODE

LOOK-UP TABLE SELECTION

FUEL FLOW
CORRECTED
FUEL FLOW
INCREMENT

CORRECTION
EL. SYSTEM
and AIR SYSTEM
POWER DEMAND
AMBIENT
CONDITIONS

CORRECTED
PARAMETERS

LOOK-UP
dFFc
DERIVATIVES

x

INVERSED
CORRECTION

CORRECTION

ADJUSTED
FOR EL.
AND PNEUM. POWER
OFF-TAKE FUEL FLOW

Fig. 4 General structure of the model algorithm
[4] Kurzke J., GasTurb 11 Design and Off-Design
Performance of Gas Turbines,
http://gasturb.de/Free/Manuals/GasTurb11.pdf, 2007.
[5] Airbus, A318/A319/A320/A321 Flight Crew Operating
Manual, Part 3, Rev. 44, June 2010.
[6] Airbus, A319/A320/A321 Maintenance Manual, ATA
Chapters 21, 36
[7] ICAO Aircraft Engine Emissions DataBank, Issue 14,
http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=702
[8] Turbofan and Turbojet Engines: database handbook,
Élodie Roux, 2007.
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МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗХОДА НА ГОРИВО НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН
ДВИГАТЕЛ ЗА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ НА САМОЛЕТА
ВЛАДИМИР СЕРБЕЗОВ
Технически университет - София, катедра "Въздушен транспорт"

Анотация:
Оптимизацията на енергийната консумация на самолетните системи играе важна роля за намаляване на разхода на
гориво и подобряване на характеристиките транспортните самолети. Част от тази задача е да се определи дялът от
разхода на гориво на силовата установка, който е за генериране на пневматична и електрическа енергия.
Представеният математически модел е създаден за определяне на влиянието на отнеманата от турбовентилаторен
двигател пневматична мощност и мощност на вала на генератора, върху разхода на гориво. Моделът покрива целия
полетен диапазон и основни режими на работа на двигателя. Реализиран е като подпрограма на Matlab и е
предназначен за допълване на вече създаден модел на двигателя. Моделът се базира предимно на полиномна
интерполация.Използваните в него данни са генерирани чрез симулации с програмен продукт Gasturb. Валидацията
на модела е извършена чрез сравнения с данните от летателната документация и полетни записи.
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УСТОЙЧИВОСТ НА НАГЛАСИТЕ ПРИ ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА СЛЕД МУЛТИМЕДИЙНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ В БОРБАТА С ПЪТНИЯ
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Stability of attitudes among drivers after the multimedia effects in the fight against road
accidents
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Резюме:
Целта на настоящия доклад е да се проследят нагласите на водачи на моторни
превозни средства по отношение на рисковите показатели: скорост, неправилни и рискови
маневри и употреба на алкохол, преди и след мултимедийни въздействия да се отчете
тенденция за промяната на първоначалните нагласи и проследяване на тяхната устойчивост
след времеви период.
Ключови думи: Безопасност на движението, промяна на нагласи, превишена и
несъобразена скорост.

Abstract:
The purpose of this publication is to track the attitudes of drivers of motor vehicles in terms
of risk indicators: speed, improper and unsafe maneuvers and use of alcohol before and after the
multimedia effects to account for the change trend of initial attitudes multimedia effects and track
sustainability after the period of time.
Keywords: Safety of movement, changing attitudes and inappropriate speed exceeded.
стуктурирано в няколко модула; контролни и
експериментални етапа, посредством батерия от
анкетни карти, съдържащи въпроси уточняващи
отношението на водачите към най- честите
причини предполагащи възникване на ПТП.,
Чрез анкетите, изготвени за всеки етап се
проследяват
първоначалните
нагласи,
тенденциите за промяната и устойчивостта им,
отчитайки отношението спрямо акта шофиране
след излъчването мултимедийните кадри.
След обработка на анкетните данни се
обособиха следните резултати
По показателя “алкохол” изследването
проследява динамиката и нагласите на водачите
според половата принадлежност. Наблюдава
се значима разлика в готовността на шофьорите

Докладът е логическо продължение на
направената препоръка в[1]
Идеята, че при използването на
мултимедийните онагледяващи материали със
съдържание на реално случили се пътнотранспортни
произшествия
(ПТП)
с
потресаващо за човешката психика въздействие,
биха могли да влязат в ролята на корективен
педагогически възпитателен модел, като
елемент от добра практика в обучителните
модули на автошколите, както и при превенция
в борбата с пътния травматизъм.
Важен момент в провеждането на
експеримента е разделянето на изследваните
лица по принадлежност към пол, възраст и
опит в управлението на МПС. Изследването бе
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въздействие с кадри от ПТП
отново се
наблюдава спад в нагласите.
При възрастова принадлежност над 21
години и изразена готовност за употреба на
алкохол при шофиране се отчита съотношение
малко надхвърлящо – 1 : 3 спрямо контролното
и експерименталното анкетиране, което запазва

от двата пола да управляват МПС след употреба
на алкохол [Фиг.1]
Мъжете проявяват над пет пъти повисока готовност спрямо жените да шофират
след
употреба
на
алкохол
при
експериментирането в контролният етап на
изследването. При жените при контролното.
анкетно проучване едва 7 % дават данни за
готовност за шофиране след употреба на
алкохол. При експерименталното, както и след
90 дневното анкетиране съотношението между
първоначалните нагласи е почти 1:2 спрямо
контролното анкетиране. И при двата пола.
След 18 месечния период се запазва устойчива
тенденция относно готовност за шофиране и
употребен алкохол, видно от фигура 1. След
повторното въздействие, отново се наблюдава
спад, в готовността за шофиране при употребен
алкохол и при двата пола.

Фиг. 2 По отношение възраст и готовност
да употреба на алкохол при шофиране
70%

44%

29%

анкета І анкета ІІ анкета ІІІ анкета IV анкета V

възраст

фиг. 1 По полова принадлежност и отношние
на готовност за шофиране с употребен
алкохол

до 21 години

76%

33%
14%
анкета І

7%
анкета ІІ

35%

33%
14%
анкета ІІІ

мъже

14%
анкета IV

33%

25% 22%
21% 22%
21%
14%

над 21 години

своят устойчив характер и след 90-дневният
период.
След
18
месечния
период
съотношението
спрямо
първоначалните
нагласи е малко под 1:2 и отново след
въздействието се променя на 1:3 (фиг 2).
По показателя “скорост” и полова
принадлежност и готовност за превишаване
на
допустимата от Закона скорост,
изследването проследява динамиката и
устойчивостта на нагласите и в трите модула
на експеримента. Много е интересен факта, че

30%
7%
анкета V

жени
Фиг. 3 По полова принадлежност и по
отношение висока скорост при
шофиране

По показателя “алкохол” и готовност на
шофьорите да управляват МПС след употреба
на
алкохол,
изследването
проследява
динамиката
на
нагласите
им
според
различната им възрастова принадлежност.
Тук също се отчитат впечатляващи
резултати. Например: при шофьори с
възрастова принадлежност до 21 години,
готовността да се управлява МПС след
употреба на алкохол пада в съотношение почти
1 : 2 след непосредственото наблюдаване на
мултимедийните
кадри.
След
второто
контролно отчитане след 90 дневен период
отново се наблюдава очаквано повишаване на
готовността за употреба на алкохол преди
шофиране при тази възрастова група. При
проведеното следващо контролно изследване
след 18 месечен период се отчита леко
процентно покачване, но след последващо

63%
40%

37%

30%
20%

25%

20%
14%

18%
12%

анкета І анкета ІІ анкета ІІІ анкета IV анкета V
мъже

жени

между експерименталното и второто контролно
анкетно проучване, тенденцията за готовност за
шофиране
със
скорости
превишаващи
позволените в ЗДП продължава да бележи пад,
като при следващото контролно анкетиране
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след 18 месечния период, отчитаме леко
покачване на готовността за шофиране със
скорости надвишаващи допустимите в ЗДП и
при двата пола, но въпреки лекото покачване,
остава в пъти по-малка от първоначалното
проучване. След 18 месечния период при
повторно въздействие с кадри от ПТП следва
понижение на отчетените нагласи за шофиране
с по-висока скорост от предвидената в ЗДП.
Видно от фигура фигура 3.
По показателя “скорост ” и готовност
за превишаване на скоростта изследването
проследява динамиката на нагласите при
възрастовото разделение.

двете части на експерименталното анкетиране
съотношението при мъжете е малко над 1 : 10
в полза на експеримента. В същото време при
това отчитане мъжете проявяват шест пъти
по-висока готовност спрямо жените да
предприемат рискови маневри при шофиране.
Видно от графиката на фиг. 5. След 90 дневния,
както и след 18 месечния период се отчитат повисоки
стойности
на
вероятност
за
Фиг. 5 По полова принадлежност и
вероятност за рискови маневри

63%

Фиг.4 По отношение шофиране над
допустимата скорост в ЗДП и възраст

38%

35%

10%

25%

анкета І І

анк ета ІІІ

анкета І

анкета ІІ

анкет а IV

анкета ІІІ
мъже

7%

7%

анкета IV

анкета V

жени

предприемане на рискови маневри от страна на
анкетираните, но след последващо въздействие
с кадри от ПТП отново се бележи спад на
нагласите за предприемане на действия
предполагащи възникване на такива от страна
на анкетираните.
По показателя „рискови маневри”
съпоставен с възрастта на водачите също се
наблюдават забележителни резултати. При
контролното анкетно поучване 58 % от
съпоставените младежи до 21 годишна възраст

анкета V

възраст
до 21 години

6%

14%
12%

9%
8%
6%
6%

14%

0%

18%

анк ет а І

25%

24%

30%

над 21 години

Отчитат се впечатляващи резултати.
Например: при водачи до 21 години
готовността да се управлява МПС с по-висока
скорост от придвидената в ЗДП за населени и
извъннаселени
места
при
първото
експериментално проучване е в съотношение
доближаващо 1 : 4 , след 90 дневния период
съотношението не само запазва устойчивият си
характер, но и бележи по-ниски стойности на
отчетените нагласи от второто контролно
анкетно проучване и при двете възрастови
разпределения което видно от графиката на
фиг. 3. Можем да заключим, че при двете
възрастови
групи
непосредствено след
мултимедийните въздействия се отбелязва
рязък спад в готовността да се шофира с повисока от предвидената в ЗДП скорости. След
18 месечния период тренда бележи ръст, при
контролното отчитане, но въпреки покачването
съотношението между първоначалните нагласи
остава достатъчно голямо, което ни дава
основание да приемем, че се е оформила
трайна тенденция по показателя скорост и
при двете възрастови разпределения.
По показателя рискови маневри и
полова принадлежност между контролното и

Фиг. 6 По отношение готовност за рискови
маневри и възраст

75%
58%
45%
37%
27%

22%
18% 14%
11%
анк ета І

анкета І І

анк ета ІІІ

14%
анкет а IV

ан кета V

възраст
до 21 години

над 2 1 години

изразяват мнение, че са предприемали рискови
маневри, докато след излъчването на
мултимедийните
кадри,
резултатите
се
променят в съотношение почти 1:5.
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При водачите над 21 години гоновността
за предприемане на рискови маневри спадяа
четири пъти в полза на експеримента.
Интересно е да се отбележи, че след 90 дневния
период се запазва понижената нагласа на
водачите в тази възрастова група да
предприемат
рискови
маневри.
При
последващото контролно анкетиране след 18
месечния период, бележим лек
ръст на
готовността за предприемане на рискови
маневри при шофиране, но отново можем да
заключим, че при двете възрастови разделения
непосредствено
след
мултимедийните
въздействия се отбелязва рязък спад на
наблюдавания показател. Въпреки покачването
отчетено
след
18
месечния
период,
съотношението между първоначалните нагласи
остава достатъчно голямо, което ни дава
основание да приемем, че се е оформила
трайна тенденция по показателя рискови
маневри спрямо възрастта на водачите.
Анализ на резултатите
Идеята, че опознавайки нагласите,
тяхната устойчивост във времето, както и
мисленето
относно
отговорността
при
шофиране, на група от мъже и жени водачи на
МПС на различна възраст, ни дава възможност
да подберем начин за въздействие в това
отношение, но вече в по-глобален мащаб.
На тази база насочихме вниманието си
конкретно към индивидуалното и/или групово
мислене по отношение на честотата, формите и
видовете катастрофи.
Тук травмата има психологически
параметри.
От друга страна, наблюденията
проведени
върху
поведението
и
емоционалното
преживяване
на
експериментираните, се извеждат като
изследвани фактори с висока степен на
стойностите си за стрес, емпатия, и формиране
на гражданска позиция по отношение на
наблюдаваните мултимедийни кадри на ПТП.
Същото като извод се обособи и при
математико-статистическата
обработка
на
анкетните карти.
Обобщение и изводи
Интервютата `със/и наблюденията на
мултимедийната информация от страна на
експериментираните, проведени в хода на
изследването формират трайна общо-групова
нагласа на неодобрение на безотговорността
при шофиране в нетрезво състояние, при
нерпеценка на реалната пътна ситуация, и при
несъобразяване на скоростта, както и при

самонадценяването паралелно в личен и
обществен аспект. 1
В
хода
на
провеждането
на
изследването, както и след обработката на
суровите данни се обособиха групови, но и се
откроиха индивидуални мнения, показателни за
формираното отношение към отговорността при
шофиране и по-специално кога, при какви
условия и до каква степен на умения да се
предприема шофиране.
В допълниние на направените изводи в
1 можем да заключим
Наблюдава се устойчива тенденция
на формиране на нагласи за отговорност и
при трите показателя, както и при мъжете и
при жените независимо от тяхната възраст и
опит. Така например в процентно отношение
тенденцията за устойчивост на нагласите,
запазва своя устойчив характер и след
втория и третия експериментални модули.
Препоръки за теорията и практиката
Проведения
експеримент
с
предложената от нас методика от батерия
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мултимедийни онагледяващи материали, дава
възможност за формиране на устойчиви
когнитиви в психиката на обучаващите се
изразени чрез отношение и отговорност както
към себе си и дейността шофиране, така и към
другите
и
всички
интердисциплинарни
взаимовръзки относно явлението (обучение,
практика,
контрол,
популяризация,
възпитателен модел, рехабилитация и др.)
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Резюме:
Развитието на горивните клетки и подобряване на техните характеристики от гледна точка изискванията на
транспортните средства позволява те да се представят като алтернатива на двигателите с вътрешно горене.
Съществуват редица недостатъци, които възпрепятстват навлизането им като енергиен източник в транспортните
средства като все още сравнително високата им цена, ниска ефективност при работа с много ниски и много високи
натоварвания. Хибридизацията на електрическото задвижване е един от начините за намаляване на цената и
подобряване на ефективността на системата на задвижване, както и на транспортното средство като цяло. За
постигане на тези цели ключова роля играе енергийния баланс на транспортното средство, използването на буферна
акумулаторната батерия както и двупосочни DC/DC преобразуватели, позволяващи контрол върху степента на
зареденост на батерията.
Ключови думи: електрическо задвижване, горивни клетки, акумулаторни батерии

1. Структура на хибридно електрическо
задвижване
Автомобилите с хибридно електрическо
задвижване (АХЕЗ) използват като енергиен
източник паралелно свързани горивна клетка
(ГК) и акумулаторна батерия. Хибридизацията
на електрическото задвижване осигурява
намаляване на ГК за сметка увеличаване
капацитета на акумулаторната батерия (АБ). В
резултат на това цената на автомобила се
намалява благодарение на използване на ГK с
по-ниска мощност респ. и цена. ГК осигурява
енергията за задвижване на автомобила при
средни натоварвания, докато батерията се
използва при ниски скорости на движение и за
подпомагане на ГК при високи натоварвания.
Зареждането и разреждането на батерията се
осъществява
с
двупосочен
DC/DC
преобразувател свързан между батерията и
горивната клетка и осигуряващ тяхната
паралелна работа.
Енергийните потоци между източниците на
енергия и електродвигателя при АХЕЗ са
показани на фиг.1.
На фиг. 2 е показана принципна схема на
АХЕЗ. Горивната клетка и батерията осигуряват

необходимата мощност на електродвигателя за
задвижване на автомобила. Контролерът
управлява мощността на двата енергийни
източника в съответствие със
зададения
критерий – напр. максимална ефективност на
системата на задвижване.

Фиг.1 Поток на енергията при автомобили с
хибридно електрическо задвижване.
Ефективността на ГК силно зависи от
натоварването фиг.3. При ниски натоварвания
к.п.д. е нисък поради това, че допълнителните
компоненти на ГК (компресор за въздух,
охладителна система и др.) поддържат работата
й и консумират относително голяма част от
общата произвеждана мощност. Също така
някои специфични особености в конструкцията
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и работата на ГК допринасят за допълнителни
загуби
при
ниски
натоварвания.
При
максимално натоварване ефективността също
намалява, поради протичането на ток с висока
стойност и произтичащите от това по-големи
загуби. Ефективността на горивна клетка е найвисока при натоварване в интервала 20  80% .

2. Режими на работа на системата на
задвижване
Eнергията отдавана от двата източника
може да бъде определенa от изискваната
мощност от електродвигателя за задвижване на
автомобила, степента на зареденост на батерията
и ефективността на горивната клетка при
различни натоварвания. На тази база могат да
бъдат дефинирани пет режима на работа на
системата фиг.3.

Фиг. 2 Принципна схема на автомобил с
хибридно електрическо задвижване

Фиг.3 Ефективност на горивна клетка в
зависимост от натоварването [2]

Фиг. 4 Режими на работа на автомобил с
горивна клетка с хибридно електрическо
задвижване.

Съществува голямо разнообразие на
акумулаторни батерии, но специфичните
изисквания при задвижване на транспортно
средство като висока енергийна плътност,
висока специфична енергия, голям брой цикли
зареждане-разреждане определят използването
на
никел-металхидридни
и
литиевойонни/полимерни
батерии.
Степента
на
зареждане на батериите трябва да бъде в
границите 40  80100% [2]. АБ имат по-ниска
енергийна плътност в сравнение със система на
задвижване с горивни клетки с водород,
съхраняван на автомобила в газообразно или
течно състояние в резервоар. Поради това
прекомерното увеличаване капацитета на
батерията за сметка намаляване мощността на
ГЕ и обема на резервоара за водород води до
значително
намаляване
на
пробега
на
автомобила с едно зареждане.

Режим на задвижване с горивна клетка
(фиг.4а) – осъществявя се в два случая. При
първия необходимата мощност за зарвижване е в
зоната на висока ефективност на горивната
клетка, като не е необходимо и зареждане на
батерията. При втория степента на зареденост на
батерията е под долната граница, а
необходимата мощност за задвижване е висока,
така че клетката ще работи с нисък к.п.д.
Режим на движение на батерия (фиг.4г) –
при този режим енергията за движение на
автомобила се осигурява единствено от
акумулаторната батерия. В този случай
горивната клетка не работи. Това се
осъществява в следните няколко случая –
движение на автомобила с ниска скорост;
потегляне на превозното средство за време по-
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малко от времето за стартиране на горивната
клетка; при изчерпване на резервоарите за
водород.
Режими на зареждане и разреждане –
дефинират се съобразно съвместната работа
между горивната клетка и батерията. При режим
„зареждане” (фиг.4в) ГК осигурява енергия за
задвижването на автомобила и зареждане на АБ.
При режим „разреждане” (фиг.4б) енергията за
задвижване на автомобила се осигурява от
паралелната работа на ГК и АБ.
Режим „рекуперация” (фиг.4д) – при
желание от страна на водача намаляване на
скоростта на движение на автомобила и
натискане на спирачния педал, електродвигателя
започва да преобразува кинетичната енергия от
движението в електрическа. Електрическата
енергия зарежда АБ, а преминаването на
обратен ток към ГК се ограничава чрез диод.
Режим „рекуперация” се осъществява винаги,
независимо от степента на зареденост на АБ.
Режимите на работа могат да бъдат
представени в табличен вид в таблица на
състоянията (табл.1)

клетка и акумулаторна батерия. Задвижването
на автомобила със система от водородни
горивни клетки позволява:
1.Увеличаване пробега на автомобила с
едно зареждане в сравнение с автомобилите
задвижвани изцяло с батерии.
2. Намаляване времето за зареждане на
автомобила – зареждането на резервоара за
водород се осъществява за няколко минути,
докато зареждането на батериите е в рамките от
30  40 минути до няколко (5  8) часа.
Хибридизацията на задвижването позволява
работа на ГК в зоната на максималната й
ефективност. Ролята на батерията може да бъде
структурирана в следното:
1. Намаляване цената на автомобила в
сравнение с автомобил задвижван изцяло с
горивни клетки;
2. Енергиен
източник,
захранващ
електрическите устройства на автомобила,
когато ГК не работи;
3. Оползотворяване
на
кинетичната
енергията при спиране автомобила ;
4. Основен енергиен източник при ниска
скорост на движение на автомобила, в
моментите преди пълното стартиране на ГК,
както и при изчерпване на водорода в
резервоара на автомобила;
5. Подпомагане на ГК в зоната на
максимална скорост и високо натоварване на
автомобила.
Съотношението между мощността на ГК и
АБ се нарича степен на хибридизация и е обект
на оптимизиране в зависимост от техническите
характеристики и условията на експлоатация на
автомобила.

Таблица 1 – Таблица на състоянията на
режимите на работата на системата на
задвижване
Степен на зареденост на АБ (SOC)

Pел.дв .
<0

 P FCopt

 P FCopt

<долната
граница

долна
граница<SOC<горна
граница

>Горната
граница

"Рекуперация"

"Рекуперация"

"Рекуперация"

"Зареждане"

"Горивна клетка"

"Разреждане"

"Горивна
клетка"

"Разреждане"

"Разреждане"
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Pел.дв . е

консумирана
мощност
от
електродвигателя за задвижване на автомобила;
P FCopt е мощност на горивната клетка
работеща в зоната с висока ефективност.
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Резюме:
Описани и анализирани са напречните модели на усилия в лек автомобил. За описването на
механичната система са използвани методите на векторната механика. Направено е също така и
сравнение между тях.
Ключови думи : механо-математичен модел, динамика на автомобила
 завъртане (ψ), което е движение на
завъртане около ос Gz .

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Автомобилът представлява сложна
многомасова механична система, която има
силно нелинейни характеристики. В
основата на тези нелинейности са
еластичните елементи от окачването, които
чрез колелата взаимодействат с пътя.
Динамичното й поведение се явява отговор
на различните смущения. Създадените от
тях усилия пораждат линейни и ъглови
трептения около оси Gx, Gy, Gz (фиг. 1) на
оправната координатната система, чийто
център се намира в масовия център на
автомобила. Надлъжните преместванията
по х се отчитат от преместванията по ос Gx
на автомобила, съответно напречните
премествания по у се отчитат от
преместванията по ос Gу. Преместванията
по ос Gz позволява отчитането на
вертикалните премествания z на купето.
Ъгловите трептения на купето спрямо осите
са:

фиг. 1
Устойчивостта на движение на автомобила
се описва чрез страничното ускорение ау,
скоростта на завъртане  , напречното
люлеене и страничните усилия Fy
приложени по оста на колелото. Повреме на
завой, след отклоняване на автомобилните
колела, гумата създава странични усилия,
зависещи от страничното ускорение и
позволяващо на автомобила да завие и да
следва желаната траектория, описана чрез
моментен център на въртене. Моделирането
на поведението на автомобила трябва да
показва
преразпределението
на
натоварването, отчитайки момента на
напречното люлеене и характеристиките на
окачването [1], [2], [4], [6]. Като цяло то
съдържа моделиране на повече елементи

 напречно люлеене (θ), което се дължи
на трептенията около ос Gx, явление,
което може да се почувства когато
автомобила се придвижва в завой;
 галопиране (φ), в следствие от
линейните трептение около ос Gy,
явление, което се наблюдава повреме на
фазите на ускорение и спиране;

141

математичния модел, описващ движението
му.
На фиг. 3 е представена абсолютната
координатна система, която е свързана с
  
пътя Ro Oo , xo , yo , z o  .

(шаси, управляемите колела, окачването,
кормилният механизъм, двигателя...) като
включва и влиянието на силите от контакта
гума / път. Идеята е да се изведе по
математически
път,
поведението
на
автомобила, отчитайки различните фактори
чрез съставяне на диференциалните
уравнения.
Целта на настоящата работа е да се
направи преглед на съществуващите
моделите на напречните усилия в лек
автомобил,
използвани
за
неговото
управление.
При
извеждането
на
уравненията на модела са използвани
методите на векторната механика

фиг. 3
На фиг. 4, 5 и 6 е представена
координатната
система,
свързана
с
  
автомобила R1 G, x1 , y1 , z1  .

2.
МОДЕЛИ
НА
НАПРЕЧНИТЕ
УСИЛИЯ В АВТОМОБИЛА
Управляемостта на автомобила се
осъществява от четири подсистеми:
автомобилния волан, кормилния вал,
управляемите колела и контактът гума /
път, фиг. 2. Тези елементи позволяват на
автомобила да се премества напречно поотношение на зададеното направление от
шофьора чрез волана, да се движи в завой и
да осъществява промяна в посоката на
движение.

фиг. 4

фиг. 2
Автомобилът е механична система,
съставена от множество елементи, всеки от
който има точна определена функция и за
правилното й отразяване в модела е
необходимо добре да я познаваме.
Поведението на автомобила може да се
опише
чрез
параметри,
наречени
„променливи на състоянието”. Тези, които
характеризират устойчивостта на движение
са:
скоростта
на
завъртане
( ) ,
отклонението на масовия център δ и
напречното люлеене θ.
За да дефинираме параметрите, които
характеризират движението на автомобила
имаме нужда от въвеждане на координатни
системи, свързани с неговите елементите.
Те ще послужат за съставяне на

фиг. 5

фиг. 6
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Приетите координатни системи ще ни
послужат да съставим математическите
уравнения,
които
описват
силите,
скоростите и ускоренията, действащи върху
автомобила. Характрени точки:

база на автомобила (L1+L2). Това изскване
се осъществява чрез свързване на
управляемите колела със специален
четиризвенен механизъм наречен кормилен
трапец.
Динамиката на напречните усилия е
изучавана от 50 години насам. През 1956
Segel създава модел с три степени на
свобода, описващ страничните движения,
напречното люлеене и завъртането [8]. Поголяма част от изследванията върху
страничната динанимика на автомобила
използват модел тип „велосипед”, който
отчита само страничната скорост и тази на
завъртането [5], [7]. Степените на свобода
могат да бъдат различни според приетата
схема и цел на изследването.
При този модел предполагаме, че двете
колела на единя мост работят при едни и
същи условия:

 L1 и L2 e разстоянието на масовия
ценътр до предния и задния мост;
 Е1 и Е2 е разстоянието между осите на
шенкелните болтове на предния и
задния мост;
 h1, h2 и hо е височина на центъра на
напречното люлеене на предния, задния
мост и на центъра на тежест
ho 

L1h2  L2 h1 ;
L1  L2

 hCdG и h е височината на центъра на
тежест до пътя и височината на центъра
на напречното люлеене.
Както вече споменахме, за да опишем
пътното поведение на автомобила в
напречно направление използваме три
параметри: скоростта на завъртане, ъгъла на
отклонение на масовия център и ъгъла на
напречно люлеене.
На фиг. 7 е показана схема на
автомобил при движение в завой.
Моментният център на завой без странично
увличане на автомобилните колела ще се
намира в т. IS. В случай на странично
увличане
на
автомобилните
колела,
моментният център на завой ще се
премести в т. ID.

 понасят половината от товара на моста;
 имат един и същи ъгъл на странично
увличане и еднаква геометрия;
 създават еднаква странична сила. Това
води след себе си, до идеята, че двете
гуми могат да се съберат в центъра на
оста, за да се създаде фиктивно колело,
фиг. 7. Двете колела се разполагат в
средната равнина на автомобила.
Разглеждайки ъгъла на отклонение на
предното колело, са възможни два
случая:
 колелата не притежават еднакви ъгли на
отклонения,
следователно
за
еквивалентното колело получаваме
 
 r  r1 r 2 ;
2

 колелата притежават еднакви ъгли на
отклонение  r   r1   r 2 .
По-долу ще представим два модела на
напречните усилята в автомобила. Първият
описва скоростта на завъртане и ъгълът на
отклонение на масовия център. Вторият
включва в себе си и моментът на напречно
люлеене,
преразпределението
на
натоварването и отклонението на колелата.
На фиг. 8 и 9 могат да се видят силите и
моментите, действащи върху автомобила.
Най-напред ще съставим общ модел на
усилията, действащи върху автомобила.
След
което
ще
пристъпим
към
конкретизиране на модела на изследване.

фиг. 7
Връзката между ъглите на отклонение
на колелата εr1 и εr2 е постоянна величина и
зависи от разстоянието между осите на
шенкелните болтове Е1, Е2 и от надлъжната
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dv 

 ms h 2   I xz  mh v(   )  

dt 

 M ( )  M ( )  M  ()  M ()  M ( )
xx

1

2

2

1

g



 Момент около ос z10
dv
I xz  I zz  mh

dt
 L1 FyAvG  FyAvD  L2 FyArG  FyArD



фиг. 8



I

описват



 не отчита преразпределението на
натоварването;
 няма напречното люлеене;
 еластичните свойства на гумите не се
взимат под предвид;
 скоростта на движение е постоянна.





dv 

 m s h 2   I xz  mh v (   )  

dt 

 dv

mh  v (   ) 
dt


dv
I xz   I zz  mh
dt
xx



Това е най-опростеният модел за
изучаване устойчивостта на движение на

автомобила, около ос y10 . Той ни позволява
да изследваме поведението на автомобила
само с две степени на свобода –
страничното отклонение на масовия център

и скоростта на завъртане около z10 (фиг.
10).
Характеризира се с :

dv

m v     FxAvG FxAvD FxrvG  FxArD mgsin(0 )
 dt

dv

mv      msh  FyAvG FyAvD FyrvG  FyArD
dt 

mgcos(0)  FzAvG FzAvD FzrvG  FzArD





2.1. Модел „Завъртане-Отклонение”

фиг. 9
Уравненията,
които
динамиката на автомобила са:



Както вече споменахме автомобилът е
сложна механична система за моделиране.
Ето защо, повреме на изчислителния процес
прибягваме до опроствяващи хипотизи,
като не отчитаме аеродинамичните сили. В
същото време, опитът показва, че
характеристиката дадена от тези уравнения
е достатътчна и наджена, що се отнася до
моделиране
на
променливите
на
състоянието на автомобила.
Интересувайки се само от страничните
усилия на автомобила, за да опишем
моментите на напречно люлеене и на
завъртане ще използваме само тези около


осите x10 и z10 .

фиг. 10



 Момент около ос x10
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Следователно
за
уравненията
и
страничното
увличане
получаваме
следното:



2.2.
Модел
„Завъртане-Напречно
люлеене-Отклонение
и
Преразпределение на натоварването”



mv     2 FyAv ( 1 )  2 FyAr ( 2 )

Тове е модел с четири колела, описващ
единствено страничаната динамика на
автомобила. Той ни позволява да отчитаме,
явления, които не могат да бъдат
моделирани с модел от типа „ЗавъртанеОтклонение” и също така се доближава найвече до реалното поведението на
автомобила. Той се характеризира с:

I zz  2 L1 FyAv ( 1 )  2 L2 FyAr ( 2 )
L1
   r
v
L
 2    2 
v

1   

Според приетата формула, по която се
отчита страничната сила имаме три
различни варианти на този модел:
2.1.1.
Линеен
Отклонение”

модел

 гумите от един и същи мост имат
еднакви стойности на странично
увличане (в действителност, те са
различни, заради геометрията на
управляемите колела и еластичните
свойства на гумата, комбинирано с
преразпределението на натоварването);
 позволява
да
се
отчита
преразпределението на натоварването
повреме на завой;
 позволява
да
се
характеризира
поведението на автомобила спрямо ос

y10 чрез сраничното увличане на
масовия център, скоростта на завъртане
и ъгълът на напречно люлеене;
 отчита отклонението на колелата;
 скоростта на движение е постоянна;
 няма наклон с пътя.

„Завъртане-

В този случай страничното усилие е
зададено чрез линейно апроксимиране при
постоянно натоварване Fyi ( i )  ki i .
2.1.2. Нелинеен
Отклонение”

модел

„Завъртане-

Тук страничното усилие е зададено чрез
полином от трета степен при постоянно
натоварване Fyi ( i )  ki i  qi i3 .

Този модел отчита до някаква степен
нелинейността в поведението на гумите.
2.1.3. Нелинеен
Отклонение”

модел

За диференциалните уравнения
страничното увличане се получава

„Завъртане-



и



mv     ms h  FyAvG (1, FzAvG )  FyAvD (1, FzAvD ) 

Страничното усилие е изразено чрез
формулата на Pacejka при постоянно
натоварване:
Fy ( , Fz ,  )  D sinC arctan( B  ( , Fz ,  ))  S v

 FyArG ( 2 , FzArG )  FyArD ( 2 , FzArD )

I



 ms h 2   I xz  mh(   ) 
 k  k  m gh   A   A  
xx

1

2

s



 1

2





I zz  I xz  L1 FyAvG (1, FzAvG )  FyAvD (1, FzAvD ) 

Този модел отчита нелинейността в
поведението на гумите.



 L2 FyArG ( 2 , FzArG )  FyArD ( 2 , FzArD )
L1
   r  k p1 
v
L
 2    2   k p1 
v

Модел
„Завъртане-Отклонение”,
разгледан в т. 2.1. е един от найразпространените за изучаване динамиката
на движение на страничното поведение на
лек автомобил [3], [9]. Той позволява, също
така изучаването на стабилизацията и
поведението на автомобила в завой, според
сцеплението с пътя [7]. Неговато
приложение в практиката е ограничено до
стойности на странични ускорения до 4 m/s2

1   
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За
преразпределението
натоварването се получава

на

FzAvG 

C
A
h
1
m Av g  1 FyAv   1    1 
E1
E1
E1
2

FzAvD 

C
A
h
1
m Av g  1 FyAv   1    1 
E1
E1
E1
2

FzArG 

C
A
h
1
m Ar g  2 FyAr   2    2 
E2
E2
E2
2

FzArD 

C
A
h
1
m Ar g  2 FyAr   2    2 
E2
2
E2
E2

Тук усилието е изразено чрез
формулата на Pacejka при преразпределение
натоварване
Fy ( , Fz ,  )  D sin C arctan( B  ( , Fz ,  ))  S v
В табл. 1 е предсавен сравнителен
анализ на моделите на напречните усилия в
автомобила.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въведохме
матетамитечските
параметри необходими за създаване на
напречните
модели
на
усилята
в
автомобила, дефинирахме уравненията,
които са ни неохбодими за изследване на
напречната динамика и разгледахме
няколко разрични модели, които се
различават един от друг по броя на
параметрите и избраните модели на усилия
в гумата. На базата на направения в табл. 1
анализ, за целите на моята десертация се
спирам на модела с четирите колелата т.2.2,
защото той най-добре описва реалното
поведението на автомобила, като отчита:
завъртането,
напречното
люлеене,
отклонението и преразпределение на
натоварването,
които
са
основните
параметри на напречната динамика и е
подходящ за компютърно моделиране.

Според целите на изследването се
срещат два различни варианти на този
модел:
2.2.1. Нелинеен модел „ЗавъртанеНапречно
люлеене-Отклонение
и
Преразпределение на натоварването”

При него усилието е зададено чрез
полином
при
преразпределение
на
натоварване :
Fy ( i )  k ( Fz )  q ( Fz ) 3
k ( Fz )  n0  n1 Fz  n2 Fz2  n3 Fz3
q ( Fz )  n4  n5 Fz  n6 Fz2  n7 Fz3

2.2.2. Нелинеен модел „ЗавъртанеНапречно
люлеене-Отклонение
и
Преразпределение на натоварването”

Табл. 1
Използвани
променливи

Означение
Модел „Завъртане-Отклонение”
Нелинеен
модел
Отклонение”

„Завъртане-

Нелинеен
модел
„ЗавъртанеОтклонение”
Нелинеен
модел
„ЗавъртанеНапречно люлеене-Отклонение и
Преразпределение
на
натоварването”

Нелинеен
модел
„ЗавъртанеНапречно люлеене-Отклонение и
Преразпределение
на
натоварването”

Модел на гумата
Линейно усилие

 ,  1 ,  2 и 

Полином от трета
степен при Fz = const
Модел на Pacejka
при Fz = var

 ,  1 ,  2 , ,

,
преразпределение на
натоварването
и
завъртане
на
управляемите колела
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Полином от трета
степен при Fz = cst

Модел на Pacejka
при Fz = var

Характеристики
Много лесен за анализ;
Рядко намира приложение
Слабо нелинеен модел;
Много
добре
описва
зоната на плъзгане на
гумата
Силно нелинеен модел;
Много
добре
описва
функционирането
на
гумата
Представя
всички
променливи в поведението
на автомобила;
Сложен за анализ
Представя
всички
променливи в поведението
на автомобила;
Аналитичният анализ е
почти невъзможен
Подходящ
е
за
компютърно моделиране
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Abstract:
In this paper we present the different dynamic models used in yaw stability control. To discribе the
mechanical system we use a mathematical model based on the vector-matrix algebra. In the end we
make a comparison between them.
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Резюме:
В работата са разгледани основните видове кормилни системи с хидравлично усилване. Предимствата и
недостатъците на различните кормилни системи с хидравлично усилване също са разгледани. Разгледани са
особеностите на основни конструктивни агрегати на разглежданите кормилни системи.
Ключови думи: кормилни системи, хидравлични усилватели, хидравлични помпи.

конструктивните особености на различните схеми
на кормилни системи с хидравлично усилване
използвани при леките автомобили.

1. Въведение
Кормилната система е група от възли, чрез
които се променя и/или подържа определено
положение на управляемите колела спрямо
надлъжната ос на транспортното средство (ТС), в
зависимост от желанието на водача [1].
Изправността на тази система от автомобила е от
съществено значение за безопасното движение на
ТС. Появата на неизправности и повреди в тази
система е предпоставка за възникването на пътно
транспортни произшествия.
В съвременните транспортни средства е
характерно, че за облекчаване труда на водача в
процеса на управление по време на движение, се
използват различни сервоусилвателни устройства
на кормилната система.
На този етап най-голямо разпространение
намира кормилната система с хидравлично
усилване тип зъбна рейка и червяк [2÷9],
независимо от тенденцията за преминаване към
кормилни системи с електрическо усилване [10]..
При последното поколение кормилни системи
(КС) с динамично управление, те са част от
системите за активна безопасност на автомобила.
При тях положението на управляемите колела
може да се променя допълнително в зависимост от
информацията от електронната стабилизираща
програма (ЕСП) [8].
Целта на настоящата работа е да се представят

2. Кормилни системи с хидравлично усилване
2.1. Класификация на кормилните системи с
хидравлично усилване.
Кормилно колело
Кормилен привод

Резервоар

Кормилен мех.

Филтър

Разпределител

Помпа

Хидр. цилиндър

задвижване

Кормилно задвижване

Междинно
охлаждане

Управляеми колела

Фиг.1. Блок схема на кормилна система с
хидравлично усилване.
В зависимост от класификационният признак
могат да се направят следните класификации на
кормилните системи с хидравлично усилване.
1) В зависимост от задвижването на
хидравличната помпа:
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Механично задвижване, чрез ремъчна
предавка (КС с хидравлично усилване);
Задвижване от електродвигател (КС с
електро-хидравлично усилване);
2) В зависимост от възможността за
управление на дебита помпата:
Помпа с регулатор на дебит;
Помпа с регулатор на дебит и с
регулиране на оборотите;
Помпа без регулатор на дебит и без
регулиране на оборотите;
3) В зависимост от възможността за
регулиране на усилието в кормилното колело:
регулируеми;
не регулируеми;
4) В зависимост от закона за изменение на
кинетичното
предавателно
число
на
кормилният механизъм:
с константно предавателно число;
предавателно число зависещо от: 1.
зависещо от ъгъла на завъртане на
кормилното колело; 2. зависещо от ъгъла
на завъртане на кормилното колело и
скоростта на движение на ТС;
5) В зависимост от наличието на филтър за
финно пречистване на хидравличната
течност:
с филтриращ елемент;
без филтриращ елемент;
6) В зависимост от възможността за
охлаждане на хидравличната течност:
с допълнителен радиатор за охлаждане
на хидравличната течност;
без допълнителен радиатор за охлаждане

на хидравличната течност;
7) В зависимост от конструкцията на
хидравличния цилиндър:
с вътрешен цилиндър (с интегрирана в
него зъбна рейка);
с външен цилиндър;
2.2. Видове кормилни системи с хидравлично
усилване.
2.2.1.
Кормилна система тип зъбна
рейка и червяк с хидравлично усилване без
възможност за регулиране на усилието върху
кормилното колело.
Хидравлична рейка се състои от разпределител
и
хидравличен
цилиндър.
Хидравличният
цилиндър интегрира в себе си и зъбната рейка, а
разпределителят зъбното колело, което е в
зацепване с рейката.
Най – често рейката лагерува на три места, с
чисто радиални лагери или с плъзгащи лагери.
Хидравличният цилиндър е двойнодействащ с
двустранен прът, поради което площите от двете
страни на буталото са еднакви. Буталният прът
(3,4) завършва с външни или вътрешни резби, към
които се монтират кормилните накрайници (9).
Зъбите на буталния прът (зъбната рейка) най –
често са прави наклонени, но има и такива, които
са с променлива геометрия. Последните се
използват, когато е необходимо да се реализира
нелинеен закон за изменение на кинематичното
предавателно число – iα=f(θ) на кормилният
механизъм. При тях зъбите по дължината на
зъбната рейка (3) са с различен модул и ъгъл на

Фиг.2 Кормилна система тип зъбна рейка и червяк с хидравлично усилване.
1-корпус, 2-хидравличен цилиндър, 3-зъбна рейка, 4-бутало, 5-пиньон, 6-торсионна нишка,
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7-тяло на разпределителя,
8-следящ разпределител, 9вътрешен накрайник, 10радиален тръбопровод за
високо
налягане,
11тръбопровод за насочване
на високо налягане, 12периферия за насочване на
високо
налягане,13аксиален тръбопровод, 14тръбопровод за насочване
на ниско налягане, 15периферия за насочване на
ниско налягане, 16-изход за
ниско
налягане,
17радиален тръбопровод, 18радиален тръбопровод, 19трипътен регулатор на
дебит с предпазен клапан,
20-хидравлична помпа, 21резервоар за хидравлична
течност, ZL-лява част на
хидравличния цилиндър,
ZR-дясна
част
на
хидравличния цилиндър.

зацепване (фиг.10).

предавка от коляновия вал. Тъй като тя е пряко
свързана към двигателя с
ремъчна предавка, тя
консумира определена
мощност
и
при
отсъствие на въртене на
кормилното
колело.
Консумираната мощност
от хидравличната помпа,
БССМ
при
неподвижно
кормилното колело се
дължи хидравличните
съпротивления
в
системата,
който
е
необходимо
да
преодолява
работния
флуид.
Характерно
за
работата на КС е, че
колкото по-бързо се
завърта
кормилното
колело, толкова по-бърза
е
необходимата
реакцията
на
Фиг.3 Кормилна система тип зъбна рейка и червяк с хидравлично усилване и
хидравличната
помпа
и
възможност за регулиране на усилието върху кормилното колелo
съответно по голям
дебит
на
работния
Следящият разпределител е шибърен тип, с
флуид. При високи честоти на коляновия вал поотворен център и с механична обратна връзка,
големия поток на работния флуид се разтоварва от
която е еластичен вал. Типът на уплътненията в
трипътния регулатор на дебит, чрез байпас на
разпределителя и хидравличния цилиндър е
системата.
„омегат”, което означава, че това е тефлонов
Необходимата мощност на помпата се определя
пръстен, под който има или няма гумен „О”при маневриране на ТС с ниска скорост. В този
пръстен. Уплътненията на хидравличния цилиндър
случай съпротивителната сила е най – голяма,
към атмосферата са семерингов тип за високо
което определя необходимостта от най – висока
налягане – 80(140) бара, а тези на разпределителя
стойност на налягането в хидравличния цилиндър.
към атмосферата са семерингов тип за ниско
При движение на автомобил по магистрала,
налягане – 5(10) бара.
оборудван с конвенционална кормилна система с
Необходимото
работно
налягане
за
механично задвижване на хидравличната помпа се
функциониране на този вид КС се създава от
получава голяма загуба на мощност вследствие
пластинкова
хидравличната
помпа.
При
високата честота на въртене на коляновия вал.
конвенционалните
хидравлични
усилватели
Това означава, че при ниски скорости на въртене
задвижването и се осъществява, чрез ремъчна
на кормилното колело и висока честота на въртене
на коляновия вал на двигателя, хидравличната
помпа нагнетява твърде много работна течност и
помпата започва да работи на байпасен режим и в
резултат се наблюдава загуба на голямо
количество енергия.
2.2.2.
Кормилна система тип зъбна
рейка и червяк с хидравлично усилване с
възможност за регулиране на усилието върху
кормилното колело.
Хидравличните системи с транслационна
предавка тип зъбна рейка и червяк, са доста
несъвършени, защото при маневриране с ниска
скорост намаляват значително усилието върху

Фиг.4 Графика на изменение на налягането
p=f(Mkk,v) в хидравличният цилиндър нa
кормилната система при различни скорости.
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волана, но при висока са опасни. Дори и леко
завъртане на волана може да доведе до сериозно
отклоняване на автомобила от траекторията му на
движение, а това до пътно транспортно
произшествие. По тази причина към КС се добавя
пропорционален електромагнитен клапан, чрез
който се регулира усилието необходимо за
завъртане на кормилното колело, в зависимост от
скоростта на ТС. КС с възможност за регулиране
на усилието необходимо за завъртане на
кормилното колело се наричат Servotronic.
КС Servotronic е изграден на основата на
специален
хидроразпределител,
електрохидравличен
преобразувател
и
реактивно
цилиндрично бутало (плунжер). Системата
получава информация за скоростта на ТС от
сензора за ъглова скорост на Анти-блокиращата
система или от скоростомера. Информацията се
обработва от електронен блок, който изпраща
управляващ сигнал към пропорционалния електромагнитен клапан. Той регулира налягането
подавано към реактивното бутало право
пропорционално на скоростта на ТС.

рането на налягането подавано към буталото
създаващо допълнителен съпротивителен момент
(БССМ) в кормилното колело, като по този начин
волана става по-информативен.
Функционалността и безопасността на КС се
запазва, ако електрическата система на ТС откаже.
Стартира се работа на системата в авариен режим,
използвайки механично принудително отваряне на
пропорционалния електромагнитен клапан, като по
този
начин
се
осигурява
максимален
съпротивителен момент от реактивното бутало.
Ако се случи прекъсване на сигналът за
скоростта по време на движение, за Сервотроник
системата остават актуални последно дадените
данни до изключване на двигателя. След
стартирането му се увеличава максималната
хидравлична реакция характерна за кривата при
максимална скорост на движение.
2.2.3.
Кормилна система тип зъбна
рейка и червяк с хидравлично усилване и
задвижване на хидравличната помпа чрез
електродвигател с управление на оборотите
му.

При електро-хидравличната
система помпата се задвижва
от електродвигател и е
независима от двигателя на
автомобила. Помпата на този
вид КС работи само при
завъртане
на
кормилното
колело от водача. Това води
значителна
икономия
на
енергия както се вижда и от
фиг.6. В този вид КС се
използват зъбни помпи. Новото
е контролирането на усилието
върху кормилното колело в
зависимост от скоростта му на
въртене и скоростта на
движение на автомобила. За
тази цел в корпуса на зъбната
рейка е монтиран датчик за
измерване на скорост, който
предава
получената
му
информация чрез кабелна
връзка към електронен блок за
управление [3]. В електронния
блок постъпват и данни за
скоростта на автомобила през
Фиг.5 Електро-хидравлична кормилна система
CAN шина.
Принципът на работа тази КС се състои в това,
При
електро-хидравличната
кормилна система
че при маневриране с ниска скорост се допуска
се
съобразява
честотата
на
въртене на
действие на максимално хидравлично усилване с
хидравличната
помпа
в
зависимост
от
скоростта на
помощта, на което се постига най-голяма лекота на
движение
на
автомобила
и
скоростта
на
въртене на
кормилното колело. При повишаване на скоростта
кормилното
колело.
Вследствие
на
това
се постига
електромагнитният клапан намалява дроселизначително намаляване на консумираната енергия
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дори и в градски условия на движение.
В сравнение с конвенционалните кормилни
системи електро-хидравличната кормилна система
има няколко предимства:
Намаляване на енергийните разходи с до
85%;
Намаляване на разхода на гориво от около
0.2 литра на 100km;
Подобряване на активната безопасност,
чрез намаляване на усилието за
управление, при маневриране и да се
гарантира прекия контрол на движението
при високи скорости;
По-малко въздействие върху околната
среда в резултат на намалени разходи за
енергия
и
по-малко
течност
в
хидравличната система

Фиг.6 Разход на енергия на конвенционален и
електро-хидравличен усилвател.
плавност, като с два оборота на кормилното колело
се реализира пълния ход на зъбната рейка.
Изпълнителният механизъм на адаптивната
кормилна система е монтиран директно на
кормилната колона (фиг.7). Той се състои от
вълнова предавка (2) с електродвигател (1),
сензори (7) и заключващ механизъм (4) фиксиращ
ел. двигателя в неподвижно положение.
Вълновата предавка гарантира, че движението
от кормилното колело и движението от
електродвигателя се предават на входящия вал на
кормилния механизъм. Вълновата предавка
изпълнява ролята на сумиращ изпълнителен
елемент, чрез който се променя кинематичното
предавателно число на кормилния механизъм.
Електродвигателя се управлява от трифазно
променливо токово напрежение, което осигурява
малко време на сработване. Бързата реакция на

2.2.4.
Активна кормилна система тип
зъбна рейка и червяк с хидравлично усилване.
Адаптивната кормилна система осигурява
висока прецизност, по-добра стабилност, както и
значително увеличение на безопасността при
шофиране. Тази нова система използва скоростта
на автомобила, като параметър за управление на
кинематичното предавателното отношение и
въртящия момент необходим за завъртането на
кормилното колело При висока скорост те се
увеличават и в резултат на това се подобрява
информативността на кормилната системата и
стабилността на автомобила. При паркиране

1 – електродвигател;
2 – вълнов редуктор;
3 – изходящ вал;
4 – зъбно колело на
заключващият механизъм;
5 – входящ вал;
6 – блокиращ ел. магнит;
7 – сензор за нулевото
положение на КМ и
положението на вала на 1;
8 – блок за управление на 1.

Фиг.7 Схема на активната кормилна система.
изменението

адаптивното управление се характеризира с висока
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на

управляващото

напрежение

подавано от управляващият блок е важно условие
за стабилизацията на ТС, чрез промяна на
положението на управляемите колела. Самият
електродвигател, като носещи елемент е
компонент на кормилната колона, а кормилната ос
преминава аксиално през електродвигателя (фиг.7).

вида разпределители [9, 10]: стандартен (2),
компактен (1) и със сервоусилване (3) [10].
Конструкциите им са показани на фиг.9.

2.3. Конструктивни особености на агрегати на
кормилните системи с хидравлично усилване.
2.3.1 хидравлична помпа
При разглежданите КС се използват масово два
вида пластинчати помпи: с регулиране на дебита и
без регулиране на дебита. На фиг.8 е показана
хидравлична помпа с регулиране на дебита. При
нея дебита на помпата се регулира, чрез промяна
на работния и обем с помощта на подвижен
цилиндър (5). Цилиндъра се премества от крайно
дясно положение при ниски обороти, до крайно
ляво
при
максимални
обороти
на
двигателя/помпата. При крайно дясно положение
помпата има най – голям работен обем, а крайно
ляво положение най – малък обем. Положението
на цилиндъра (5) се определя от силата на
пружината (6) и разликата в наляганията на
камерите (8) и (9). Наляганията в тях се определят,

Фиг. 9 Конструкции на хидравлични
разпределители за кормилни механизми.
2.3.3. кормилен механизъм
Всички кормилни механизми разглеждани в
настоящата работа са тип зъбна рейка и червяк. В
А)

Б)




Фиг. 10. Профил на зъбите на зъбна рейка с
кинематичното предавателно число iα#const.
А) в края на зъбната рейка; Б) в средата на зъбната
рейка
зависимост от кинематичното предавателно число
те са два вида: с iα=const и с iα#const. Вторият вид
зъбни рейки се реализират, чрез промяна на

Фиг. 8 Хидравлична регулируема помпа.
1 – предпазен клапан; резервоар за хидравлична
течност; 3 – разпределител; 4 – ротор на помпата; 5
– подвижен цилиндър; 6 – пружина; 7 – дроселм; 8
– дясна камера; 9 – лява камера.
чрез промяна на проходните сечения на отворите
на разпределителя подаващи хидравлична течност
към камери (8) и (9).
Конструкцията на помпата без възможност за
регулиране на дебита е аналогична. При нея липсва
подвижният цилиндър (5), в резултат на което
работният обем на помпата не се променя при
нарастване на оборотите на помпата.

Ход на рейката за едно завъртане на KK, mm

Ъгъл на завъртане на КК, deg
Фиг. 11. Изменение на хода на зъбна рейка в
зависимост от ъгъла на завъртане на КК.
наклона на зъбите α и модулът им по дължината на
зъбната рейка.

2.3.2. хидравличен разпределител
При разглежданите конструкции на КС с
хидравлично усилване се използват три основни
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[4] SSP 277 Автомобиль Phaeton Ходовая часть.
Устройство и принцип действия агрегатов,
Volkswagen AG, 2002

От фиг. 10 и 11 се вижда, че увеличаването на
ъгъла на завъртане на кормилното колело (KK)
води
до
намаляване
на
кинематичното
предавателно число – iα=f(θ) на кормилният
механизъм.

[5] SSP 285 Ходовая часть автомобиля AUDI A8,
AUDI AG, 2002
[6] SSP 324 Audi A6’05 – Ходовая часть, AUDI AG,
2004

3. Заключение
Съвременните изисквания на автомобилната
индустрия, налагат стремеж към увеличаване на
компактността и намаляване на консумираната
мощност от кормилната система, като успоредно с
това се изисква постигането на максимална
безопасност.

[7] SSP 394 Audi A5 – Ходовая часть, AUDI AG, 2007
[8] SSP 402 Динамическое рулевое управление в
автомобиле Audi A4’08, AUDI AG, 2007
[9] Venture J., ZF Rack and Pinion Power Steering
Gears for Passenger Cars and Light Commercial
Vehicles, Robert Bosch GmbH and ZF Friedrichshafen
AG, 2008 (www.zf-lenksysteme.com, ZHL_E_08.pdf)
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Abstract:
The main types of hydraulic power steering systems were examined in the present paper along with the advantages and
disadvantages of such systems. The peculiarities of the main constructive units of the hydraulic power steering systems were
examined as well.
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Abstract: Drive gearboxes for forklift trucks with two types of hydrodynamic torque converter are compared with even
a power-split transmission scheme of the converter regarding fuel economy and dynamic driving performance. A diesel
engine with a displacement of 3.9 liters and a hydrodynamic torque converter with a special design (so-called contrarotor converter) are examined of the Bench. The output characteristics of the lift truck are calculated by computer,
based on these experimental data.
Keywords: forklift trucks, torque converter, power-split transmissions
und Turbine mehr verbreitet. Er hat relativ gutes
Verhalten in der Kupplungsphase und seine maximale
Drehmomentwandlung beträgt etwa 2,8 bis 3.2. Die
Leistungszahl der Pumpenrad in der Wandlerphase ist
fast konstant. Das heißt die Belastung des Verbrennungsmotors ändert sich in relativ engem Bereich.
(Bild 2.)

Konventionelle Gabelstapler- Getrieben bestehen
meistens aus hydrodynamischem Drehmomentwandler
und mechanischem Nachtschaltgetriebe. In Unterschied zu Wandlerautomaten für PKW und LKW,
braucht das Staplergetriebe nicht so große Spreizung –
z.B. 3 bis 3,5. Deshalb ist mechanischer Teil in diesem
Fall sehr einfach – nur ein Wendegetriebe (1+1) und
die notwendige Wandlung wird durch den Wandler
gewährleistet. Das Übersetzungsverhältnis wird auf
diese Weise stufenlos verändert. Der Wandler ist
normalerweise nicht mit Überbrückungskupplung
zwischen Pumpenrad und Turbinenrad ausgerüstet, da
im Betriebszustand sprunghafte Änderungen der
Zugkraft unzulässig sind. Die relativ größeren
hydraulischen Verluste im Wandler, besonders bei
niedrigeren Drehzahlverhältnisse (das gestrichene
Gebiet auf dem Bild 1.) sind nicht vermeidbar.

Bild 2. Belastungsbereich des Motors
Also man braucht
für Gabelstapler einen
stufenlosen Wandler mit ausreichender Spreizung,
aber auch mit niedrigeren inneren Verluste. Alternative Varianten sind hydrostatische Getrieben und
dieselelektrische oder hybride Antriebe mit ihren Vorund Nachteile. Leistungsverzweigtes Wandlergetriebe
ist eine andere Möglichkeit, die bietet gleichzeitig
höhere Wirkungsgradwerte und stufenlose Änderung
der Übersetzung. Ein solches Getriebe besteht aus
einem hydrodynamischen Drehzahl- Drehmomentwandler und einem Planetensatz zur Leistungsverzweigung. Zum Beispiel auf dem Bild 3 ist das
erläutert.

Bild 1. Kennlinien eines einfachen Wandlers
Bei Gabelstapler ist einfacher Wandler (Trilok –
Wandler) mit symmetrischer Anordnung der Pumpe
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In diesem Fall ist der einfache Wandler nicht geeignet.
Man verwendet andere Wandlerausführungen mit
verschiedener Anordnung des Turbinenrads oder mit
zwei Leiträdern bzw. mit zwei Wandlerphasen und
eine Kupplungsphase. Normalerweise nutzt man in
den Busgetrieben mit Leistungsverzweigung (DIWA)
Drehmomentwandler mit feststehendem Leitrad und
anderer Anordnung der Turbinenrad – d.h. ohne Kupplungsphase, aber mit ziemlich größerer Wandlung.
(Bild 3.) Bei LKW- und Busgetrieben wird noch eine
Idee verwendet – ein Schaufelrad jeweils der Betriebsbedingungen steht fest oder dreht sich in Gegenrichtung der Turbinenrad und spielt die Rolle zweiter
Turbine. (Bild 4.) Auf diese Weise erreicht man eine
zusätzliche Erhöhung des Wandlungsbereiches.

Bild 3. Leistungsverzweigtes Getriebe
Nach der Theorie des leistungsverzweigten
Getriebes wird der Wirkungsgrad verbessert, da nur
einer Teil der Eingangsleistung durch den Wandler
übertragen wird. Anderer Teil wird durch den Planetensatz (mit größerem Wirkungsgrad) mechanisch
übertragen. Das ist einfach zu erläutern durch die
folgenden Beziehungen:


Nv h
N  Nv
Nv
1
; h  1 
;
N
N
Nh

m  1 

Nv m
Nm

Nh – Den durch den Wandler (hydraulisch)
übertragenen Teil der Eingangsleistung:
NVh – Verlustleistung des hydraulischen Zweigs;
h – Wirkungsgrad des hydraulischen Zweigs;
Nm – Mechanischer Anteil der Eingangsleistung;
NVm – Verlustleistung des mechanischen Zweigs;
m – Wirkungsgrad des mechanischen Zweigs;
N – Die gesamte Eingangsleistung;
NV – Die gesamte Verlustleistung;
 – Wirkungsgrad der Gesamtordnung (des
leistungsverzweigten Getriebes).
NV = (1–).N ; NVh = (1–h).Nh ; NVm = (1–m).Nm ;
Andererseits NV = NVh + NVm und N = Nh + Nm oder
(1–).N= (1–h).Nh + (1–m).Nm ;
N –.N = Nh –h.Nh + Nm –m.Nm oder
N
N
   h h   m m , aber Nm = N - Nh
N
N
und man kommt zu der Gleichung:

Bild 4. Wandler mit Gegendrehen des Leitrads
Meistens wird dieses Rad durch einen äußeren
Planetensatz und Lamellenbremse (B2) , die den Steg
blockiert, gesteuert. Andere Lamellenbremse (B1) wird
zur Blockierung des Schaufelrades genutzt, das in
diesem Fall als Leitrad arbeitet. Zur Steuerung des
Getriebes braucht man äußere Automatik.
Wir haben an dem Lehrstuhl „DATT“ (VM, Autotechnik und Transport) der TU-Sofia auch einen
Wandler, der dieselbe Idee nutzt, entwickelt.[1]
Unserer Versuchswandler unterscheidet sich von oben
erwähntem Wandler durch folgende Besonderheiten:
- Ein zusätzliches Schaufelrad (sogenannten Kontrarotor) wird verwendet;
- Wir nutzen statt Lamellenbremsen Freiläufe und der
Planetensatz, der als Wendeantrieb des Kontrarotors
dient, wird im Wandler eingebaut. Auf diese Weise
läuft alles selbst automatisch in Abhängigkeit von der
Turbinendrehzahl bzw. von der Fahrgeschwindigkeit
und eine zusätzliche äußere Automatik ist nicht nötig;
- Ein einfacher Wandler mit ein bisschen bearbeitetem Turbinenrad, um man das zusätzliche Schaufelrad im Kreislauf einzubauen, wird genutzt. (Bild 5.)

Nh
N
N
  m (1  h ) ;    m  ( m   h ) h
N
N
N
Es gibt eines Theorem für leistungsverzweigtes
Getriebe, die lautet:
Wenn m > h und N h  1 , dann  > h
N
Beweisung: aus erster Bedingung folgt: m –h > 0 ,
aus zweiter Bedingung : (   ) N h  (   ).1 ,
m
h
m
h
N
dann   (   ) N h    (   ).1 und
m
m
h
m
m
h
N
> h

  h

Im hydraulischen Teil eines solchen Getriebes ist
aber nur Wandler mit größerer Drehmomentwandlung
(z. B. 4 bis 5) verwendbar, da das Wandlungsbereich
(Spreizung) der Gesamtordnung verkleinert wird.

Bild 5. Schema des Kontrarotor-Wandlers
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Das Bild 7. zeigt die einzelnen Bauteilen des Versuchswandlers und Bild 8. – äußeres Aussehen des
Prüfstandes. Auf dem Bild 9. kann man die experimentellen Kennlinien für drei Varianten sehen.

Durch diesen Kontrarotor-Wandler wird ein größeres Wandlungsbereich erreicht. Die Versuchsdaten
zeigen 0-Werten ungefähr 4,5 statt 2,85 für einfachen
Wandler „1334 BBA“, der als Prototype benutzt wird.
In Bulgarien werden drei Baugrößen einfachen Wandlers nach Lizenz der Firma „Brockhouse“ hergestellt :
- 1150 BBA, 1150EBE, 1150 DBB – mit
Profildurchmesser der Pumpen- und Turbinenräder
Da = 11,5“ ≈ 292 mm;
- 1334 BBA – Da = 13,34“ ≈ 339 mm;
- 1410 BBA, 1410 DBB – Da = 14,1“ ≈ 358 mm.
Die Kennlinien des Wandlers in Vergleich zu dem
einfachen (zweiphasigen) und zu dem gewöhnlichen
dreiphasigen Wandler sehen so aus:

Bild 6. Kennlinien des Kontrarotor-Wandlers
Der Wandler mit Kontrarotor hat ein größeres Drehmomentverhältnis im Bereich der niedrigeren Drehzahlverhältnisse. Entsprechende Wirkungsgradwerte
liegen auch etwas nach oben. Der Kontrarotor-Wandler
ist eigentlich einen dreiphasigen Drehmomentwandler
mit zwei Wandlerphasen und eine Kupplungsphase. In
erster Phase dreht sich der Kontrarotor in Gegenrichtung der Turbine, da der Steg durch den Freilauf F1 blockiert ist und Leitrad steht fest durch den Freilauf F2.
(Bild 5.) Das verursacht den obengenannten Effekt –
Erhöhung der - und -Werte. Mit Zunahme der Turbinendrehzahl bzw. des Wandler-Drehzahlverhältnis
löst zuerst der Freilauf F1 und der Kontrarotor beginnt
sich frei zu drehen (Wandlerphase II) und später löst
auch der Freilauf F2, das Leitrad dreht sich auch frei
und ergibt sich Kupplungsphase III.
Der Kontrarotor-Wandler war auf dem Prüfstand
untersucht und seine Kennlinien wurden mit den
Kennlinien anderer Wandler-Varianten verglichen.

Bild 8. Prüfstand zur Untersuchung der Wandlers



4,8

N.min2/m4


0,8

4,0

3,2



0,6

2,4
0,4


1,6

0,2
0,8

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8



0,0
1,0

Bild 9. Experimentelle Kennlinien:
– Kontrarotor- Wandler ; – Einfacher Wandler;
– Schema mit Leistungsverzweigung

Der Kontrarotor-Wandler ist schon geeignet für
leistungsverzweigtes Getriebe. Durch einen zusätzlichen äußeren Planetensatz wird beispielsweise ein
solches Schema realisiert. (Bild 10.)

Bild 7. Bauteile des Kontrarotor-Wandlers:
1 – Turbinenrad; 2 – Hohlrad; 3- Leitrad;
4- Kontrarotor; 5- Planetenträger; 6- Freilauf F1.
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nischen Teils ausgedrückt. Ähnlicherweise wird auch
das Sekonderdrehmoment und Drehmomentverhältnis
des leistungsverzweigtes Getriebes ermittelt:

M ' '  M St  M H  M S ; М H   .0 .M S ; M H  M 2  M 1.h
M ' '  M 1.h 

1
 .0  1
M 1.h
)  M 1.h .
 M1.h .( 1 
 .0
 .0
 .0

Die Wandlungszahl (Drehmomentverhältnis) lässt
sich durch das Verhältnis M1/M' bzw. M'/M1, das bei
der Berechnung von  ermittelt war, berechnen:



Bild 10. Leistungsverzweigtes Schema mit
Kontrarotor-Wandler

M1
 .o

;
M '  .o   h

Die grundsätzlichen Eigenschaften des leistungsverzweigten Getriebes nach diesem Schema werden
durch die folgenden Beziehungen dargestellt:
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Durch diese Abhängigkeiten lassen sich auch die
dimensionslosen Kennlinien des leistungsverzweigten
Getriebes ermitteln und mit den experimentellen
Kennlinien der beiden Wandlers vergleichen. (Bild 9.)
Insgesamt wird das Wandlungsbereich des leistungsverzweigten Getriebes vermindert, aber die Leistungszahl () wird ziemlich vergrößert in Vergleich zu diesen bei dem Wandler. Außerdem ist  schon nicht
konstant, sondern mit fallendem Verlauf in Abhängigkeit vom Drehzahlverhältnis. Das bedeutet: die
Belastung des Verbrennungsmotors ändert sich in
nicht so engem Bereich wie beim einfachen Wandler.
Das ist aber abhängig vom Zähnezahlverhältnis des
äußeren Planetensatzes (), das zusätzlich zu untersuchen ist. Infolge der größeren Leistungszahl des
leistungsverzweigten Getriebes ergibt sich eine größere Belastung des Motors und das Bereich der
gemeinsamen Arbeit zwischen Wandler und Dieselmotor wird nach links verschoben. Das bedeutet niedrigere Drehzahl und etwas höhere Drehmomente bzw.
niedrigeren Kraftstoffverbrauch. Oder bei gleichen
Bedingungen lässt sich im hydraulischen Zweig des
leistungsverzweigten Getriebes einen Drehmomentwandler mit kleinerem Profildurchmesser nutzen. Bild
11. zeigt das Motorkennfeld und die Lastbereiche
einzelnen Getriebevarianten.

Aus den Drehmomentgleichgewichtbedingungen
für den Planetensatz und für den Wandler folgt:
M .
M
M
M '  M1  M S  M1  H  M1  2  M1  1 h
 . 0
 . 0
 . 0
da MH = M2



M'
 1 h 
, da  '  1
M '  M 1 .(1  h ) ;
 . 0
 . 0 h
M1

  h .(1 

 .o  1
 .o  h

oder (1–)/(h – ) = – da

 0   I . A .

 und h – Drehzahlverhältnisse;
µ und µh – Drehmomentverhältnisse;
 und h – Leistungszahl des Getriebes, bzw. des
Wandlers;
 – Dichte der Arbeitsflüssigkeit;
Da – Profildurchmesser des Wandlers;
 – Zähnezahlverhältnis des äußeren
Planetensatzes;
I – Wirkungsgrad eines Zahnradpaars mit
Innenverzahnung;
A – Wirkungsgrad eines Zahnradpaars mit
Äußerverzahnung;
0 – Gesamtwirkungsgrad des Planetensatzes bei
bedingt unbeweglichem Steg.

oder
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für den mechanischen Teil
 



Und nach dem Willisverfahren für kinematische
Analyse der Planetensätze kann man auch Drehzahlverhältnis der Gesamtordnung ausdrücken:
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 . D a5 . ' 2

 .  1 M '

 .o  h
M ' ' M1

h . o ;
1  h 
;
M'
M'
M1
 .o
 .o
 .o

h
)
 . 0

Also ist schon die Leistungszahl in Abhängigkeit von
den Kenngrößen des hydraulischen und des mecha-
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Bild 11. Gemeinsame Arbeit VM-Wandler
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Bild 12. Fahrzustandsdiagramm (Volllastlinien und
Linien konstanten Verbrauch)
– Kontrarotor- Wandler ; – Einfacher Wandler;
- - - Schema mit Leistungsverzweigung ;
Die Volllast- und Verbrauchskennlinien einzelnen
Getriebevarianten werden verglichen. Leistungsverzweigtes Schema ist ziemlich sparsamer im bestimmten Betriebsbereich.
Dynamisches Verhalten des Hubstaplers wird durch
die folgenden Gleichungen berechnen:
- Die Fahrgeschwindigkeit:

– Kontrarotor- Wandler ; – Einfacher Wandler;
– Schema mit Leistungsverzweigung ;

1- Parabel beim Anfahren; 2 – beim Kupplungspunkt;
3 –bei maximaler Fahrgeschwindigkeit; Md – Volllastlinie; M'– Antriebsmoment für Wandler; Mv – Verlustmoment
Man stellt die Aufgabe Fahrverhalten und Kraftstoffverbrauch eines Hubstaplers, der mit diesen drei
Varianten des Getriebes ausgerüstet ist, zu untersuchen und vergleichen:
Einfacher Wandler;
Kontrarotor- Wandler;
Leistungsverzweigtes Getriebe mit
Kontrarotor- Wandler.
Diesen Getriebevarianten werden mit Dieselmotor
D3900K mit Nennleistung 57 kW bei 2500 U/min
kombiniert. Der Motor wird auch auf dem Prüfstand
untersucht und seinen Kraftstoffverbrauch pro Zeit in
verschiedenen Versuchspunkten wird ermittelt. Aufgrund diesen Daten werden Kennlinien des Kraftstoffverbrauchs in Abhängigkeit von der Motordrehzahl
bei konstantem Drehmoment (Be=f(n) bei M=Konst.)
analytisch dargestellt. Dann werden auch Kennlinien
des Drehmoments in Abhängigkeit von der Motordrehzahl bei konstantem Kraftstoffverbrauch als Polynom dargestellt und auf dem Motorkennfeld eingetragen. (Bild 11.) Außerdem werden auch Drehmomentparabeln der Wandlers in das gleiche Koordinatensystem aufgebaut. Durch die Kennlinien der gemeinsamen Arbeit zwischen dem Verbrennungsmotor und
Wandlergetrieben werden Schnittpunkte mit Koordinaten (M1, n1) für die Volllastlinie und für die Linien
konstanten Kraftstoffverbrauch ermittelt. Weiter lässt
sich für jeden Schnittpunkt Drehzahl und Drehmoment
der Turbine: 2 = .1 und M2 = µ.M1 und Zugkraft
auf den Antriebsräder in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit ermitteln.(Bild 12.)

V 

2

iG .i A

.rk .3,6 , km / h ;

rK – kinematischer Radius des Antriebsrads, m;
iG – Übersetzungsverhältnis des Zahnradgetriebes;
iA – Übersetzungsverhältnis des Achsenantriebes,
-Die Zugkraft (Antriebskraft auf den Antriebsrädern) :

FA 

M 2 .iG .i A . G . A
, kN ;
rd .1000

rd – dynamischer Radius des Antriebsrads, m;
G Wirkungsgrad des Zahnradgetriebes;
A – Wirkungsgrad des Achsenantriebes;
- Die Rollwiderstandskraft:

F f  f .G  f .

g .m
, kN ;
1000

f – Rollwiderstandsbeiwert;
G – Gesamtgewicht , kN;
g – Erdbeschleunigung, m/s2;
m – Gesamtmasse des Staplers, kg;
- Die Luftwiderstandskraft wird vernachlässigt;
- Die Beschleunigungskraft :
FJ   .m.a  FA  F f , kN ;
 – Beiwert, der die bedingte Erhöhung der
Fahrzeugmasse darstellt, infolge innerer drehender
Bauteilen (z. B. Schwungrad, Schaufelräder des
Wandlers, auch Reifen u.a.);
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Bild 14. Absoluter Verbrauch (B),
Fahrgeschwindigkeit (V) und gefahrene Strecken (S)
in Abhängigkeit von der Beschleunigungszeit (t)
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Schlussfolgerungen

- Der absolute Verbrauch für sehr kleines Intervall:
ti

Bi   Be .dt 
0

- Durch Einführung eines zusätzlichen Schaufelrades
und relativ einfache Bearbeitung des Serienwandlers
„1334BBA“ ist eine Vergrößerung des maximalen
Drehmomentverhältnis mit über 50% erreichbar;
- Ein solcher dreiphasiger Wandler ist geeignet für
leistungsverzweigte Gabelstapler-Getrieben;
- Durch leistungsverzweigtes Schema ist Wandler mit
kleinerem Profildurchmesser (Da) verwendbar und
zusätzliche Änderung der Motorbelastung mittels
Änderung des Zähnezahlverhältnis () realisierbar;
- Auf dem Fahrzustandsdiagramm bestehen Betriebsbereiche, wo leistungsverzweigtes Getriebe ziemlich
sparsamer ist. (z. B. Betriebsbereich bis 10 km/h);
- Die maximale Beschleunigung der leistungsverzweigten Variante ist mit ungefähr 7 % niedriger als
bei Serienwandler. Das kann man durch nach links
verschobene Kennlinien der gemeinsamen Arbeit und
niedrigere Motorleistung erläutern;
- Trotzdem liegen die Kenlinien der Fahrgeschwindigkeit und der gefahrenen Strecke beim Beschleunigen
nur ein wenig nach unten – 2% und 5%;
- Kennlinien des absoluten Kraftstoffverbrauchs beim
Beschleunigen zeigen fast gleichen Verlauf bei
Wandlers, aber etwa 10% niedrigeren Verbrauch für
leistungsverzweigtes Getriebe.

1
( Be i  Be i 1 ).(ti 1  ti ) , g ;
2.3,6

- Der absolute Kraftstoffverbrauch für die gesamte
n

Fahrstrecke: B 
 Bi , g .

i 1

Die Kennlinien, die dynamisches Verhalten des
Staplers mit verschiedenen Getriebevarianten darstellen, lassen sich auf dem Bild 13 und 14. sehen.
3,5

a, m/s

2
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Резюме:
В работата е представена система за измерване на параметрите на кормилни системи с хидравлично
усилване. Разработена е програма за запис и обработка на информацията от сензорите на системата.
Програмата е направена в среда на LabView. Системата е предназначена за изследване на параметрите на
кормилни системи с хидравлично усилване тип зъбна рейка при лабораторни и експлоатационни условия.
Ключови думи: кормилни системи, измервателна система, хидравлични усилватели, хидравлични
помпи.

изчислителни параметри по време на измерването
с помощта на мултифункционално устройство и
специализирани сензори.

1. Въведение
Кормилните уредби с хидравлично и електрохидравлично усилване се използват масово в
леките автомобили произвеждани до момента,
независимо от тенденцията за преминаване към
кормилни системи с електрическо усилване.
Изправността на кормилната система е от
съществено значение за безопасното движение на
автомобилите. Това определя необходимостта от
навременно откриване и отстраняване на
неизправностите по тази система. За откриването
на неизправностите е необходимо да се знае
взаимовръзката им с основните параметри
(налягане, преместване, сили и др.) в тези системи.
Те се определят сравнително лесно с помощта на
сензори непрекъснато във времето или в
определени моменти. Така въз основа на
стойностите на основните параметри на системата
може да се следи непрекъснато по време на
експлоатацията или само по време на преглед
състоянието на кормилната система.
Целта на настоящата работа е комплектоване
на измервателна система и разработване на
програма в среда на LabView за експериментално
изследване на параметрите на кормилни системи с
хидравлично усилване за леки автомобили с
възможност за запис на измерваните и

2. Измервателна система
2.1. Структура на измервателната система.
Мобилен
компютър
(Laptop)

P1

ЗБ
АЦП

P2

СМ

Ga/Fk

αk

Многофункционална
мобилна, цифрова
измервателна
система

nп

P3
αkk
Mkk

„Стенд”/автомобил

Фиг.1. Блок схема на измервателната система.
АЦП – анлого-цифров преобразувател (USB6211 ОЕМ или друг подобен с поне 8 аналогови
входа);
СМ - съгласуващия модул, осигурява
захранването на сензорите и съгласуването на
сигналите им с входа на АЦП;
ЗБ – захранващ блок, осигурява стабилизирано
захранване от 12/14,5 V на СМ;
P1 – сензор за налягане, тензометричн тип с
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вграден усилвател (точност 0,5 %) с диапазон на
налягането 0÷160 atm;
P2 – сензор за налягане, тензометричн тип с
вграден усилвател (точност 0,5 %) с диапазон на
налягането 0÷160 atm;
P3 – сензор за налягане, тензометричн тип с
вграден усилвател (точност 0,5 %) с диапазон на
налягането 0÷160 atm;
αkk – сензор за ъгъл на завъртане на кормилното
колело, потенциометричен тип, deg;
Mkk – сензор за усилието приложено в
кормилното колело (тензометричен тип) с
тензометрични
усилватели
(на
база
на
диференциален усилвател AD8137) с аналогов
изход, N.m;
αk – сензор за ъгъл на завъртане на дясното
управляемо колело, потенциометричен тип, deg
или L – сензор за преместване на зъбната рейка,
потенциометричен тип, mm;
Fk – сензор за силата действаща в пръта на
зъбната
рейка
(тензометричен
тип)
с
тензометрични
усилватели
(на
база
на
диференциален усилвател AD8137) с аналогов
изход, N.
Съгласно
направеното
проучване
за
изграждането на системата се използва АЦП
(Аналого Цифров Преобразувател) с USB
интерфейс. Избрания интерфейс позволява от една
страна висока скорост на преноса на данни, а от
друга позволява свързване на измервателната
система при необходимост към преносим или
стационарен компютър. За разлика от PXI, PCI,
GPBI, SCXI, VXI, IEEE 1394, PCMCIA, LAN и др.
Интерфейсите, които са специализирани и не са
налични на всеки компютър с изключение на
мрежовата връзка (LAN), но АЦП с този
интерфейс са със значително по-висока цена (до
няколко пъти).
Към АЦП за измервателната система са
поставени и други изисквания, като някой от поважните са:
- малки габаритни размери и маса;
- ниска консумация на енергия;
- драйвери за програмна среда LabVIew;
- технически характеристики на АЦП (брой
канали, разрядност, брой диапазони на входните
сигнали, максимална честота на дискретизация и
др.);
- време за влизане в работен режим;
- точност при преобразуването на сигналите
- цена на АЦП.
Системата осигурява възможност за запис (на
HDD на компютъра, който играе роля на
записващо устройство) и следене на екрана в
реално време на сигналите от отделните канали.
Системата записва следните параметри:
Налягане след помпата за високо

налягане (P3), МPa;
Налягане от двете страни на
хидравличния цилиндър (P1 и Р2),
МPa;
Ъгъл на завъртане на кормилното
колело, deg;
Сила (Момент) на завъртане на
кормилното колело, N (N.m);
преместване на зъбната рейка, mm;
Надлъжна сила в зъбната рейка, N;
Скорост на изменение на: P1 → dP1,
P2→ dP2, αkk→ dαkk, и Fk→ dFk
ΔF= Fk - P1.S1 (S1 – площ на буталото
на зъбната рейка).
Посочените дименсии за отделните сензори се
получават, чрез съответното преобразуване на
напреженовия сигнал от сензорите в направената в
среда на LabView програма.
В системата не се използват универсални
тезометрични усилватели, а само тензометрични
сензори с вградени усилватели, което води до полесната работа с нея, както и по-малкото време за
настройка за работа. Честотата на дискретизация
на сензорите е 1 кHz, което е напълно достатъчно
за поставената цел.
2.2. Схема на разположението на сензорите в
кормилна система.

кк

4
2

1

13

12

3



6

7

11
8

10
9

Фиг.2 Схема на разположението на сензорите в
кормилна система с хидравлично усилване.
1 – сензор за налягане P1; 2 – сензор за налягане
P2; 3 – сензор за усилието приложено в
кормилното колело; 4 – сензор за ъгъл на завъртане
на кормилното колело; 5 – разпределител на
162

налягането в хидравличния цилиндър; 6 – сензор за
силата действаща в пръта на зъбната рейка; 7 –
сензор за линейно преместване на пръта на зъбната
рейка; 8 – резервоар за хидравлична течност; 9 –
хидравлична помпа; 10 – сензор за оборотите на
хидравличната помпа; 11 – предпазен/регулиращ
клапан; 12 – сензор за налягането след
хидравличната помпа P3; 13 – зъбна рейка с
хидравлично усилване.
Присъединяването на сензорите за налягане
към кормилните механизми на различните
автомобили се осъществява с помощта на
трипътни хидравлични елементи специално
изработени
за
конкретният
механизъм.
Потенциометричните сензори за ъгъл на завъртане
на кормилното колело и преместване на зъбната
рейка са многооборотни потенциометри от по 10
кΩ. Те са свързани, като делител на напрежение с
линеен изход по схемата показана на фиг.3. На
входа на схемата се подава стабилизирано
напрежение от 9 V, а на изхода се получава
напрежение пропорционално на ъгъла на завъртане
на
потенциометъра.
Стойността
на
потенциометрите е избрана, така че сензора да има
колкото се може по малка консумация на ток 0,9
mA и същевременно изходния сигнал да има
необходимата шумо устойчивост.

Фиг. 3 Схема на свързване на
потенциометричните сензори.
Ъгълът на завъртане на потенциометъра се
определя се определя по формулата:

 i  U m  U output .KU , deg

където:

U output  U input

– изходно напрежение на сензора/делителя;
5000
 4 ,5V – напрежение на изхода на
U m  9.
10000
делителя в неутрално положение на сензора;

KU 

2.3. Програмно осигуряване.

7

1

23
22

2
3

iT .360 10.360

 400 ,
U input
9

deg/V

–

коефициент, които показва на какъв ъгъл (deg) е
необходимо да се завърти потенциометъра, така че
напрежението на изхода на делителя да се промени
с 1 V;
iT  10 – брой обороти на потенциометъра.

9

8

R
R1
 9. 1  0  9V  R1  f (  )
R0
10000

KT 

iT
10

 10 3 , 1/Ω – коефициент
R0 10000

отчитащ изменението на съпротивлението на
потенциометъра за едно завъртане (3600);
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Фиг.4. Екран на програмата за изследване на характеристиките на кормилни уредби с хидравлично усилване.
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визуализиране на графиката на изменение
на P3= f(t) – налягане след хидравличната помпа,
MPa;

визуализиране на графиката на изменение
на P1= f(αkk) – налягане от лявата страна на
буталото на хидравличния цилиндър, MPa;

визуализиране на графиката на изменение
на P2= f(αkk) – налягане от дясната страна на
буталото на хидравличния цилиндър, MPa;

визуализиране на графиката на изменение
на P3= f(αkk) – налягане след хидравличната
помпа, MPa;

визуализиране на графиката на изменение
на P3= f(ne) – налягане след хидравличната
помпа, MPa;

визуализиране на графиката на изменение
на dP1= f(αkk) – скоростта на изменение на
налягането от лявата страна на буталото на
хидравличния цилиндър, MPa;

визуализиране на графиката на изменение
на dP2= f(αkk) – скоростта на изменение на
налягането от дясната страна на буталото на
хидравличния цилиндър, MPa;

визуализиране на графиката на изменение
на dP3= f(αkk) – скоростта на изменение на
налягането след хидравличната помпа, MPa;

визуализиране на графиката на изменение
на ik=f(αkk) - кинематично предавателно число на
кормилната уредба;

визуализиране на графиката на изменение
на ic=f(αkk) силово предавателно число на
кормилната уредба;

визуализиране на графиката на изменение
на - Fkk=f(αkk,0) – сила в кормилното колело, N;

визуализиране на графиката на изменение
на Ky = f(αkk)– коефициент на усилване;

записва информацията от осемте сензора в
текстови файл във функция на времето;

чрез превключване на входния сигнал
програмата може да визуализира записана в
текстови
файл
информация
предходно
изследване на кормилна система/механизъм;
За коректно измерване с програмата е
необходимо предварително да се нулират
показанията на сензорите, чрез коригиране на
показанията им от панела за съответния сензор.
Настройката се прави при всяко стартиране на
програмата.
Програмата е тествана на USB 6211 ОЕМ, но
може да се ползва и от други АЦП на фирмата
National Instruments, които ползват драйвери NI
DAQmx. При използване на други АЦП може да се
ползва само структурата на системата, като при
някой други фирми на АЦП отделните блокове в
програмата са идентични и в този случай
промяната се извършва бързо и лесно, такива са
АЦП на фирмата Advantech.

където:
1 – избор на каналите на АЦП, към които да се
свържат осемте входни сигнала;
2 – обхват на напрежението на входните
сигнали, V;
3 – вид на свързването на входовете на АЦП
(единично или диференциално – в този случай
могат да се включат едновременно до осем
канала);
4 – обща честота на дискретизация на сигналите
от всички канали и брой точки визуализирани на
екрана за една секунда;
5 – бутон за включване и изключване на записа
на сигналите;
6 – спиране на програмата;
7 – прозорец за настройка на сензорите;
8 – графичен прозорец;
9 – графичен прозорец;
10 – панел за настройка на първия сензор за
налягане P1, MPa;
11 – панел за настройка на втория сензор за
налягане P2, MPa;
12 – панел за настройка на третия сензор за
налягане P3, MPa;
13 – панел за настройка на преместването на
зъбната рейка L, mm;
14 – панел за настройка на сензора за ъгъла на
завъртане на кормилното колело αkk, deg;
15 – панел за настройка на въртящият момент в
кормилното колело, N.m;
16 – панел за настройка на сензора за оборотите
на хидравличната помпа ne, 1/min;
17 – панел за настройка на сензора за надлъжна
сила в зъбната рейка, N;
18 – стойност за корекция;
19 – цифров прозорец на стойността за корекция
на показанията на сензора при настройка на
системата;
20 – винт за нулиране на показанията на сензора
при настройка на системата;
21 – цифрова индикация на текущото показание
на сензора;
22 – аналогов индикатор за текущото показание
на сензора;
23 – максимална стойност на измерваният от
сензора параметър.
Направена е програма [1÷5] за визуализация и
запис на информацията от сензорите на стенда за
изследване на параметрите и характеристиките на
хидростатични кормилни уредби. Програмата има
следните възможности:

визуализиране на графиката на изменение
на P1= f(t) – налягане от лявата страна на
буталото на хидравличния цилиндър, MPa;

визуализиране на графиката на изменение
на P2= f(t) – налягане от дясната страна на
буталото на хидравличния цилиндър, MPa;
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По този начин се облекчава настройката на
системата. В среда на LabVIEW се изработва
програма за настройка на системата, визуализация
и запис на необходимата информация в реално
време от необходимите за извършваното .
Измервателната система позволява да се
изследва работата на кормилна уредба с и без
хидравлично
усилване
при
различни
експлоатационни условия на движение на ТС.
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Abstract:
A system for measuring of the parameters of hydraulic power steering systems is examined in the present paper.
A special program for record and processing of the information from the sensors of the system was developed. The
program is made in the LabView. The system is designed for investigations of parameters of power steering systems
with hydraulic amplification type rack at laboratory and operating conditions.
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Анотация:
Направен кратък анализ на производството на биоетанол и влиянието му върху околната среда,
посочени са спорните въпроси, с които то е свързано и са набелязани възможности за тяхното
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1. Увод
Вследствие
индустриалната
революция
човечеството, в частност транспортният сектор, е
изправен пред два сериозни проблема – петролът,
изчерпването му и все по-високите му цени, както
и климатичните промени. От тези факти става
ясно, че е необходимо да се предприемат спешни
мерки, фокусирани върху разработването на поефективни транспортни системи – системи, в които
неефективният транспорт е редуциран, енергията
се използва пълноценно и енергийният източник са
алтернативни горива.
В продължение на повече от век потреблението
на относително евтини изкопаеми горива
подпомогна икономическия растеж и развитието
на много страни. Но тази ера е към своят край, т.к.
световният добив и запаси на нефт и
нефтопродукти намаляват, а цените им
непрекъснато се увеличават. Липсата на този
ресурс неминуемо ще доведе до енергийна криза.
Пикът в добива на нефт предстои! През 2008г.
след анализ на 800-те най-големи петролни
находища в света, Международната Енергийна
Агенция (МЕА) заяви, че очакваният темп на спад
в добива е 6,7% годишно. Прогнозите на МЕА са,
че през 2030г. производството на нефт ще достигне
своя апогей, а в страните извън ОПЕК максимумът

в производството ще бъде около 2012г.

Фиг. 1. Производство на петрол в сегашни дни [1].
Втората криза засяга глобалния климат.
Антропогенното изменението на климата е
причинено основно от изгарянето на изкопаеми
горива и поставя критично предизвикателство за
околна среда. Светът трябва да предприеме
спешни действия за драстично намаляване
емисиите на парникови газове с цел да се намали
риска от драматични трансформации в климата на
планетата и екосистемите. Според Доклада Стърн
разходите и затрудненията за намаляване на
емисиите на парникови газове ще се увеличават
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експоненциално с времето [2].
ЕС е насочил усилията си в борбата с
изменението на климата. Според Европейската
Агенция за Околна Среда (ЕАОС), ЕС ще намали с
8% емисиите до 2012г. Въпреки това са
необходими допълнителни мерки, за да бъдат
изпълнение целите на Европейската Комисия (ЕК)
за 20% намаление на емисиите в ЕС-27 до 2020г.
[3]. По тази причина използването на алтернативни
горива се приема като една добра възможност.
В настоящата статия е направен кратък анализ
на производството на биоетанол и влиянието му
върху околната среда, посочени са спорните
въпроси, с които то е свързано и са набелязани
възможности за тяхното преодоляване.

Както стана ясно, биоетанолът може да се
произвежда от различни суровини и с различни
процеси. По тези причини влиянието му върху
околната среда е различно, в зависимост от
„жизненият цикъл” на горивото, т.е. от
въздействието му от първоначалния източник на
производство до използването в превозното
средство (т.н. „Well-to-wheel analysis”). Ето защо е
необходимо да се обърне внимание на особено
важните въпроси, свързани с емисиите на
парникови газове и енергийния баланс на
използваното гориво.
Енергийният баланс представлява отношението
на вложената енергия за производството на
биоетанол през целия жизнен цикъл, отнесена към
енергийното съдържание на полученото гориво. И
т.к. балансът е свързан с жизненият цикъл, то той
зависи от много променливи, като например:
изходната суровина, използваната земеделска
техника, региона, в който се произвежда,
производствения
процес,
транспортирането,
ефективността на автомобила и т.н. С
усъвършенстване на производствените методи и
изходните суровини, с все по трудния добив на
суров петрол енергийният баланс на биоетанола
ще се увеличава. В зависимост от производствения
метод и суровина за един литър етанол, сравнен с
петролния му еквивалент вложената енергия може
да бъде намалена с до 23MJ (Табл. 1).

2. Изходна суровина, производство и приложение
Биоетанолът може да се произвежда от всяка
биологична суровина, съдържаща захар или
суровини, които могат да бъдат превърнати в
захар, като нишесте и целулоза.
Основните култури, които се използват за
промишлено производство на биоетанол са захарна
тръстика, жито (царевица), пшеница и захарно
цвекло [4]. Последните две в момента, а и в
обозримо бъдеще, са основните източници на
биоетанол в Европа.
Произведеният от тези изходни суровини етанол е
условно наречен първо поколение. При него за
производството се използват само част от цялото
растение, докато в следващото, второ поколение, за
биоетанол се използва почти цялото растение. Той
се произвежда по по-сложен технологичен процес
(целулозна хидролиза) от различни суровини, като
например отпадъци от селскостопанска продукция,
дървесина и отпадъци от дървопреработващата
промишленост, култури, неизползвани за прехрана
на населението и т.н. [5].

Tаблица 1.
Гориво/суровина
Етанол/целулоза
Етанол/захарна тръстика
Етанол/пшеница
Етанол/захарно цвекло
Етанол/царевица
Бензин/Суров петрол

Енергиен баланс
2÷36
~8
~2
~2
~1,5
~0,8

Биогоривата имат потенциал за намаляване на
емисиите на парникови газове (ПГ), ако са
произведени по устойчив начин. Подобно на
енергийния баланс, този потенциал зависи от
редица фактори [6]. Данните в съществуващата
литература от направени анализи и изпълнени
проекти за намаляване емисиите на парникови
газове варират в много широки граници – от 4% до
79%. Диапазонът на изменение на тези резултати е
породен от конкретната „верига за доставка” на
дадения биоетанол, т.е. от жизнения цикъл на
горивото.
Най-голямо редуциране емисиите на ПГ към
момента е постигнато при производството на
биоетанол от захарна тръстика в Бразилия, т.к. чрез
отпадъчния продукт се произвежда енергия за
извършване на производствения процес, както и за
когенерация на електричество.

Фиг. 2. Баланс на ПГ през жизнения цикъл [8].
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Съгласно Червената директива на ЕС,
използваните биогорива трябва да редуцират с
минимум 35% емисиите на парникови газове в
сравнение с фосилните горива. Това изискване ще
се увеличава като през 2017г. ще достигне 50%, а
през 2018г. трябва да надвишават 60%.
За постигането на тези цели е необходимо да се
анализират и оптимизират веригите за доставки на
биогорива.

високо процентно съдържание на етанол, въпреки
че за приложението им, от една страна, са
необходими изменения главно в конструкцията на
двигателя, а от друга, трябва да се изгради нова
или промени сегашната инфраструктура за
дистрибуция на горива.
3. Влияние на биоетанола на локално ниво
В повечето населени райони транспортът е найголемият източник на прахови частици и емисии
на вредни вещества от използване на горива, което
поставя важния въпрос за общественото здраве.
Заместването на конвенционалните горива с
биогорива в транспортния сектор има потенциала
да намали локалното замърсяване на въздуха по
два начина. Първо, биогоривата произвеждат помалко прахови частици и летливи органични
съединения (ЛОС) отколкото фосилните горива.
Второ, в сравнение със своя фосилен конкурент,
етанолът емитира по-малко въглероден окис (СО).
Следва да се отбележи, че по този въпрос се
изказват и други мнения. Според някои
проучвания емисиите на CO и въглеводороди (HC)
са повишени в сравнение с конвенционалните
горива, но в крайна сметка стойностите им не
надвишават регламентираните законови рамки.
Така или иначе, счита се че поради изтъкнатите
по-горе предимства биоетанолът допринася за
подобряване качеството на въздуха.
Промяната в количествата на азотните окиси е
много малка. Изследванията показват изменения
на азотните окиси (NOx) в отработените газове от
намаляване с 10%, до увеличение с 5%. Отнесени
към жизнения цикъл обаче, емисиите на NOx са
значително повече и са следствие на използването
на торове [5].
За да се оцени обективно влиянието на
биогоривата върху локалните параметри на
въздуха, е нужно те да бъдат сравнени с други
конвенционални горива, които широко се
използват в транспорта. Текущите изследвания не
дават ясен и окончателен разчет на нетния ефект от
преминаването на биоетанол върху общите
емисии.

Tаблица 2
Гориво/суровина
Биоетанол/захарно
цвекло
Биоетанол/пшеница
Биоетанол/царевица
Биоетанол/захарна
тръстика

Намаляване
емисиите на
ПГ, %
48
45
56
74

Биоетанолът се използва като алтернативно
гориво за транспорта по целия свят. Приложение
намира както в комбинация с конвенционално
гориво, така и като основно (фигура 3).

Фиг. 3. Приложение на биоетанола [9].
Горивните смеси с ниско съдържание на етанол
предлагат
най-достъпното
решение
за
ограничаване използването на фосилните горива и
редуциране емисиите на ПГ, т.к. не са необходими
конструктивни изменения в транспортните
средства и съществуващата инфраструктура. В
съответствие с това, в публикуваната от ЕС през
2009 г. Директива за качествата на горивата са
одобрени такива, които съдържат до 10% етанол
[10]. Ясно е, че с използването само на тези смеси
няма да бъдат постигнати поставените от ЕС-27
цели за борба с изменение на климата и
намаляване на енергийната зависимост, но те са
първата крачка в тази посока.
Големи надежди се възлагат на горивата с

4. Въпроси на които трябва да се обърне
внимание
В много страни производството на биогорива е
една сравнително нова и бързо развиваща се
дейност. Въпреки това, през последните години се
изказаха опасения, че то ще задълбочи проблемите
с изхранването на населението и ще повлияе
отрицателно върху околната среда, поради
целенасоченото отглеждане на продукция,
предназначена за добив на биогорива.
Тези въпроси са основателни и изискват
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определено внимание. В действителност в момента
съществуват затруднения с осигуряването на храни
за населението в отделни части на света, но това се
дължи не на ограничен капацитет за производство
на
селскостопанска
продукция,
а
на
неравномерното й разпределение [7].
Унищожаването на гори, използването на
площите под угар, засяването на генно
модифицирани култури с цел отглеждане на
„енергийни суровини” ще окаже негативно
влияние върху екосистемите [5]. По тази причина
нормативните документи, регламентиращи тези
дейности, трябва да бъдат непрекъснато
прецизирани, за да гарантират устойчиво
производство и използване на биогоривата.

производството и използването на биогорива.
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5. Изводи
Въпреки, че производството и приложенията на
биоетанол се увеличават непрекъснато в световен
мащаб, необходимо е да се обърне внимание на
следното:
a. Да продължат и се задълбочат изследванията
върху използването на биоетанола в транспорта с
цел по-пълно изясняване на потенциала му за
намаляване на емисиите на вредни вещества и
подобряване на енергийната ефективност.
b. Да се разширят и научните изследвания,
насочени към разширяване на суровинната база и
усъвършенствуване
на
технологиите
на
производство на биоетанола, а също така и към пообективна
оценка
на
възможностите
за
производства на биогорива в масови мащаби, без
да се застрашава прехраната на човечеството и
екосистемите.
c. Без отлагане трябва да бъдат решавани
въпросите свързани с нормативната уредба. Преди
всичко тя трябва да бъде единна за всички страни
членки на ЕС и насочена към стимулиране на
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Анотация:
В статията са представени резултати от изследването на транспортно средство експлоатирано
с гориво Е10.
Ключови думи: етанол, пътни изпитвания
1. Увод
С
намаляването
и
постепенното
изчерпване на нефтените запаси по света се
налага тяхната замяна. Етанолът е един от
възможните заместители на конвенционалния
бензин. За това той е обект на многократни
експериментални изследвания.
2. Цел на изследването
Настоящето изследване има за задача да
определи
предварително
влиянието
на
биоетанола върху експлотационните свойства и
техническото състояние на лек автомобил, с цел
планиране и провеждане на по-мащабен и
обстоен експеримент.
За постигането й са извършени
сравнителни изпитвания в експлотационни
условия, от които са определени основни
показатели при работа с бензин А95Н и с горивна
смес от 90% конвенционален бензин и 10%
етанол, като разход на гориво, ускоряемост на
автомобила и други.
За обект на изследването е избран лек
автомобил от среден клас и тъй като този клас
заема най-голяма част от парка в България,
следователно получените резултати биха важали
за всички автомобили, попадащи в този клас.
Предварителното изследване е с начало
31.05.2010г. и има обща продължителност от 15

месеца, като общия изминат пробег е 16 051км.
3. Провеждане на изпитванията
3.1. Обект на изпитването
За обект на изпитването бе избран лек
автомобил Опел Астра G произведен 1998 год.
със следните по-важни параметри:
 Двигател: бензинов, четиритактов;
 Брой цилиндри: 4
 Работен обем:1,598dm3
 Ефективна мощност: 55kW/5200min-1
 Ефективен момент: 128Nm/2800min-1
 Степен на сгъстяване: 1:9,6
 Предавателна кутия: 5 степенна,
механична
 Задвижващ мост: преден
3.2.Условия, при които се провеждат
изпитванията
Преди започване на изпитанията на лекия
автомобил бе извършено техническо обслужване
и пълна диагностика на всички системи на
автомобила свързани с оценка на техническото
му състояние. Проверено е състоянието на
цилиндро-буталната
група
и
газоразпределителния механизъм, след което с
изпитвания автомобил се изминати 3000km.
преди началото на изпитванията, с което се
изпълнява изискването на точки. 4.2. и 4.3. от
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част 4 „Наредба №73/15.05.2010г. за одобряване
на типа на нови моторни превозни средства.
За осигуряване на сравнимост на
резултатите от работата на двигателят с
различните
горива
бяха
провереявани
периодично газоразпределителния механизъм,
горивна и запалителна системи. Всички
изпитвания бяха проведени при номинален
температурен режим на работа на двигателя. За
отчитане параметрите на двигателя при работата
му е използван диагностичен софтуер Opel
Scanner.
Като допълнение бе е направено в
лабораторни условия опитно определяне на
№

влиянието на биоетанола върху образец от
гъвкавите горивопроводи на автомобила
3.3.Обем на изпитванията
Отчитайки факта, че в експлотационни
условия транспортните средства работят основно
в преходни режими на работа, изследванията
бяха проведени именно в неустановени режими
по
предватително определени маршрути.
Основен лимитиращ фактор бяха действащите
ограничения за максималната скорост на
движение съгласно Закона за движение по
пътищата.
Изпитванията са проведени по маршруте
отбелязани в табл.1
Табл. 1
Дължина Режим на работа
km
2750
градски условия

Маршрут

1.

гр. София (ж.к. Овча купел - бул. Св. Климент
Охридски – ж.к. Овча купел)

2.

София – Созопол – София

903,40

3.

Движение по четири планински етапа

113,82

4.

Движение по равнинен участък от автомагистрала
„Тракия”
ул. проф. Г. Брадистилов – автомагистрала „Тракия” –
гр. Ихтиман- автомагистрала „Тракия”- ул. проф. Г.
Брадистилов
Смесен цикъл на движение ( без предварително
определени маршрути )

5.
6.

12
460,40
11 815

Извън градски условия
(автомагистрала и първокласен
път)
Изкачване и спускане по
стръмни участъци
Ускорение на автомобила
от 0 до 100km/h
Смесен режим на работа
( градски и извън градски
условия)
Смесен режим на работа
( градски и извън градски
условия)

А95Н и с горивната смес от 90% бензи и 10%
етанол.
Изпитванията бяха проведени при работа
на
лекият
автомобил
в
следната
последователност:
 Със стандартно гориво А95Н;
 Със смес от 90% бензин и 10% етанол:
4. Получени резултати
 Разхода на горивната смес Е10 в градски
условия е близка по норма с това което е
предписано от фирмата производител
при използването на конвенционално
гориво
А95H;
(табл.2)
Табл. 2

Забележка: За получавене на по-точни и
достоверни резултати от изпитвания № 4 и 5
бяха провеждани по 10 пълни цикъла.
В настоящето изследване не се
разглежда съдържанието на вредни емисии в
отработилите газове, тъй като то е
предварително а необходимата техника за
целта е скъпа.
3.4. Горива, с които са проведени
изпитванията
Сравнителните
изпитвания
бяха
проведени със стандартно бензиново гориво

Маршрут

Тип гориво

Пробег- km

Среден разход на гориво-l

София–Ст.Загора-Сливен-Ямбол-Созопол

Е10

452,70

6,08

Созопол-Ямбол-Сливен-Ст.Загора-София

Е10

452,70

6,80

 Ускоренията на автомобила при
използването на Е10, са близки по

резултати с тези при използването на
конвенционално гориво А95H;(фиг.1)
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Ускорение на автомобила

Време за ускорение (s)

25
20
15

А95Н

10

Е10

5
0
0

2

4

6

8

10

12

номер на проведените изпитвания

фиг. 1
 Няма промяна в температурното
състояние
на
двигателя
при
използването на горивна смес Е10.
 Няма
съществено
влияние
на
използваните горивни смеси върху
гумените елементи и гъвкавите
тръбопроводи от горивната система,
т.е. тя не се нуждае от конструктивни
изменения.
5.Извод
Резултатите от проведените изпитвания
на лек автомобил с гориво Е10 потвърждават
съществени изменения в основни характеристики
на транспортното средство и в състоянието на
елементите от неговата горивна уредба. Тези
резултати са добра основа за по нататъчни
разширени експериментални изследвания за
окончателно потвърждаване на прогодността и

ефективността на биоетанола Е10.
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общо отделеният СО2 за континента [3]. В
следствие на увеличаващите се количества СО2
в атмосферата бяха приети максимално
допустими норми, които задават следните
стойности:
СО2 ≤ 120 gr/km до 2012 год.
СО2 ≤ 80 gr/km до 2020 год.

Увод
Транспортният сектор е един от найбързо развиващите се в световен мащаб, а
следователно и един от най-големите
консуматори на енергия. По настоящем над 30%
от световният разход на енергия се полага на
транспортните средства [3]. Броят им
непрекъснато се увеличава, от където следва и
по-голям разход на гориво. Петролът заема
почти 100%-ен дял от енергоизточниците
използвани в двигателите на превозните
средства. Като резултат от процеса горене в
атмосферата се отделят токсични компоненти
като азотни оксиди – NOx , които са и парникови
газове ; въглеводороди – СН ; въглероден оксид
– СО и твърди частици – РМ при дизеловите
двигатели. Освен това се отделя и въглероден
диоксид – СО2, който не е токсичен, но влиза в
групата на парниковите газове и влияе на
климатичните промени на планетата. В Европа
транспортът отделя приблизително 15% от

САЩ, Европейският Съюз и Япония въвеждат
рестриктивни стандарти по отношение на
екологичните
изисквания
спрямо
произвеждащите се двигатели за транспортни
средства, които намалиха съдържанието на
токсичните компоненти в пъти. Това е
благоприятно за околната среда и климата, но
сега
основен
проблем
представляват
транспортните системи на държавите с
развиваща се икономика като Китай, Индия,
Индонезия и Бразилия. Имайки предвид, че тези
държави са и водещи в световен мащаб по
население. Само населението на Китай и Индия
е над 2,5 млрд души, а това на Европа е 731,5

173

рифове.
Много
от
животните
обитаващи тези рифове умират.
5. Затопляне на водите в големите езера –
нивото на водата в тях намалява,
изчезват някой растителни видове, от
където
следва
и
опасност
за
животинските обитатели.
6. Нарушаване
на
климатичното
равновесие на отделни региони –
обилни
дъждове
и
наводнения,
повишена честота на вълни Тсунами, а
в същото време нетипична суша и липса
на дъждове в други части на Света.
7. Промяна на екосистемите – когато
температурата нараства някои животни
мигрират и напускат естествените си
ареали, това води до изчезването на
цели видове. Особено застрашени са
обитаващите полярните кръгове.
8. Промяна на времетраенето на сезоните
през годината – преходните сезони
намаляват за сметка на зимата и лятото.
9. Окисляване на морската вода - СО2,
който се разтваря във водите на
океаните прави морската вода покисела.
10. Повишаването на температурата влияе
на човешкото здраве – появяват се нови
видове алергични реакции, в някои
райони
се
увеличава
броя
на
маларийните комари.
11. Средногодишната
температура
за
последните 130 години се е увеличила с
0,6ºС.
Резултатите
от
глобалното
затопляне
недвусмислено показват необходимостта от
разработване и внедряване на алтернативни
енергийни източници, които да отделят помалко СО2 и токсични компоненти, които също
влияят на околната среда и климата.

млн. От тук следва, че само за тези две държави
необходимостта от транспорт е приблизително
3,4 пъти по-голяма от тази на Европа, ако като
отправна точка се приеме глава от населението.
Важен проблем е, че тези страни нямат приети
стандарти за екологичност и използват все още
и така наречените ''черни двигатели''. Трудно би
било да се определи какво количество СО2 като
световен процентен дял се отделя от
гореизброените държави. В същото време те
увеличават броя на автомобилният си парк в
десетки, а понякога и стотици пъти за
краткосрочни периоди от време. Тази тенденция
тепърва ще се засилва имайки предвид броя на
автомобили на 1000 жители от населението на
Китай например, сравнен със същият за САЩ
[4]:
Китай: 10 автомобила на 1000 жители
САЩ: 775 автомобила на 1000 жители
Статистиката показва, че за 2003 година в Китай
е имало 4,4 млн автомобили (25% от
автомобилите в Европа), като до 2030 година те
ще се увеличат с 550 млн броя. Отчитайки и
увеличаването на боя на автомобили в световен
мащаб, следва че до 2030 год транспортният
сектор ще консумира 54% от енергията в Света
[4]. От тук следва необходимостта от
разработване на алтернативни енергийни
източници, които да са по-екологични в
сравнение със сега използвания петрол.
Климатични промени през последните 100
години.
В следствие на парниковият ефект, за
засилването на който имат връзка и
транспортните средства, в последното столетие
се наблюдават следните промени в климата и
екологичното равновесие [5]:
1. Повишаване нивото на океаните – през
20-ти век нивото на океаните се е
повишило с 15 см. Прогнозите показват,
че през 21 век същото ще се повиши с
59 см, което ще окаже неблагоприятно
влияние върху кораловите рифове и
някой морски екосистеми.
2. Топене на ледници – дебелината на
леда през лятото е на половина от тази
през 1950 год. Топенето може да се
дължи и на промяна на посоката на
движение на океаните.
3. Топене на снежните шапки на
върховете на планините, както и топене
на постоянните снегове в някои части
на планетата.
4. Затопляне на водата в океаните – води
до онищужение на 25% от кораловите

Алтернативни източници на енергия за
транспортните средства:
Към настоящият момент като алтернативни
източници на енергия за транспортните средства
се използват:
1. Слънчева енергия
2. Електрическа енергия
3. Биогорива
4. Водород
5. Природен газ
Всички
те
превъзхождат
петрола
и
произлизащите от него конвенционални горива
по отношение на екологични показатели. Някои
изледвания на жизнения цикъл на производство
на био горива показват, че е спорен въпросът по
отношение на това дали наистина те са поекологични от конвенционалното гориво,
защото отделените NOx
по време на
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автомобила и безпроблемното му
паркиране. През 2006 година Nissan
изтегля всички бройки и ги онищужава.
3. През 2003 година Toyota разработва
SUV изцяло използващ електрическа
енергия – RAV4-EV. Разходите за kW/h
възлизат на 0,09 US$, а за същият модел
с конвенционален двигател на 2,70 US$.
Toyota изтегля всички бройки през 2005
година и ги онищужава.
Примерите
красноречиво
показват,
че
технологиите по отношение на проектиране и
употреба на електромобили са на достатъчно
напреднал стадий за да могат да задоволят
нуждите на населението на градове в
различните континенти по отношение на
превози от тип дом – месторабота, които
представляват над 90% от всички превози.
Проблемът в случая не е технологията, а
икономическите интереси на петролните
компании, които биха инкасирали загуби от
милиарди долари.
3. Биогорива – добиват се от възобновяеми
енергийни източници, каквито са земеделски
култури, като царевица, захарно цвекло,
палмово олио и рапица, като и от някои видове
водорасли.
Последните
имат
по-голяма
перспектива за използване в бъдеще имайки
предвид следните предимства:
 От водорасли може да се добият
935 000 т/хектар за година био гориво, а
от палмово олио например – 5 600
т/хектар за година [1].
 Не се използват за храна от хората и не
задълбочават проблема с изхранването
на населението.
Недостатък е по-сложното отглеждане на
водораслите в специални ферми с определена
температура, осветеност и влажност, както и
невъзможността те да поемат СО2 от околната
среда, защото се изисква принудително
подаване в затворени помещения.
Основните видове биогорива, които се
използват по настоящем са:
1. Боибутанол – близък е до бензина и
етанола. Извършвани са тестове, които
показват, че за употреба на биобутанол
в бензинови двигатели не са нужни
конструктивни промени.
2. Биоетанол
–
заместител
на
традиционния бензин. Произвежда се от
царевица, ечемик, захарна тръстика и
др. В Европейския Съюз действа
регламент с препоръчителен характер,
според който е необходимо петролните
рафинерии да смесват биоетанол с
конвенционално гориво в съотношение
2% към 98%. В САЩ се предлага
гориво Е10, което съдържа 10% етанол,
аналогично Е85 и Е100.

производство влияят на околната среда
от
еквивалентно на отделеният СО2
конвенционалното гориво. Въпреки това те
имат голямо предимство пред петрола –
произвеждат се от възобновяеми източници. В
следващото изложение са разгледани по отделно
всички видове алтернативни енергоизточници:
1. Слънчева енергия – не се използва като
основен енергоизточник за транспортни
средства и не намира масово приложение, но
вече има разработки на товарни автомобили
какъвто е Iveco Glider, при които част от
системите се захранват от слънчеви батерии,
които са монтирани на покрива на кабината на
товарният автомобил [2]. По този начин се
спестява енергията необходима за захранването
на тези системи, която би се консумирала от
двигателя.
2. Електрическа енергия – това е найекологичната енергия, която има потенциал за
масово потребление в транспортните средства
за в бъдеще. При нея практически не се отделят
вредни вещества и СО2. Разработките на
електромобили не са новост и до този момент
като
основен
недостатък
се
изтъква
ограниченият възможен пробег между две
зареждания и необходимостта от разработки на
материали за акумулаторни батерии, които да
позволяват по-бързо зареждане и по-голямо
изминато разстояние между две последователни
зареждания. Все по-актуални са автомобилите с
хибридни задвижвания, като първият сериен лек
хибриден автомобил бе произведен още през
1997 год от Toyota, а 2009-та година бе
започнато серийно производство на товарният
Mercedes Atego Blue Hybrid, както и DAF LF
Hybrid [2]. Днешните леки автомобили с
хибридни задвижвания изминават до 40 км с
едно зареждане, а батериите им се зареждат на
80% за два часа. Най-често използвани са
литиево-йонните батерии.
Интересни са следните факти [7]:
1. През 1996 година General Мotors
започва серийно производство на лек
електромобил EV1, които притежава
отлични динамични характеристики,
като ускорение от 0 до 100 км за 9 сек.
Автомобилът е от тип Plug In, т.е.
позволява зареждане на батериите от
нормален контакт, който може да се
инсталира във всеки гараж. Без
обяснение след 10 години всички
бройки от EV1 са иззети и онищужени.
2. През 1997 година Nissan представя
електромобилът Hyppermini. Щатът
Пасадена в САЩ закупува бройки от
модела, които се използват успешно за
служебни
автомобили
с
предназначение за градко движение.
Голямо предимство е компактността на
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инфраструктура за зареждане с водород.
Времето ще покаже дали съдбата на BMW 732
няма да е продължение на тази на
електромобилите разгледани в настоящата
статия.
Принципна схема на задвижване на автомобил с
водород е показана на фиг 1 [3]:

3.

Биодизел – най-често изходна суровина
е растителна маса, като соя, рапица, а
могат да се използват и животински или
използвани мазнини. Това е найперспективното и екологично чисто
гориво.
Подобрява работата на
двигателя, увеличава мощността, не
съдържа сяра, намалява разхода на
гориво. Изгарянето в цилиндрите на
двигателя не е съпроводено с
образуването на нагар и сажди. Може
да се използва като чист биодизел В100
или в смес с конвенционално гориво,
като най-често срещаното съотношение
е В30 – 30% биодизел и 70%
конвенционален дизел. Причините за
смесване с обикновен дизел са
замръзването при температури под 10ºС,
разяждането
на
гумените
уплътнения и смесването му с вода.
Има по-добри мажещи свойства от
обикновения дизел и не натоварва
допълнително горивната система. Има
изчистващ ефект и при преминаване
към биодизел е възможно филтърът на
горивната система да се запуши побързо.
Ако
се
използва
В100
задължително
се
добавят
антизамръзващи добавки. По план
5,75% от дизеловото гориво в Европа до
2010 год трябваше да е биодизел. Този
процент не е достигнат.
Тук, както и при електроенергията се поставя
въпросът за нарочно забавяне на внедряването
на
биогоривата
като
цяло,
поради
гореспоменатите очаквани загуби за петролните
компании.
4. Водород – разработките на автомобили
задвижвани с водородно гориво са все поактуални. Водородът може лесно да се складира
и пренася, не е взривоопасен и има три пъти повисока калоричност от бензина. Основен
проблем е все още скъпият метод за получаване
на водородно гориво. Използват се два основни
способа: разлагане на СН при високи
температури или разлагане на Н2О на съставни
компоненти
чрез
електрическа
енергия.
Европейският Съюз има планове да инвестира 1
млн евро в разработване на водородната
енергия.
BMW разработи модел 732, който
използва хибриден двигател работещ с бензин
или водород. Превключването от един вид
гориво на друг се осъществява само с един
бутон. Автомобилът е предназначен за
американският пазар и разполага с 12
цилиндров двигател с мощност 260 к.с. и
максимална скорост от 230 км/ч. Все още
проблем за използването на такъв тип
автомобили
е
липсата
на
изградена

1

5

2

3

6

4
7

1
Фиг.1

1 – задвиждащ мост, 2 – силово предаване, 3 –
електромотор, 4 – контролер, 5 – горивна клетка, 6 –
резервоар с водород (компресиран), 7 – допълнителна
батерия.

5. Природен газ - образува се от анаеробно
разлагане на органичен материал. Произходът
му е свързан главно с биохимични процеси, в
резултат на които се получава разлагане и
преобразуване
на
органични
вещества,
състоящи се от останките на животни или
растителни видове. Той представлява смес от
въглеводороди, метан, етан, пропан и
незначително
количество
по-тежки
въглеводороди. В почти всички видове се
съдържат N2, CO2 и по-рядко H2S. Основни
продукти при изгаряне са СО2 и водни пари. За
транспортният сектор интерес представлява
метанолът, който е по-евтин, тъй като е
отпадъчен продукт. Съхранението му е посложно, изискват се дебелостенни бутилки под
високо налягане. За момента това е найевтиното гориво, което може да се използва за
бензинови двигатели.
Заключение
Пред транспортният сектор са поставени два
основни проблема:
1. Ограничените запаси на петрол от една
страна и нарастващото потребление от
превозните средства от друга.
2. Екологичното влияние на транспорта
чрез отделянето на парникови газове и
токсични компоненти.
Те на свой ред изискват адекватни и бързи
решения, които до голяма степен могат да бъдат
намерени в разработването и използването на
алтернативни източници на енергия. Най-голям
потенциал има електрическата енергия. В
перспектива все повече ще се използва и
слънчевата енергия, макар и като спомагателен
енергоизточник
за
захранване
на
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допълнителните системи в автомобилите.
Усъвършенстването
на
производствените
процеси на биогоривата също ще доведат до
масовото им внедряване и липсата на критика
по отношение на замърсяване на околната
среда. Водородното гориво ще заема все поголям процент в листата на водещите
енергоизточници. Фактът, че дори в авиацията
вече се произвеждат летателни апарати
използващи само водород е достатъчно
красноречив и показва възможностите на този
вид гориво и за автомобилния транспорт.
От друга страна тези горива ще намалят
драстично отделянето на СО2 в атмосферата,
което ще бъде благоприятна основа за
намаляване на климатичните промени и
стабилизиране на екологичното равновесие.
Така транспортният сектор няма да търпи
днешната оправдана критика по отношение на
неоптимизирана енергийна ефективност и
отрицателно екологично въздействие върху
околната среда.
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Резюме:
В настоящата публикация е направен кратък обзор на основните нормативни документи, определящи
максимално допустимите вредни емисии от автомобили, задвижвани с двигатели с вътрешно горене. Акцентът
е поставен върху законодателството на ЕС, САЩ и Япония. Описани са нормативно определените процедури и
необходимите техническите средства за измерване на отделните компоненти в отработилите газове.
Ключови думи: двигатели с вътрешно горене, допустими вредни емисии, токсичност на
отработилите газове, измерване на токсични компоненти, цикли за изпитване на нови автомобили и
двигатели

товарни автомобили и октомври 2008 г. за
тежкотоварни автомобили с дизелови двигатели).
Следващият стандарт, ЕВРО 6, се очаква да влезе в
сила през 2013 г. за тежкотоварни автомобили с
дизелови двигатели, през 2014 г., за леки и
лекотоварни автомобили, и през 2015 г. – за
останалите категории.
Параметрите,
стандартизирани
в
тези
нормативни документи (ЕВРО 5 и ЕВРО 6) са: за
бензинови двигатели – CO, THC, NMHC, NOX, PM
(за двигатели с директно впръскване на бензин) и
за дизелови – CO, NOX, HC+NOX, PM.

1. Увод
Замърсяването на атмосферата и непрестанно
увеличаващият се брой автомобили налагат
изграждането на нормативна уредба, целяща
намаляването на вредни емисии от автомобили,
задвижвани с двигатели с вътрешно горене чрез
максимално допустими концентрации за вредните
компоненти на отработилите газове.
За осъществяването на този процес е
необходима изпитана процедура, както и доказани,
надеждни технически средства за извършване на
измерванията.

Табл.1. Максимално допустими стойности на токсичните
компоненти според стандарти ЕВРО-5 и ЕВРО-6 [2]

2. Стандарти за допустими емисии от нови
автомобили

CO
mg/km

Европейски съюз
Основно средство на ЕС за намаляване на
емисиите на вредни компоненти в отработилите
газове от автомобилния транспорт е наличието на
регламенти [1] относно условията за одобрение на
нови автомобили. В нормативната документация
са заложени максимално допустими стойности на
отделните компоненти, както и минимален ресурс
на системите за неутрализация, с които са
оборудвани автомобилите.
Първият стандарт – ЕВРО 1 – е въведен през
1992 г. за леки автомобили и 1994 г. за товарни.
Актуален към момента е ЕВРО 5 – от септември
2009 г. (септември 2010 г. за някои категории

THC
mg/km

ПЗ
СВ
ПЗ

NMHC
mg/km

ПЗ

NOX
mg/km

ПЗ
СВ

THC+NOX

mg/km
PM
mg/km
P
бр./km
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СВ
ПЗ
СВ
ПЗ
СВ

M, N1I
1000 1000
500 500
100 100
68 68
60 60
180 80
230 170
5(4,5) 5(4,5)
5(4,5) 5(4,5)
*

N1II
1810 1810
630 630
130 130
90 90
75 75
235 105
295 195
5(4,5) 5(4,5)
5(4,5) 5(4,5)
*

N1III, N2
2270 2270
740 740
160 160
108 108
82 82
280 125
350 215
5(4,5) 5(4,5)
5(4,5) 5(4,5)
*

6.1011 6.1011

6.1011 6.1011

6.1011 6.1011

преминават щателна проверка за концентрация на
вредни емисии в отработилите газове. За стари
автомобили обаче има гратисен период, в който
трябва да бъдат подменени с нови или оборудвани
със съответните неутрализатори. Този период е
между 8 и 12 г., в зависимост от класа и
предназначението на автомобила. В таблица 3 са
показани максимално допустимите стойности. Все
още няма утвърден стандарт за максимален брой
фини прахови частици.

В таблица 1 са показани максимално
допустимите стойности на отделните замърсители,
според стандартите ЕВРО-5 и ЕВРО-6 (последните
са дадени с получер шрифт). Стойностите за брой
на фини прахови частици са препоръчителни до
момента на влизане в сила на ЕВРО-6 (сепрември
2014 г.).
САЩ
Към настоящия момент в Съединените щати са
в сила два стандарта по отношение на максимално
допустимите стойности на отделните замърсители
в състава на отработилите газове от ДВГ –
федерален стандарт, изготвен от Американската
агенция за опазване на околната среда, и стандарт
на щата Калифорния, изготвен от Калифорнийския
борд по опазване на въздуха към Калифорнийската
агенция за защита на околната среда. Отделните
щати могат да избират с кой стандарт да се
съобразяват. Към 2010 г. 14 щата се съобразяват с
по-строгия калифорнийски стандарт. През 2016 г.
този стандарт ще бъде приет за федерален.
Леките и лекотоварни автомобили са разделени
на 9 категории и подкатегории, в зависимост от
предназначението и максималната си маса. В
таблица 2 са показани стойностите за три от тези
категории, избрани с параметри, близки до
европейската класификация (M, N1I-III и N2).

Табл.3. Максимално допустими стойности на токсичните
компоненти според настоящия стандарт в Япония [4]

CO, mg/km

CARB

LDV
2610
1300 1300
112
68 68
56
34 34

LDT1
2610
1300 1300
112
68 68
56
34 34

LDT2
2610
1300 1300
112
68 68
56
34 34

mg/km
NOX
mg/km

CARB

100

100

100

EPA

PM
mg/km
P
бр./km

EPA
CARB

44
44 44
6,2
6,2 6,2

93
44 44
6,2
6,2 6,2

93
44 44
6,2
6,2 6,2

CARB

6.1012

6.1012

6.1012

EPA

THC
mg/km

EPA

NMHC
mg/km

EPA

NMHC+NOX

CARB
CARB

CARB

24

NOX, mg/km

80

PM, mg/km

5

3. Измерване на компонентите
Измерването се извършва в лицензирани
лаборатории, с помощта на апаратура, отговаряща
на изиквания, описани в съответните нормативни
документи. Тестовете се провеждат при условия,
наречени цикли за изпитване и се осъществяват на
динамометричен стенд за двигателя (при
извънпътни машини и тежкотоварни автомобили)
или за целия автомобил. Изискванията към
динамометричния стенд са: да осигурява режимите
в стандартизираните цикли; точност на измерване
на честотата на въртене ±2%; точност на измерване
на въртящия момент ±3% в диапазона 20-100% и
±0,6% за под 20% [5].

Табл.2. Максимално допустими стойности на токсичните
компоненти според стандарти EPA Tier 2, LEV-II и LEV-III [3]

CO
mg/km

630

NMHC, mg/km

3.1. Стандартизирани цикли за изпитване
Европейски съюз
Стандартизираните цикли за изпитване в ЕС са:
ECE R49 (ЕВРО 1-2) – измерване при 13
установени режима на работа на двигателя –
честота на въртене, натоварване, времетраене;
ESC (ЕВРО 3-5) – подобрен вариант на ECE
R49, отново 13 установени режима;
ELR (ЕВРО 3-5) – изпитване за измерване на
димност, при преходни режими на промяна на
натоварването;
ETC (ЕВРО 3-5) – отново изпитване при
преходни режими, но при симулация на реални
пътни условия [6];
NRSC и NRTC – цикли за изпитване при
установен режим и преходни работни условия, за
извънпътни превозни средства [1].

Стойностите на бъдещия стандарт (влизащ в
сила през 2014 г.) отново са с получер шрифт.
Япония
Японското Министерство на околната среда
приема редица нормативни документи, отнасящи
се за максимално допустими емисии на всички
автомобили, влизащи в гъсто населени региони.
Законодателството задължава всички автомобили,
преминаващи през границите на тези региони да

САЩ
FTP-72 – цикълът симулира движение в градски
условия, с чести спирания.
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FTP-75 – включва подобни режими на FTP-72,
но е с по-голяма продължителност и по-висока
средна скорост.
SFTP (актуален) – включва изпитване по
цикъла FTP-75, както и два допълнителни режима:
US06 – движение по магистрала (висока средна
скорост, 77.9 km/h), както и SC03 – с включена
система за климатизация на купето [7].
Япония
10 mode – продължителност 140 s, симулира
движение в градски условия при ниска средна
скорост (17,7 km/h). Не включва режим на студено
стартиране.
10-15 mode – подобен на 10 mode, с по-голяма
продължителност, също не включва режим на
студено стартиране
JC08 (актуален) – много близък до реалния
режим на движение, с продължителност 1200 s.
Средна скорост 24,4 km/h, включва и режим на
студено стартиране [4].

Фиг.2. Световен хармонизиран цикъл за изпитване при преходни
режими

3.2. Технически средства за измерване
Газоанализатори
За измерване на концентрацията на определени
субстанции в газообразно състояние се използват
газоанализатори. По-долу са показани схеми и
изисквания към най-често използваните при
изследвания с цел стандартизиране и изследване
газоанализатори.
Табл.4. Изисквания към газоанализаторите

принцип на действие
точност
прецизност
смущения
отклонение от нула
отклонение от показание
време за нарастване

Световни хармонизирани циксли за изпитване
Съгласно споразумението на ООН от 2009 г. за
единни технически предписания към автомобили
[11] са изготвени световни хармонизирани цикли
за изпитване на автомобили. Те ще бъдат приети от
ЕС, САЩ, Австралия и Япония през 2014-2017 г.
WHSC – световен хармонизиран цикъл за
изпитване при 13 установени режима на работа на
двигателя. Режимите са показани графично на
фиг.1.

CLD, NDIR, FID
≤2% ≤0,2%
≤1%
≤1%
≤1%/1h
≤1%/1h
3s

Хемилуминесцентен детектор (CLD)
Използва се за измерване на концентрацията на
азотни оксиди. Най-често срещаните схеми
измерват общата концентрация на NOX (т.е. NO и
NO2) или само на единия компонент, съществуват
и двуканални анализатори, показващи в реално
време концентрацията и на двата компонента.
Принципът на действие е следният: при реакция
на NO с O3 и NO се доокислява до NO2. При
реакцията някои от молекулите NO2 запазват
допълнителна енергия – електрон преминава на повисоко енергийно ниво. Тези молекули
освобождават тази енергия (системата се стреми
към стабилно състояние) под формата на
светлинни кванти, които се регистрират. Връзката
между концентрацията на NO и измерената
светлина е близка до линейна.

Фиг.1. Световен хармонизиран цикъл за изпитване при установен
режим

WHTC (ЕВРО-6) – цикъл, симулиращ реално
движение в градски и междуградски условия,
както и движение по магистрала. Скоростта на
движение и въртящият момент са показани на
фиг.2 [6].

Фиг.4.1. Реактор на хемилуминесцентен NO детектор

Устройството на този тип уреди е просто, а
точността – висока и отговаря на изискванията за
типово одобряване на нови автомобили (табл.4).
Недисперсен инфрачервен анализатор (NDIR)
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Реалното приложение на този уред е за
определяне на концентрацията на CO, CO2, SO2 и
CH4. Всяка една от тези молекули поглъща
инфрачервена светлина с определена дължина на
вълната. Точността му е в допустимите граници
(табл.4).

кювета с референтен газ. Измерва се
интензивността на двата лъча и се сравняват. По
това се съди за погълнатата светлина със съответна
дължина на вълната и следователно за
концентрацията на търсената молекула, химична
връзка и т.н.

Фиг.4.4. Недисперсен инфрачервен анализатор

Пламъчно-йонизационен детектор
Този тип анализатор е деструктивен, измерва
концентрацията на въглеродни съединения.
Пробният газ се изгаря с помощта на оксидант и
гориво, несъдържащо въглерод (обикн. водород).
Въглеродните йони се отблъскват от дюзата
(положително заредена) и се регистрират от
високочувствителен амперметър. Сигналът се
усилва и така се измерва концентрацията на
въглеродни атоми.

Фиг.4.5. Принцип на действие на UV-VIS спектрометър

Фуриеров инфрачервен спектроскоп
За разлика от спектрофотометрията при този
метод светлинният лъч не е монохроматичен. В
апарата,
наречен
интерферометър,
след
разделянето на инфрачервения лъч на два лъча,
тези лъчи изминават различно разстояние, след
което се събират. Определя се погълнатата
светлина и се регистрира. Променя се разликата в
пътищата на лъчите и се измерва отново. При
разликата във фазите на вълните заради
изминатото
разстояние
вследствие
на
интерференция част от тези вълни се гасят
взаимно. Така се получава графика на погълнатата
светлина във функция на разликата в разстоянията
на двата лъча. Тази графика се нарича
интерферограма.
След
прилагане
на
трансформация на Фурие се получава търсения
честотен спектър, подобен на резултата от
спектрофотометъра. Основно предимство на този
метод обаче е в неговата по-голяма точност и
разделителна способност.

Фиг.4.9. Пламъчно-йонизационен детектор

Газов хроматограф
За определяне на концентрацията на
определени въглеводородни молекули се използва
газова хроматография. Често детекторът след
колоната на хроматографа отново е пламъчнойонизационен.

Фиг.4.10. Газов хроматограф
Фиг.4.6. Интерферометър на Майкелсон

Спектрофотометър
Принципът на работа на спектрофотометъра е
следният: светлинен лъч с определена дължина на
вълната се разделя на два лъча, които преминават
съответно през кювета, запълнена с пробния газ и

Методи за определяне на масата и броя на
фините прахови частици
Гравиметричен метод
Гравиметричният метод е най-точният метод за
измерване на масата на фините прахови частици.
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Газовете се пропускат през филтър с известна маса
и след края на изследването от масата на филтъра
се изважда масата на чистия филтър.
Това е задължителен метод за анализ на масата
на ФПЧ за стандартизиращи тестове [8]. Основни
недостатъци обаче са невъзможността за
измерване в реално време (т.е. моментни
стойности) и неясният състав на фините прахови
частици (измерва се само общата им маса).

диаметър, за да бъдат регистрирани.
Изискването към такива уреди за минимален
диаметър на регистрираните частици е 23 nm при
ефективност >50%. Методът технически позволява
регистриране на частици 5 nm при ефективност
>60% [11].

Метод на химичния анализ
Този метод също не позволява измерване в
реално време, но дава информация за
концентрацията на разтворимите органични
субстанции и саждите. Филтърът се загрява до
определена температура и след доокисляване на
органичните субстанции концентрацията на CO2
(пропорционална на концентрацията им) се
измерва с NDIR анализатор.

Фиг.4.14. Принципна схема на кондензационен брояч на частици
1 – резервоар за работен флуид; 2 – тръба от порест материал;
3 – корпус; 4 – нагревател; 5 – кондензатор; 6 – охладител на
кондензатора; 7 – оптически брояч; 8 – дебитомер; 9 – вакуумна помпа.

Изводи

Метод на дифузното зареждане
Този метод позволява определяне на
концентрацията на сажди и летливи органични
съединения с голяма точност. Уредът се състои от
зареждащо саждите устройство и два газови
хроматографа, чиито колони се загряват до
различни температури (за изпаряване на летливите
съединения). Електрическият заряд на саждите е
пропорционален на повърхностната площ на
частиците.

В периода 2013-2017 г. ще бъдат достигнати
приблизително еднакви нормативно определен
стойности за максимално допустими емисии в ЕС,
САЩ и Япония. Бъдещо намаляване на
ограниченията може да се очаква за броя на ФПЧ,
концентрацията на NOX и масата на ФПЧ.
След навлизането на ЕВРО-6 и LEV-III
предстоят важни статистически изследвания, както
и разработки на технологии за премахване на ФПЧ,
които да дадат насоки за корекция на максимално
допустимия брой фини прахови частици.
Евентуална насока за разработки е създаването
на динамометричен стенд за изпитване на
двигатели, който симулира стенд за цели
автомобили. Това би улеснило значително
уеднаквяването на циклите за изпитване на
извънпътни транспортни средства и тежкотоварни
автомобили.
Измерването на емисиите на газообразни
замърсители, с цел типово одобрение на нови
автомобили трябва да бъде извършвано чрез
описаните в законодателството газоанализатори.
За изследователски цели обаче биха могли да се
използват и по-сложните, но по-прецизни и
универсални методи като спектрофотометрия, тъй
като те предоставят информация за пълния състав
на отработилите газове или концентрацията на
отделен компонент с много висока точност.
Масата на фините прахови частици се измерва
директно с помощта на филтри с най-голяма
точност. За измерване в реално време обаче найподходящ е методът на дифузното зареждане, тъй
като дава информация както за саждите, така и за
летливи органични субстанции.
Все още няма задължителен метод за измерване
на броя фини прахови частици, в нормативната
документация се препоръчва методът на

Измерване на димност
Димността представлява коефициент на
поглъщане на светлината от отработилите газове.
Тя се измерва лесно и дава сравнително точна
информация за масата на саждите, след пресмятане
по емпирични формули – зависимост на Алкидас
(1)[9] и Къминс (2)[10].

(1)

(2)

Кондензационно броене
В стандартите за допустими емисии ЕВРО-6,
както и в предстоящия LEV-III има стойности за
максимален брой фини прахови частици.
Най-често използваният метод за измерването
на броя на фините прахови частици е т.нар.
кондензационно броене. Самото измерване се
осъществява от брояч на оптичен принцип. Но за
измерване на частици с малък диаметър е
необходимо тяхното уголемяване. Това се
извършва чрез кондензация на дадена течност в
средата на измервания газ. Така се образуват капки
около частиците, които са с достатъчно голям
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кондензационното броене.
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Abstract:
In this article a short review of the founding legislative documents defining the maximum admissible emissions
of harmful components from automobiles with internal combustion engine is made. Emphasis is placed on the EU, USA
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exhaust gas components are described.
Keywords: internal combustion engines, admissible exhaust emissions, exhaust gas toxicity, toxic components
measurement, new vehicle and engine test cycles.

183

BulTrans-2011
Proceedings
27-30 September 2011
Sozopol

МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТОКСИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ
В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ
ТЕОДОСИ ЕВТИМОВ

ФИЛИП МИХАЙЛОВ

Факултет по транспорта, Технически университет – София

Факултет по транспорта, Технически университет – София

tevtimov@tu-sofia.bg

ph_michaylov@tu-sofia.bg

Резюме:
В настоящата публикация е направен преглед на редица изследвания в областта на влиянието на
перспективните алтернативни горива за дизелови двигатели с вътрешно горене върху токсичността на
отработилите газове. Направен е кратък преглед на основните начини за намаляване на образуваните токсични
компоненти в двигателя. Обяснен е принципът на действие на актуалните технологии за неутрализирането на
вредните компоненти в отработилите газове в изпускателния тръбопровод, с акцент върху съвместната им
работа с биодизелово гориво. Разгледани са различни принципни технологии за очистване на газовете от фини
прахови частици.
Ключови думи: дизелови двигатели с вътрешно горене, токсичност на отработилите газове,
биодизел, каталитични неутрализатори, филтри за твърди частици.

съдържащият се в тях въглерод не е участвал във
въглеродния цикъл на планетата в продължение на
стотици милиони години.
Биогоривата се класифицират основно като
първо и второ поколение биогорива. Това
разделение е на базата на суровините, използвани
за производство им. Биогорива от първо поколение
се произвеждат от хранителни продукти – напр.
рапица, соя, слънчоглед, царевица, захарна
тръстика и др., докато второто поколение
биогорива – от нехранителни продукти – биомаса
от целулозни отпадъци при преработката на
хранителни култури, специални култури като
микроводорасли и др. [1].

1. Увод
Съобразяването с влезлите през 2009/2010 г. в
сила ЕВРО-5 и предстоящите през 2014/2015 г.
ЕВРО-6 стандарти за максимално допустими
емисии в отработилите газове на автомобили,
задвижвани с двигатели с вътрешно горене, налага
непрестанно изследване на методите и средствата
за намаляване на тези компоненти на отработилите
газове.
2. Алтернативни горива и горивни добавки за
дизелови двигатели
Причините за търсене на алтернативни горива
се състоят основно в постоянно повишаващата се
цена на петрола и петролните продукти,
опасенията за климатични промени и нарастващата
международната подкрепа на усилията в тази
посока. Въздействието на тези горива върху
процесите на образуване на токсични компоненти
обаче все още не е подробно изследвано.

Биодизел
Биодизел се нарича гориво, произведено от
растителни или животински мазнини, като чрез
процес на трансестерификация триглицеридите се
превръщат в моноалкилни естери. За реакцията е
необходим алкохол и катализатор (обикн. основа).
Биодизел се наричат и смесите на тези естери на
растителни и животински мастни киселини с
минерално дизелово гориво. В зависимост от
обемното съдържание на биодизел – от 1 до 100%,
горивото се означава, съответно, като B1 ... B100.
Биодизелът притежава сходни с тези на
минералното дизелово гориво свойства, но някои
основни параметри се различават – по-висок

Биогорива първо и второ поколение
Биогорива се наричат въглеродосъдържащи
горива, получени по биологичен път – при
обработка на биомаса, течни горива и биогазове.
Изключение са фосилните горива, които не се
класифицират като биогорива, тъй като се счита, че
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кинематичен вискозитет, по-ниска температура на
помътняване; по-високо киселинно число, пониско цетаново число и др. Конкретните стойности
обаче зависят от произхода на биодизела [2].
При изследвания на концентрацията на
нестандартизирани замърсители, при работа с
гориво B20 в отработилите газове концентрацията
на някои метали (Cu, Pb, Cr, Ni, Na) намалява,
сравнено с работа с минерално дизелово гориво.
Общото количество ароматни въглеводороди
обаче се повишава [3].
Други изследвания показват значително
увеличение на концентрацията на формалдехид, но
намаляване на концентрацията на бензопирен [4].
Концентрацията на отделните въглеводородни
съединения в отработилите газове на ДВГ,
работещи с биодизел, зависи изключително от
произхода на горивото [2].
Емисиите от CO и NOX, както и общото
количество HC, също се повишават при използване
на биодизел, спрямо конвенционално дизелово
гориво [05]. Други изследвания показват
намаляване на емисиите на CO и HC [6].
Фините прахови частици в отработилите газове
на двигател, работещ с горива B3, B20 [3] и B30 [7]
са с по-малка или сходна маса, в сравнение с
конвенционалното гориво, но броят им е по-голям
при всички режими на работа. Други изследвания
показват намаляване на общия брой ФПЧ при
работа с биодизел [6].
Изследванията показват по-висока реактивност
на саждите, образувани при работа с биодизел,
заради по-високото кислородно съдържание, което
подобрява процеса на изгаряне на саждите [8]. Все
още обаче не е напълно изследвано влиянието на
саждите, образувани при работа с биодизел (тези
сажди са различни по своята структура), върху
процеса на регенерацията и ресурса на филтрите за
твърди частици [9].

Разгледани са редица изследвания на емисиите
при съдържание на биоетанол в горивото с
различно обемно съдържание – между 5% и 20%.
Резултатите показват намаляване на CO и HC при
частични натоварвания, но увеличаване при пълно
[13]. NOX намаляват при всички режими, както и
димността – с 16%-87%, при различни режими
[14]. Работата на двигател с биодизел – биоетанол
и неутрализатор на принципа на селективна
каталитична редукция увеличава на ефективността
на неутрализатора [15].
Непреработени растителни масла
Непреработените
растителни
масла
са
използвани в близкото минало за гориво (чисти
или смесени с конвенционално дизелово гориво).
Свойствата на тези горива като цяло също са
сравнително близки до тези на конвенционалното
дизелово гориво. Основен проблем е значително
по-високият кинематичен вискозитет, което ги
прави непригодни за работа с прецизни, модерни
горивовпръскващи системи като Common rail.
При работа с непреработени растителни масла
някои изследвания показват намаляване на
емисиите на NOX в отработилите газове с до 30%
[16], докато други регистрират увеличение [17].
Водород
Изследвания на работа с пилотно впръскване
[18]
или
впръскване
във
всмукателния
тръбопровод [19] на водород води до подобрение
на мощностните характеристики и показва
умерено намаляване на NOX емисиите. При обемно
съдържание на водорода над 5% обаче емисиите на
NOX се увеличават значително. Тази идея на
практика представлява горене в условията на
частично хомогенизирана смес [20].
Fischer-Tropsch горива
Дефинират се като горива, получени чрез т.нар.
Fischer-Tropsch процес. Това е химичен процес на
синтез на течни въглеродосъдържащи горива от
газообразна суровина – смес от въглероден оксид и
водород, наречена още сингаз. Получаването на
тоз газ се извършва основно с помощта на
въглища, метан и нефтени продукти, но през
последните години се използват и възобновяеми
източници, като микроводорасли, целулозни
отпадъци и др. Основната реакция на този процес
е:

Биоалкохоли
Повечето биогорива от второ поколение
представляват алкохоли. Тези горива обаче не
притежават необходимите свойства, за да заместят
дизеловото гориво [10][11]. Въпреки това
съществуват начини за използването им като
гориво за дизеловите двигатели с вътрешно горене.
Често се използват смеси на алкохоли –
обикновено метанол и етанол – с дизелово гориво.
Недостатък е ниската разтворимост на тези
алкохоли в дизеловото гориво. Този проблем се
преодолява или чрез смесване на алкохолите с
дизелово
гориво
непосредствено
преди
впръскването, т.е. в самия автомобил, или чрез
приготвянето на стабилен разтвор с помощта на
добавки – обикновено висши алкохоли и
изопропанол [12].

(1)

В зависимост от параметрите на процеса се
получават продукти с различна дължина на
въглеродната верига. За получаване на дизелово
гориво след Fischer-Tropsch процеса се извършва
хидрокрекинг процес.
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Принципните технологии за производство на
Fischer-Tropsch дизелови горива са две: ниско- и
високотемпературен
процес.
Първият
е
високоефективен, но полученото дизелово гориво
има високо цетаново число (между 73 и 75). При
високотемпературния
Fischer-Tropsch
процес
цетановото число на полученото гориво е около 50.
Себестойността обаче е значително по-висока
поради използването на ензими за катализа на
процесите [21].
Дизеловите горива, получени чрез FischerTropsch процеса, имат изключително близки
характеристики до тези на конвенционалното
дизелово гориво. Известна разлика е по-добрата
изпаряемост [22].
Основно предимство на тези горива е ниското
съдържание
на
ароматни
въглеводороди.
Изследвания показват по-високи стойности на
димността при работа с Fischer-Tropsch горива,
сравнено с биодизел, но намалено съдържание на
летливи въглеводороди [23], следователно
значително по-малък брой наночастици [24].
Основен недостатък на горивата, получени чрез
Fischer-Tropsch процеса, е осезаемо по-високата
производствена цена поради сложния, многоетапен
характер на този процес и необходимостта от
скъпоструващи катализатори [25].

двигателя с вътрешно горене и подобряване на
работния процес. Основните насоки са:
Оптимизация на геометрията на горивната
камера – увеличаване на степента на завихряне;
Оптимизация на ъгъла на изпреварване на
впръскването; при намаляване на ъгъла на
впръскване се намалява максималната температура
при процеса на горене, което намалява
количеството образувани NOX. Това обаче влошава
горивната икономичност и увеличава емисиите на
CO и HC. Голямо предимство на модерните
горивовпръскващи
системи
с
електронно
управление е възможността за постигане на
желания компромис при различните режими на
работа на двигателя;
По-добра атомизация на горивото чрез
увеличаване на налягането на впръскване, което се
постига с помощта на модерните акумулаторни
горивни уредби (тип Common Rail);
Използване на турбокомпресор – чрез
подобряването на ефективността на горивния
процес; При използване на междинен охладител
след компресора температурата на постъпващия
въздух намалява, което води до общо намаляване
на температурата в горивната камера, съответно и
намаляване на количеството NOX;
Намаляване на изгарянето на масла от
мазилната уредба – освен самото дизелово гориво,
маслото от мазилната уредба, попадащо в
цилиндъра, също е източник на фини прахови
частици [30][12].

Горивни добавки
Редица изследвания показват положителен
ефект върху емисиите (основно на фини прахови
частици, както ултрафини, така и сажди) от
добавки, често на метална основа. Такива добавки
обикновено съдържат натрий (сулфити), желязо,
церий (хлориди, оксиди). Ефектът се дължи на
ускореното окисляване на саждите [26]. Церият и
желязото са предпочитани, тъй като натрият оказва
неблагоприятно влияние върху механичната
здравина на кордиеритни филтри, особено при повисоки температури на отработилите газове [27].
Наличието на биодизел в състава на горивото, в
комбинация с добавки, като калий или церий,
допълнително улеснява регенерацията на филтрите
за твърди частици [28].
Съществуват разработки на добавки (напр.
пропиленгликол) на основата на глицерол, който е
и отпаден продукт при производството на
биодизел. Те намаляват количеството сажди в
отработилите газове, но се увеличават емисиите на
полициклични ароматни въглеводороди [29].

Система за рециркулация на отработилите
газове
Широко разпространен начин за намаляване на
емисиите на азотни оксиди при дизеловите
двигатели е системата за рециркулация на
отработилите газове (т.нар. EGR система). При нея
част от напускащите двигателя газове се подават
обратно в пълнителния тръбопровод. Те са
инертни по отношение на горивния процес, като
така спомагат за намаляване на количеството
прясно работно вещество, следователно и
температурата по време на работния процес
Отношението на количеството на подаваните
отработили газове към цялото количество
постъпващо в двигателя работно вещество, се
нарича степен на рециркулация:
(2)

3. Промени в конструкцията на ДВГ
и допълнителни системи

Принципната схема на система за рециркулация
на отработилите газове е показана на фиг.1.
Отработилите
газове
от
изпускателния
тръбопровод 1 се отвеждат към междинния
охладител 2. Клапанът 3, управляван от
електронния блок, пропуска предвиденото

Подобрения на конструкцията на ДВГ
Значително намаляване на емисиите на
токсични компоненти в отработилите газове може
да се постигне с промяна на конструкцията на
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количество газове в пълнителния тръбопровод 4.

подобряване на горивния процес и модификации
по двигателя с вътрешно горене. Това налага
допълнително неутрализиране на тези компоненти
в изпускателната система или улавянето им във
филтри, за да не бъдат изпуснати в атмосферата.
Селективна каталитична редукция (SCR)
Неутрализирането на азотните оксиди в този
неутрализатор се извършва с реакция с амоняк:
(3)
(4)
(5)

Фиг.1. Принципна схема на система за рециркулация
на отработилите газове 1-изпускателен тръбопровод;
2-междинен охладител; 3-управляващ клапан;
4-всмукателен тръбопровод.

Тъй като съхранението на амоняк не е
безопасно, за реагент най-често се използва воден
разтвор на карбамид, който е напълно безвреден.
Необходимият за реакцията амоняк се образува
след впръскването на карбамида във или преди
неутрализатора, с реакцията (3). Принципна схема
на системата е показана на фиг.2.

Ограничаващ фактор е специфичният разход на
гориво, който се увеличава с 2-3% при 20% степен
на
рециркулация,
след
коригиране
на
управляващата програма на горивовпръскващата
система (основно ъгъл на изпреварване на
впръскването). Такива стойности на степента на
рециркулация на отработилите газове води до
намаляване на образуваните NOX с до 40-50% [31],
но и до увеличаване на емисиите на HC и CO [32].
При големи натоварвания обаче намаляването на
коефициента на полезно действие не позволява
използването на системата.
Някои изследвания показват намаляване на
ефективността на системата за рециркулация на
отработилите газове при използване на биодизел за
гориво [33].
Често се използва и междинен охладител на
отработилите газове преди постъпването им
обратно в пълнителния тръбопровод. Това
охлаждане,
от
една
страна,
повишава
ефективността на системата (намалявайки
допълнително температурата) и от друга, спомага
за ограничаване на емисиите на фини прахови
частици [34]. Охладителите обаче работят в
неблагоприятни условия – фини прахови частици,
основно наночастици, се отлагат по работните
повърхности и намаляват ефективността и
дълговечността на охладителите [35].
Основен недостатък на EGR системата е
неблагоприятното влияние върху качеството на
маслото от мазилната уредба на двигателя,
следователно повишаване на триенето и
намаляване на ресурса на детайлите на двигателя с
вътрешно горене. Това се дължи основно на
фините прахови частици, попадащи в мазилната
уредба, както и увеличаването на киселинното
число на маслото [36].

(6)

Фиг.2. Принципна схема на SCR неутрализатор
1-неутрализатор; 2-дозиращо реагента устройство;
3-резервоар с реагент; 4-управляващ електронен блок;
5,6-възприематели за температура;
7-възприемател за концентрация на NOX.

В реалната конструкция електронният блок на
горивовпръскващата
система
получава
информация за нивото на реагента в резервоара и
за функционирането на дозиращото устройство и
при намаляване на количеството реагент или
прекратяване на процеса на впръскване по друга
причина електронният уведомява водача и/или
преустановява работата на двигателя, докато
неизправността бъде отстранена. Това е и един от
основните недостатъци на системата – не
функционира без наличието на съответния реагент.
Съществуват конструкции и с различни
реагенти, напр. алкохоли. Тогава обаче значително
се повишава концентрацията на CO и HC [37].
Възможно е и приложението на други, съдържащи
амоняк, реагенти. Изследвани са твърди реагенти,
като метални амини и соли, напр. Mg(NH3)6Cl2,
Ca(NH3)8Cl2, Sr(NH3)8Cl2. Предимство е малката
консумация на реагент, а недостатък –
необходимостта от допълнителна енергия за
топенето на реагента. За целта биха могли да бъдат
използвани отработилите газове [38].
Работата на двигателя с гориво с биодизел не

4. Неутрализатори и филтри в изпускателния
тръбопровод
Залегналите в законодателството стойности за
максимално допустими емисии на отделните
компоненти не могат да бъдат постигнати само с
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оказва пряко влияние върху ефективността на
неутрализатора [15].
Акумулиращ каталитичен неутрализатор
Акумулиращият каталитичен неутрализатор
също служи за намаляване на азотните емисии.
Принципът му на действие е следният: при бедни
смеси азотните оксиди не могат да се редуцират,
затова се свързват химически с активното
покритие на неутрализатора:

Фиг.3. Хибриден неутрализатор на азотни оксиди
1-хибриден неутрализатор; 2-сектор на акумулираща каталитична
неутрализация; 3-сектор на; 4-дозиращо реагента устройство;5резервоар с реагент; 6-управляващ електронен блок; 7,8-възприематели
за температура; 9-възприемател за NOX; 10-възприемател за амоняк
преди сектора на селективна каталитична редукция.

(7)
(8)

При запълване на капацитета на катализатора
двигателят преминава в режим на работа с богати
смеси. Тогава азотните окиси се редуцират:

Филтър за твърди частици
Филтрацията в класическите филтри за твърди
частици (т.нар. монолитни филтри) се извършва,
като потокът от отработили газове преминава през
порестите стени на филтъра. По-голямата част от
твърдите частици не успяват да преминат през
филтъра и остават в него. Това преминаване се
осъществява чрез шахматно разполагане на
„входни” и „изходни” канали, както е показано на
фиг.5.

(9)
(10)
(11)

Основно предимство, в сравнение с SCR
системата, е отсъствието на необходимост от
специален неутрализиращ реагент. Ефективността
на този тип неутрализатори обаче е значително пониска, в сравнение с SCR системата. Това се дължи
на режима на регенерация, т.е. освобождаване и
редуциране на азотните оксиди. Възможността за
реализиране на работата на дизеловия двигател в
необходимите условия зависи изключително от
режима на работа на двигателя, т.е. водачът трябва
да се съобразява с работата на неутрализатора.
Често съществува и допълнителен режим –
десулфатизация – отново с богата смес, но със
значително
по-висока
температура
на
отработилите газове. Още повече, материалите,
използвани за производството на неутрализатора,
не осигуряват достатъчна дълговечност [39].
При работата на акумулиращия неутрализатор в
режим на регенерация част от азотните оксиди се
отделят под формата на амоняк, който е токсична
субстанция. Това обаче позволява комбинирането
на такъв неутрализатор с такъв, работещ на
принципа на селективната каталитична редукция.
Това повишава ефективността на намаляване на
азотни оксиди [40].
Съществуват
и
редица
конструкции,
съчетаващи
принципите
на
селективна
каталитична
редукция
и
акумулиращ
неутрализатор
(фиг.3).
Такива
хибридни
неутрализатори изискват по-сложно управление,
но показват много добри резултати в
ефективността на намаляване на емисиите на
азотни оксиди [41].

Фиг.5. Принципно устройство на монолитен филтър за твърди частици

Регенерация на монолитните филтри се
извършва чрез изгаряне на натрупаните сажди.
Този процес може да бъде активен или пасивен:
Пасивна регенерация: необходимата за
изгаряне температура се намалява с помощта на
горивни добавки или азотен диоксид. NO2 се
набавя от окислителен неутрализатор, разположен
преди филтъра за твърди частици, или от
каталитично покритие на самия филтър [42];
Активна регенерация: при запълване на
определена стойност на капацитета на филтъра
двигателят преминава в режим на регенерация,
осигурявайки необходимата висока температура.
За повишаване на ефективността на филтрите за
твърди частици може да се промени конструкцията
на самия филтър. Предложени са различни
конструкции, увеличаващи броя уловени от
филтъра частици (фиг.6). Недостатъци обаче при
такива конструкции са увеличеното съпротивление
и високата цена на изработка [43].

Фиг.6. Алтернативни конструкции на филтри за твърди частици [43]
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Електрофилтри се използват масово за
индустриални цели. Те обаче улавят твърди
частици с голям аеродинамичен диаметър и са
неефективни за наночастиците [45]. За увеличаване
на ефективността на електрофилтрите в диапазона
на наночастиците се налага използването на т.нар.
мокри филтри, което е трудно за реализация в
автомобилния транспорт [46].
Филтрирането на частиците с голям
аеродинамичен диаметър (основно сажди) не е
достатъчно за намаляване на токсичността на
отработилите газове, тъй като полицикличните
ароматни въглеводороди например могат да се
отложат върху други частици (прах) и след
напускане на изпускателната система [47]. За целта
може
да
се
използват
електростатични
агломератори. Такава конструкция е показана на
фиг.7.

През последните години се счита за
перспективно разработването на нанофилтри за
очистване на отработилите газове от фини прахови
частици. Въпреки високата цена и все още липсата
на
подходяща
за
транспортни
средства
конструкция, такива филтри показват добри
резултати в улавянето на наночастици [49].
Окислителен неутрализатор
Окислителните неутрализатори за дизелови
двигатели с вътрешно горене представляват
монолитна основа с тесни канали и нанесено
каталитично покритие, обикновено паладий и/или
платина. Основните му функции са: доокисляване
на CO и NO до CO2 и NO2, както и на неизгорели
въглеводороди. Окислителният неутрализатор
помага за намаляването на емисиите от фини
прахови частици чрез окислението на някои
ароматни въглеводороди (напр. бензен) [39].
5. Изводи
Масовото навлизане на биодизела през
последните години, както и все по-строгите
изисквания
за
максимално
допустими
концентрации на азотни оксиди, изискват
използването
на модерни неутрализатори.
Предпочитана
технология
е
селективната
каталитична редукция, като технология с
изключително висока ефективност. Поради
нееднозначните
резултати
от
различни
изследвания по отношение на емисиите на фини
прахови частици и полициклични ароматни
въглеводороди от двигатели, работещи с биодизел,
се налага да се обърне по-голямо внимание на този
проблем, отчитайки произхода и свойствата на
съответното гориво.
Не бива да се подценява възможността за
използване на алкохоли като част от състава на
дизеловото гориво, тъй като тяхното производство
от нехранителни култури и биомаса има
сравнително ниска себестойност. Въпреки
затрудненията с разтворимостта на алкохолите в
дизелово гориво, екологичните параметри на
двигателите показват значително подобрение при
работа с такова гориво.
Биогоривата, получени по сложни технологии
(напр. Fischer-Tropsch процес), имат своите
предимства, основно добрите свойства от гледна
точка на ефективност на двигателя при работа с
такова гориво и по-ниски нива на вредни емисии.
Тяхната висока цена обаче ограничава масовото им
производство.
Използването на непреработени растителни
масла за гориво засега не дава големи надежди за
намаляване токсичността на отработилите газове.
Актуалните горивовпръскващи системи за
дизелови двигатели (Common rail) намаляват

Фиг.7. Електростатичен филтър Bosch [44]
1 – отработили газове; 2 – електростатичен агломератор;
3 – диск с електроди; 4 – твърди частици;
5 – циклонен сепаратор; 6 – изпускателен тръбопровод

Изключително висок коефициент на полезно
действие при наночастици (85% за диаметър над
25nm, 93% за 40nm и 96% за над 70nm) показват
редица изследвания на комбинирани хибридни
филтри. Пример за такъв филтър е показан на
фиг.8. Филтърът е с метална основа и няколко слоя
каталитично покритие, катализиращо окислението
и редукцията на отделните компоненти. Изработен
е от два последователни филтърни елемента,
между които има въздушна междина. Двата
филтърни елемента са съответно анод и катод на
електростатичния
агломератор.
При
експерименталните
изследвания
на
този
неутрализатор авторите посочват като основен
недостатък ниската надеждност и високата цена на
устройството [48].

Фиг.8. Хибриден неутрализатор, съчетаващ окислителен неутрализатор
с монолитен и електростатичен филтър за твърди частици [48].
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използуване на изопропиловия алкохол като добавка към
дизеловото гориво, Trans&MOTAUTO, 2011, 4 p.

значително токсичността на отработилите газове и
позволяват допълнително намаляване чрез
оптимизация на горивния процес и геометрията на
горивната камера. Наложилата се вече система за
рециркулация на отработилите газове осигурява
намаляване на емисиите на азотни оксиди при
незначително влошаване на характеристиките на
двигателя. Системата обаче е приложима само при
определени режими, което често я прави
недостатъчна мярка за намаляване на емисиите. Би
трябвало да се обърне внимание и на емисиите на
фини прахови частици при използване на EGR
система при работа на двигателя с биодизел.
Неутрализаторите остават най-ефективният
начин за удовлетворяване на все по-строгите
изисквания към токсичността на дизеловите
двигатели. Приоритетна област за изследвания
остават
технологиите
и
системите
за
неутрализиране на токсичните компоненти и
тяхното усъвършенстване.
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Abstract:
This publication is a review of various studies on the impact of promising alternative fuels for diesel internal
combustion engines on the toxicity of exhaust gases. A short overview of the general methods for reducing the toxic
components generated in the engine is made. The basic principles of current technologies for neutralizing the harmful
components in the exhaust manifold are explained, with an emphasis on efficiency with biodiesel. Also, here are
discussed various principal technologies for particulate matter reduction.
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Резюме:
Основните замърсители в състава на двигателите с вътрешно горене са въглероден оксид (CO),
неизгорели въглеводороди (HC), азотни оксиди (NOX) и фини прахови частици (PM). В настоящата статия
накратко са описани тяхната същност и въздействието им върху човека и околната среда. Направен е преглед
на методите за определяне на източниците на тази замърсители, по отрасли. Показани са основни прогнози,
базирани на разгледаните модели, отнасящи се за замърсяването с тези компоненти през следващите 10 години.
Ключови думи: дизелови двигатели с вътрешно горене, токсичност на отработилите газове,
източници на атмосферно замърсяване, фини прахови частици.

•
CO има 230-270 пъти по-висок афинитет от
кислорода към свързване с метали; свързва се с
желязото в хемоглобина в кръвта и хемоглобинът
не може да „доставя” кислород на тъканите;
•
CO се свързва и със сърдечния миоглобин
и блокира важен ензим от дихателната верига на
клетката, цитохромоксидазата, намалявайки още
количеството кислород, достигащо до клетките;
•
Повишената концентрация на CO в мозъка
води до процес, наречен липидна пероксидация,
чиито крайни продукти имат силни мутагенни
свойства и предизвикват тежки възпалителни
процеси на нервната тъкан [3].
Освен силно токсичен, CO е основен изходен
продукт за образуването на тропосферен озон.

1. Увод
С увеличаването на населението и развитието
на индустрията и технологиите, атмосферното
замърсяване придобива опасни мащаби. Важна
задача за намаляване това замърсяване на
атмосферата е откриването на източниците му.
Отработилите газове на двигателите с вътрешно
горене съдържат редица вредни за природата и
човека компоненти. Техните свойства и влиянието
им върху природата и човека са важна част от
предпоставките за тяхното редуциране.
2. Същност и вредност
Въглероден оксид
Въглеродният оксид представлява безцветен газ
без миризма. Състои се от един въглероден и един
кислороден атом, свързани с тройна, полярна
ковалентна връзка. Съединението спада към
групата на неутралните оксиди.
Въглеродният оксид е продукт на непълното
окисление [1]. Средната му концентрация в
атмосферата на планетата е 0,1 ppm [2].
В малки концентрации има важни биологични
функции в организма на бозайниците – има силни
цитопротективни и противовъзпалителни свойства.
В големи количества обаче е силно токсичен за
човека и всички останали бозайници. Основните
механизми на отравяне с CO са следните:

Въглеводороди
В отработилите газове основната част от
въглеводородите
представляват
неизгорени
фракции
от
горивата
поради
недобро
смесообразуване или недостиг на кислород,
например в пристенния на горивната камера слой.
Алканите (с обща формула CnH2n+2) сами по
себе си не представляват директна опасност за
здравето, но са основен предшественик на
тропосферния озон, заедно с азотните оксиди.
Алкените (CnH2n) реагират сравнително лесно с
други субстанции, образувайки значителни
количества алдехиди и кетони, които имат силно
мутагенни свойства.
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Изключително опасни за здравето са силно
летливите субстанции, като бензен, толуен,
етилбензен и др. Дори в изключително малки
концентрации те показват мутагенни свойства,
както и силна невротоксичност при лабораторни
експерименти [4].

е според аеродинамичния размер – ФПЧ 10 (PM10)
и ФПЧ 2,5 (PM2,5), с максимален аеродинамичен
диаметър, съответно, 10 µm и 2,5 µm.
Фините прехови частици с размер между 2,5 µm
и 10 µm се състоят основно от компоненти от
земната кора и сажди. Тяхното вредно влияние
върху човешкия организъм се състои основно в
дразнене на дихателните пътища и нерядко
отделяне на въглеводороди, адсорбирани по
повърхностния им слой, в организма. Най-малките
от тях (2,5 – 4 µm) блокират алвеолите в белия
дроб и по този начин могат да предизвикат
задържане на алвеоларна течност и възпалителна
реакция.
ФПЧ с размери под 2,5 µm представляват
вторични аерозоли, полициклични ароматни
въглеводороди (с четири или повече бензенови
пръстена, напр. пирени и бензопирени) и метални
оксиди. Частиците именно в този диапазон
представляват основна заплаха за здравето на
човека – имат киселинен характер, при попадане в
организма имат мутагенни и канцерогенни
свойства. Дори в малки концентрации те са
токсични за някои вътрешни органи (бъбреци и
черен дроб), но основната заплаха е тяхното бързо
свързване с азота във въздуха. Така се образуват
изключително канцерогенни субстанции (напр.
нитропирени) [10].
За момента няма представителни клинични
тестове, които да подскажат допустими стойности,
заради разнообразния състав на фините прахови
частици. Заключението на Световната здравна
организация
е,
че
увеличаването
на
концентрацията на фини прахови частици във
въздуха
се
отразява
в
намаляване
продължителността на живота заради увеличената
смъртност от сърдечно-съдови и ракови
заболявания [7]. По тази причина се приема, че
излагане дори на минимална концентрация носи
сериозни здравословни рискове.
По-голямата част от масата на ФПЧ се състои
от частици с размери между 100 nm и 2,5 µm (9798%). Най-големият брой частици обаче (над 90%)
е в диапазона под 100 nm (фиг.1).

Азотни оксиди
Сред азотните оксиди токсичен е само азотният
диоксид (NO2), който при попадане върху
лигавици има дразнещо действие, а при вдишване
показва канцерогенни свойства – образува
свободни радикали, което е основната причина за
неговата генотоксичност [5][6].
Другите азотни оксиди сами по себе си не са
токсични, но заедно с въглеродния оксид и някои
въглеводороди са основен изходен продукт при
образуването на тропосферен озон – една от
основните причини за образуването на т.нар.
фотохимичен смог.
Въглеродният оксид или въглводородът се
оксидират до водна пара и свободните водородни
атоми образуват пероксидни радикали:
(1)
(2)
Пероксидните радикали реагират с азотния
оксид и се образува азотен диоксид, който чрез
фотолиза се редуцира и се формира озон:
(3)
(4)
(5)
Фотохимичният смог представлява заплаха за
здравето на някои рискови групи – хора с
респираторни и сърдечни заболявания, хора в
напреднала възраст и деца. Може да предизвика
астматични пристъпи, както и затруднения в
дишането на напълно здрави хора. Изследвания на
фотохимичните реакции в атмосферата показват,
че основната опасност идва от фините прахови
частици, попадащи в респираторната система чрез
фотохимичния смог [7][8].
Фини прахови частици
Дефиницията за фини прахови частици в
отработилите газове е „всяко вещество, с
изключение на водата, което при температура не
по-голяма от 51,7°C се отлага на специален филтър
при пропускане през него на смес от отработили
газове и околен въздух” [9].
Фини прахови частици се образуват както при
дизелови, така и при бензинови двигатели с
директно впръскване.
Съставът и произходът на фините прахови
частици е разнообразен. Основната класификация

Фиг.1. Разпределение на частиците
в отработилите газове на дизелов двигател [11]
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3. Роля на транспортния отрасъл

3.2. Исторически преглед и актуално състояние,
прогнози

3.1. Модели
Определянето на отделните източници на
замърсявания е сложна задача, за чието решаване
се използват специално разработени модели,
базирани на данни от локални измервателни
станции, метеорологични условия, сателитни
измервания.
Европейски съюз
Съгласно Конвенцията за трансграничното
замърсяване на въздуха на далечни разстояния
(Европейска икономическа комисия на ООН), за
официални се смятат методите на Европейската
програма за мониторинг и оценка.
Моделът GAINS (Greenhouse Gas Air Pollution
Information and Simulation) е актуалният модел за
определяне на източниците на парникови газове и
токсични
компоненти.
Моделът
GAINS
представлява разширена версия на предишния
модел, RAINS (Regional Air Pollution Information
and Simulation), невключващ емисиите на
парникови газове. [12]
Съществува свободна за използване онлайн
версия на GAINS системата, която се поддържа от
Международния институт за приложен системен
анализ. [13]

Фиг.2. Емисии на избрани замърсители през периода
1990-2008 г. и прогнози за 2020 г. – ЕС, Турция,
Люксембург, Албания…. [16]

Фиг.3. Емисии на избрани замърсители през периода
1990-2008 г. [17] и прогнози [18] за 2020 г. – САЩ.

САЩ
Американската Агенция за защита на околната
среда (U.S. Environmental Protection Agency)
използва редица модели за приблизително
определяне на източниците на отделните
замърсители. Основният официален модел е
MOVES (MOtor Vehicle Emission Simulator) [14].
Към момента с помощта на този модел се
определят емисиите от леки автомобили, товарни
автомобили и мотоциклети. Бъдеща цел е
разширяването на модела и към извънпътни
превозни средства, строителни машини и т.н.,
които сега се обхващат от модела NONROAD.
Агенцията предоставя безплатен софтуерен
продукт за прогнозиране на емисиите за бъдещ
период. Този софтуерен продукт обаче не включва
актуалния модел MOVES, а моделът MOBILE6,
както и NONROAD.
Друг модел, използван в САЩ, е OMEGA
(Optimization Model for Reducing Emissions of
Greenhouse Gases from Automobiles), който дава
информация за необходимите капиталовложения
за намаляване на емисиите от парникови газове
[15].

CO
В периода 1990-2008 г. емисиите на CO от
всички антропогенни източници са намалели с
около 55% както в ЕС, така и в САЩ [16][17]. Поспециално, емисиите на този газ от пътен
автомобилен транспорт в ЕС са намалели с 73% за
същия период [19], но все още заемат голям дял –
34,5% и 64,8% от цялото количество CO (фиг.4).

Фиг.4. Източници на атмосферно замърсяване с CO,
2008 г., ЕС (вляво) [20], САЩ (вдясно) [17]

Неметанови летливи органични субстанции,
NMVOC
След въглеводородите най-вредни са силно
летливите съединения [4].
Безспорно основен източник на замърсяване с
летливи органични субстанции, най-вредни
въглеводороди, е индустрията – по-специално
органичните разтворители, масово използвани в
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редица области. След тях обаче наравно с битовите
източници, се нарежда автомобилният транспорт.
Въпреки намаляването със 75% на емисиите от
автомобилния
транспорт
[21],
според
американската Агенция за опазване на околната
среда, автомобилният транспорт е отговорен за
24,6% от всички емисии на вредните
въглеводороди, а според европейската Агенция за
околната среда – 17,2%.

Изводи
През последните две десетилетия се полагат
много усилия за намаляване на токсичността на
отработилите газове. Резултатите са вече налице –
намалена е концентрацията на основните
замърсители между 2 и 3 пъти.
Автомобилният транспорт обаче продължава да
е основният източник на голяма част от
газообразните атмосферни замърсители.
За пълно разбиране на ролята на транспортния
отрасъл в замърсяването на атмосферата с фини
прахови частици се налага разработването на
алтернативни методи за оценка. Настоящите се
базират на измерване на масата на частиците, което
не е индикатор за частиците с диаметър под 1 µm, а
именно те се намират в най-голяма концентрация в
отработилите
газове.
Тези
частици
със
субмикронни размери представляват най-голяма
заплаха за здравето на човека.
Изключително ефективен път за подобряването
на качеството на атмосферния въздух е
намаляването на емисиите на основните
атмосферни замърсители от двигателите с
вътрешно горене.

Фиг.5. Източници на атмосферно замърсяване с
NMVOC, 2008 г., ЕС (вляво) [20], САЩ (вдясно) [17]

Азотни оксиди
Основен антропогенен източник на азотни
оксиди в атмосферата е автомобилният транспорт.
През разглеждания период (1990-2008 г.) емисиите
на NOX от автомобилния транспорт са намалели
едва с 36% [22].
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Abstract:
The main pollutants in the composition of internal combustion engine are carbon monoxide (CO), unburned
hydrocarbons (HC), nitrogen oxides (NOX) and particulate matter (PM). In this article their nature is described briefly,
as well as their impact on human health and the environment. A review of the methods of pollution sources
determination is made. Current predictions based on different models relating to pollution with these components over
the next 10 years are shown.
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Абстракт:
В настоящата статия са описани симулационните модели за определяне на дебита в зависимост от стойностите на
налягането на входа и изхода на всеки един от основните хидравлични елементи от маслената система в съставното
бутало на двигател с вътрешно горене с променлива степен на сгъстяване, които са реализирани в Simscape
Hydraulics. Представени са получените резултати със симулационните модели.
Ключови думи: двигатели с вътрешно горене, променлива степен на сгъстяване, хидравлични
системи, компютърна симулация.

На фиг.1 е показана принципната схема на
маслената система на ДВГ в СБ.
За определяне на текущата стойност на
степента на сгъстяване на ДВГ с ПСС са
необходими характеристиките и геометричните
параметри на елементите от маслената система на
ДВГ в СБ.

1. Въведение
На базата на представеното конструктивносхемно решение в [1, 2] и математичния модел на
двигател с вътрешно горене (ДВГ) с променлива
степен на сгъстяване (ПСС) чрез съставно бутало
(СБ) е реализиран симулационен модел в
MATLAB със Simulink, който е разширен с
допълнителни подсистеми, описващи процесите в
хидравличните камери на СБ и неговото движение.

2. Симулационни модели
Дебитите на маслото през хидравличните
елементи на маслената система в СБ са
определящи за промяната на степента на
сгъстяване.
За определяне на зависимостта между дебита и
разликата в стойностите на налягането на входа и
изхода на всеки един от хидравличните елементи
на маслената система в СБ са създадени
симулационни
модели
в
приложението
SimHydraulics в средата Matlab.
2.1. Симулационен модел за определяне на
характеристиките на дросела
Симулационният модел за определяне на
разходната характеристика на дросела е показан
на фиг. 2.

Фиг. 1. Хидросистема на СБ
1-маслен картер на ДВГ; 2-помпа; 3-обратни клапани; 4-СБ;
5-преливен клапан; 6-постоянен дросел; 7-средна хидравлична
камера
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Recr - критична стойност на числото на Рейнолдс;
При определянето на лицето на проходното
сечение на дросела е необходимо да се спазва
условието за осигуряване на непрекъснат дебит на
маслото през долната хидравлична камера, с цел
по-добро топлоотвеждане от елементите на
буталната група.
В симулационния модел при определяне на
характера на течението се изчислява текущата
стойност на числото на Рейнолдс, която се
сравнява с критичната.

Фиг. 2. Симулационен модел за определяне на
характеристиките на дросела

Чрез свързване по подходящ начин на блокове,
представляващи възприемател на дебита /Hydraulic
Flow rate sensor/ и възприемател на налягането
/Hydraulic Pressure sensor/, е получена зависимостта
на двете величини от времето. След преобразуване
на сьответния физически сигнал /Physical signal/ до
симулинк сигнал /Simulink output signal/,
стойностите за налягането и дебита са
визуализирани чрез блока XY Graph.
В „Signal Builder” е дефиниран законът за
изменение на налягането във функция на времето
на входа на дросела.
В блока „Hydraulic Fluid” е избран флуидът,
който циркулира в маслената система на ДВГ и е
зададена неговата температура. В модела е
отчетено и наличието на разтворения в маслото
газ.
Дебитът на маслото през дросела се изчислява
по следните зависимости:

2.2. Симулационен модел за определяне на
характеристиките на обратния клапан

При процеса пълнене, за постигане на нужната
скорост на нарастване на обема на маслото в
горната хидравлична камера на СБ, е необходимо
определянето на максималното проходно сечение
на обратния клапан и съответстващия му
диаметър.
За определяне на характеристиката на обратния
клапан е създаден симулационен модел, показан на
фиг. 3.
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(2)
p  p A  pB
qDH
Re 
(3)
A

 C
D
CDL  
 Re
cr

4A
DH 








Фиг. 3. Симулационен модел за определяне на
характеристиката на обратния клапан

Проходното сечение на обратния клапан във
функция на налягането на входа на клапана е
показано на фиг.4.

2

(4)
(5)

където:
p - разлика в наляганията на входа и изхода на
дросела;
CD - коефициент на дебита;
A - площ на проходното сечение на дросела;
DH - диаметър на проходното сечение;
 - плътност на маслото;
 - кинематичен вискозитет на маслото;
Re - текуща стойност на числото на Рейнолдс;

Фиг. 4. Изменение на площта на проходното сечение на
обратния клапан във функция на налягането

Дебитът на маслото през обратния клапан се
изчислява по следните зависимости:
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камера на СБ с картера, е показано на фиг. 6.
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Фиг. 6. Изменение на площта на проходното сечение на
преливния клапан във функция на налягането

(10)

За описване на работата на преливния клапан са
използвани следните зависимости.

2
p sign  p  Re  Recr
CD A  p 


q
2C A p DH p
Re  Recr
 DL   
(12)
p  pset
 Aleak

A  p    Aleak  k  p  pset  pset  p  pmax (13)
A
p  pmax
 max

(11)

където:
A  p  - текущата стойност на площта на
проходното сечение на обратния клапан;
Aleak - площ на проходното сечение, при затворен
обратен клапан;
Amax - максимална площ на проходното сечение;
pcrack - налягане, при което започва отварянето на
обратния клапан;
pmax - налягане при максимално отворен обратен
клапан;
k - коефициент на наклона в характеристиката на
обратния клапан.

k

Amax
preg

p  p A  pB
qDH
Re 
A  p 

2.3. Симулационен модел за определяне на
характеристиките на преливния клапан

На фиг. 5 е показан общият вид на
симулационния модел за определяне на
характеристиката на преливния клапан, свързващ
горната хидравлична камера на СП с картера на
ДВГ.

DH 

4 A p 



(14)
(15)

(16)
(17)

където:
pset - налягане, съответстващо на началото на
отваряне на преливния клапан;
preg - регулировъчна стойност на налягането.
3. Резултати
3.1. Характеристики на дросела

При проведените числени експерименти е
избран линеен закон за изменение на налягането на
маслото на входа на дросела във функция на
времето.
Характеристиките на дросела при различни
стойности на лицето на напречното сечение на
дросела - 2, 2,5, 3 и 4 mm2 и температура на
маслото 100 0C са представени на фиг. 7.

Фиг. 5. Симулационен модел за определяне на
характеристиката на преливния клапан.

Изменението на проходното сечение на
преливния клапан във функция от налягането на
неговия вход, свързващ горната хидравлична
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-3

2.5

сечение – 4, 5, 6 и 7 mm2 и температура 100 0C са
показани на фиг. 9.
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Фиг. 7. Характеристики на дросела при различни стойности
на проходното сечение

3.2. Характеристики на обратния клапан.

На фиг. 8 са представени графично получените
резултати за дебита на маслото през обратния
клапан при стойности на максималното проходно
сечение 16, 18, 20 и 22 mm2 и температура на
маслото 1000C.
-3
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Фиг. 9. Характеристики на преливния клапан при различни
максимални проходни сечения

4. Заключение

Чрез създадените симулационни модели са
определени характеристиките на основните
елементи от маслената система в СБ на ДВГ със
ПСС. Получените характеристики ще намерят
приложение в вече създадения симулационен
модел на ДВГ с ПСС в MATLAB със Simulink [3].
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3.3. Характеристики на преливния клапан

Получените резултати със симулационния
модел и построените характеристики на преливния
клапан при различно максимално проходно
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Abstract:
The publication shows an approach of optimization in case of dual pilot injection strategy in modern DI
diesel engines controlled by “Common rail” fuel system. The advantages of pilot injection as a more efficient
method of controlling the speed of heat release at the beginning of combustion are shown. Research in two different engine map points has been done at the same engine speed. Calculations have been made using Ricardo
Wave software.
Keywords: diesel engines, direct injection, diesel engine modeling, rate of heat release, multi-pulse pilot injection

1. Introduction
One of the most significant disadvantages of
DI diesel engines is the high level of noise as a result of
fast combustion heat release immediately after the start
of combustion. That high combustion speed is determined by injected fuel quantity during the longer ignition delay period in DI diesel engines [3]. The more
fuel injected during the ignition delay, the stronger the
initial temperature rise in the combustion chamber, and
the better the boundary conditions for NOx formation.
For those reasons it is important to shorten the ignition
delay period [1, 6]. There are a few methods of shortening the ignition delay but the injection of small quantity
of fuel shortly before the main injection is most effective. This small quantity of fuel is called pilot injection.
It is easy to realize it using the modern common rail
fuel systems fig.1. The pre-injected fuel mass evaporates quickly and ignition reactions start. It increases the

temperature in local volume into combustion chamber
therefore the ignition delay period is reduced significantly. It means that the fuel injected at begin of main
injection is involved immediately in combustion process after very short ignition delay period.
2.Basic research.
The single pilot injection is most commonly
used because it is easiest to realize. Both common rail
injectors (electromagnetic and piezo controlled) can
inject a small quantity of fuel before main injector [5].
The effects of this single pre-injection can be seen on
fig.2 and 3 [7].

Fig.2. Difference in combustion heat release with and without pilot injection.

The results show that heat release increased
much slower at the beginning of combustion and the
maximum value is reduced almost twice. As a result
the maximum pressure speed in the combustion cham-

Fig. 1. Schematic diagram on multipilot injection in modern
Common rail DI Diesel engines
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Fig.4. Ricardo Wave model of 2.0 liter “Common rail” diesel engine

Fig.3. Difference in pressures curves during combustion with
and without pre-injection.

heat release rate from the user-specified fuel injection rate and injector geometry. Many of the parameters available for adjustment of the jet combustion sub-model are related to the velocities, turbulence levels, and gas mixing effects in the combustion chamber. It can be assumed that, heat transfer,
air entrainment, and exhaust gas re-entrainment into
the combustion zone can all be expected to increase
as in-cylinder velocities and turbulence levels increase. Similarly, they can be expected to decrease
as the cylinder conditions approach a more quiescent state. The Diesel Jet combustion model relies
on the user-defined fuel mass flow profile and nozzle diameter/number of holes, to obtain jet characteristics such as nozzle pressure drop, jet velocity,
and fuel spray droplet size. It does not use the userinput injection pressure profile. The spray is divided
along its length into a number of packages, each of
which contains the fuel injected during one time
interval [8].
Combustion in the Diesel jet model is controlled by the following factors, in order:
Evaporation of droplets;
Air/Fuel mixing;
Ignition;
Air supply;
Quenching.
The main parameters of engine and model are
given in following table:
Number of cylinders [i]
4
Bore [D]
86,5mm
Stroke [H]
85mm
Compression ratio [ε]
17
Engine speed [n]
2000 rpm
Equivalence ratio [q]
0,5and 0,28
Injection pressure [prail]
90 and 70 MPa
Number of nozzle holes
7
Diameter of nozzle holes
0,1mm
Spray angle
40 deg
Intake pressure [p]
0,15 and 0,12 MPa

ber decreases from 0,85MPa/deg to 0,46MPa/deg. To
provide the same level of maximum pressure and
BMEP it is necessary to reduce the injection advance
(the moment of the start of the main injection) in case
when the pre-injection is realized. It is a result of the
shortest ignition delay period. The change in the injection advance is from 15deg before TDC to 10deg before TDC.
Several parameters are important for management: the mass of pre-injected fuel, the moment of
pre-injection and the period between pilot and main
injection. The various researches have been done in [2,
4, 7]. Based on previous results it is important to note
that the quantity of pre-injected fuel should be chosen
between 2% and 4% from all injected fuel. The start of
pilot and main injection should be chosen in way that
start of main injection coincides with the start of combustion.
The basic research shows that a single pilot
injection is an efficient method of reducing the maximum speed of combustion respectively the noise produced by diesel engines. For that reason the main aim
of the paper is to research the influence of multi-pulse
(dual-pulse) pilot injection by combustion heat release.
3.Model of “Common Rail” DI diesel engine.
Theoretical model of modern diesel engine has been
made by means of Ricardo Wave software (Fig.4).
Ricardo Wave is based on 1D model of unsteady flow
in intake and exhaust system and 0D model in cylinder.
The software provides opportunities of modeling the
injection process such as impute the geometric parameters of nozzle, spray angle, injection pressure, injection
rate, shape of combustion chamber and etc. It is also
possible to model the EGR system and supercharged
with intercooler.
“Diesel Wiebe” [3, 8] with sub-model “Diesel jet” was chosen of combustion modeling. The
diesel jet combustion sub-model is more advanced
than the standard diesel combustion sub-models. It
has the ability to predict the combustion heat release
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The software provides different manner to
impute the injector’s parameters. “Multi-pulse Mg per
injection” has been chosen for the model. This type of
injector provides an opportunity to separate the injected
fuel up to 8 injections and it is possible to control the
shape of each injected rate. For the current research the
injection was separated in three – the pilot injection 1,
pilot injection 2 and main injection. Fig.5 shows the
shape of injection rate in one point of research.

The results are shown on fig. 6, 7 and 8. Combustion heat release can be seen on each graph in constant start of primary pilot injection and three different
values on start of secondary injection. During all the
calculations the start of main injection and quantity of
injected fuel are constant.
The results show if the primary pilot injection
is so closed and so far from the start of main injection
the influence of start of secondary pilot injection is
insignificant. When the start of primary pilot injection
is in the middle according fig.7 it is better to start the
Start of PI1 = 22deg BTDC
Start of PI2 = var
Start of MI = 10deg BTDC
Quantity of PI1 = 0,5mg
Quantity of PI2 = 0,5mg
Quantity of MI = 25mg

Fig.5. Typical shape of fuel injection rate in case of two
separates pilot injections.

It is possible to control the beginning of each
injection, rising period, plateau interval, fall period and
quantity of injected fuel. Common rail injectors provide very high speed of opening and closing of nozzle
needle together with almost constant injected pressure
it means that the shape of each injection rate is very
close to rectangular.

Fig. 7. Combustion heat release in different start of secondary pilot injection and fixed start of primary pilot injection
on 22deg BTDC

secondary pilot injection as closer as possible to main
injection. The maximum speed of combustion it can be
reducing in this case. In general it is better to realize

4.The results of research.
The research has been made in two different
point of engine map. The first one is 2000rpm and
equivalence ratio 0,5 the second one is 2000rpm and
equivalence ratio 0,28. Research has been made in
each point by changing the start of primary and secondary pilot injection.
4.1. Research influence of the start of the pilot injections on the combustion heat release in the first map
point (n=2000min-1, q=0,5).

Start of PI1 = 20deg BTDC
Start of PI2 = var
Start of MI = 10deg BTDC
Quantity of PI1 = 0,5mg
Quantity of PI2 = 0,5mg

Start of PI1 = 25deg BTDC
Start of PI2 = var
Start of MI = 10deg BTDC
Quantity of PI1 = 0,5mg
Quantity of PI2 = 0,5mg
Quantity of MI = 25mg

Fig. 8. Combustion heat release in different start of secondary pilot injection and fixed start of primary pilot injection
on 20deg BTDC

both pilot injections as close to the main injection as
possible fig.8. We could reduce the maximum speed in
pressure change from 0,6MPa/deg to 0,48MPa/deg.
Although the influence of secondary pilot injection is
insignificant if it is possible to start it immediately after
finish of primary injected fuel it can improve the shape
of heat release. The limiters are fast response and accuracy on injectors. To realize the multi-pulse pilot injection it is better to use the piezo controlled injectors

Fig. 6. Combustion heat release in different start of secondary pilot injection and fixed start of primary pilot injection
on 25deg BTDC
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At lower BMEP the influence of start of primary pilot injection is less. The worse condition in
combustion chamber required earlier primary pilot
injection to compensate a longer ignition delay period.
The results show of necessary to increase pilot injection advance with minimum 8 deg then higher engine
load to be able reduce slightly the maximum value on
heat release fig.9. In all case the secondary injection
should be as closer as possible to main injection. It is
important to mention that there is no difference in engine heat release in range of 5 deg difference of primary pilot injection fig. 10 and 11. It is a positive effect
because less accuracy in injector control strategy is
required.
5.Conclusion
The dual step pilot injection could improve the
combustion heat release by reducing the maximum
combustion speed at the beginning of combustion.
Based on the results in two engine map point here are
some important conclusions;
In case of realizing on dual pilot injection it is
necessary to make optimization of moment of each
injection very precisely for each engine map point;
 The moment of primary pilot injection is
more important as it gives the main shape of combustion heat release. The secondary pilot injection can
change it a little;
It is better to realize the dual step pilot injection in lower BMEP when there is a long crank angle
respectively time period interval to produce more separate injections.

because it is necessary to inject a small quantity of fuel
in a very short period of time.
4.2. Research influence of the start of the pilot injections on the combustion heat release in the second map
point (n=2000min-1, q=0,28).
The calculations are made in the same sequence. Graphically they are shown on fig. 9, 10 and
11.

Start of PI1 = 28deg BTDC
Start of PI2 = var
Start of MI = 10deg BTDC
Quantity of PI1 = 0,5mg
Quantity of PI2 = 0,5mg
Quantity of MI = 10mg

Fig. 9. Combustion heat release in different start of secondary pilot injection and fixed start of primary pilot injection
on 28deg BTDC

Start of PI1 = 25deg BTDC
Start of PI2 = var
Start of MI = 10deg BTDC
Quantity of PI1 = 0,5mg
Quantity of PI2 = 0,5mg
Quantity of MI = 10mg
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Fig. 10. Combustion heat release in different start of secondary pilot injection and fixed start of primary pilot injection
on 25deg BTDC

Start of PI1 = 20deg BTDC
Start of PI2 = var
Start of MI = 10deg BTDC
Quantity of PI1 = 0,5mg
Quantity of PI2 = 0,5mg
Quantity of MI = 10mg

Fig. 11. Combustion heat release in different start of secondary pilot injection and fixed start of primary pilot injection
on 20deg BTDC
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Абстракт:
Колоостта може да се счита като недеформируемо твърдо тяло, като еластична структура, където
ефекта от въртенето е пренебрегвано, или като въртящо се еластично тяло. За да запълни тази празнота,
тази статия представя методика за високо-честотен анализ на железопътната динамика с използване на
структурните вибрациите на еластична колоос. Моделът използва модални координати на L. Euler,
формулирането на които осигурява ниски изчислителни разходи. Методът приложен в тази статия е за
изчисляване взаимодействието на колоосите и превозното средство, движещи се по рифелован релсов
път. Резултатите показват важността на по-реалистичен модел в моделирането, най-вече при
определени честоти.
Ключови думи: колоос, реборд, модел на въртяща елестична колоос, рифелуване.

[6].
Въпросът, който най-често се поставят е какъв е
най-подходящят подход при моделиране на
колоос, разглеждане като: твърда, еластична
невъртяща, или еластична въртяща се. За да се
отговори на тези въпроси, се предлага
разработването на модел на еластична въртяща се
колоос, основаващ се на разработки от теория на
вибрациите. Така например M. A. Brown и A.A.
Shabana [8], представят процедурата за моделиране
на въртящи се еластични и твърди тела. Въпреки
че методът е бил приложен в статията на проста
структура (виене на L. Euler), моделът е
проектиран да бъде валиден за всякаква обща
геометрия и отчита изцяло инерционните и
жироскопичен ефекти, дължащи се на въртене.
Техниката използва метода на J. L. Lagrange,
основан в обща модална процедураь описана в [9].
Този подход е приет в [10,11], с цел да се разработи
модел на железопътна колоос.
Прилагането на модела на J. L. Lagrange в
железопътната
динамика,
предполага,
че
обобщените сили и изместването на интересни
точки трябва да бъде формулирано в симулацията
за всяка времева стъпка като функция на
въртенето. Точките на интерес са контактни точки
и позициите на буксите. Сили, които са външни за

1. Въведение
Развитието на моделите на железопътната
динамика се основава на общи науки (като
например многотелна динамика) и по-специфични
техники за железопътния транспорт (например
контактни модели „колело-релса”). Разработката
на динамичен модел на гъвкава въртяща се колоос
трябва да бъде част от общия модел. В
изследванията на динамиката на еластични твърди
тела в железопътното моделиране не се изяснява
ролята
на
еластичноста,
инерцията
и
жироскопичния ефект, свързани с въртенето на
колоосите. Влиянието на тези ефекти могат да
бъдат по-значителни във високо-свързаната
честотна динамика на превозното средство и
релсовия път, но най-вече модели на
взаимодействието „реборд-релса”. В редица
модели колоостта се разглежда като тръдо тяло,
само в някои се прилага еластична невъртяща се
колоос. Единственият модел на еластична въртяща
се колоос съответства на K. Popp, I. Kaiser и H.
Kruse [1-3]; формулиране на пълни разработки все
още не са публикувани.
Модел на невъртяща се еластична колоос е
приета в [4, 5], а многотелния подход е приложен в
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съответната колоос, зависят от контактните кочки,
тяхното преместване и посока и това направление
не се завърта с колоостта. Затова ние сме
заинтересовани от пространствени точки, а не в
координати, свързани с материални точки на
колоостта.
Тази разработка предлага Ойлеров подход за
моделиране на кинематични връзки с еластична
колоос. Моделът може да се прилага за изследнате
на всяко твърдо тяло, и това използва модални
свойства на този тип геометрия: модалните
функции не зависи от въртенето на твърдото тяло
около главната ос. Тази координатна система се
прилага в модел на M. A. Brown и A.A. Shabana.
Уравненията на движение на колоостта се използва
в глобалния модел „система железопътно возилопът” [12].

следните:
(1) Модели с многостранност - 1 аксиална
симетрия. Такъв е случаят на придвижване,
усукване и метода на чадъра.
(2) Всяка двойка от моделите с многостранност
- 2 се състоят от две идентични деформирани
форми, един завъртян по отношение на другите
около главната ос. Такъв е случаят на модели на
огъване.
(3) Има шест твърди модели. Две премествания
и две завъртания перпендикулярно на остта на
твърдото тяло, което се счита като два способа от
многостранността и странично изместване и
въртене около главната ос – единствени способи на
множеството
Тези свойства се основават на факта, че
недеформираната конфигурация на формата и
функциите на модела форма не се променя с
въртенето. Следователно, всяка деформираната
форма на колоос може да се изчисли, както следва

2. Кинематичен модел на колоос
Най-широко прилаганият метод за моделиране
на премествания на еластично (гъвкаво) тяло е
метода на J. L. Lagrange. С тази цел, ние
определяме за твърди две конфигурации: една не
деформирана, където тялото се държи като твърдо
тяло, а друга където тялото се държи като
деформирано. Нека u да бъде позицията на вектор
на една частица P от колоос с недеформирана
конфигурация в началния момент от време.
Необходимо е получаването на нормализираните
масови модални функции на системата Φ(u).
Позицията на частицата P във всеки момент може
да бъде получена, както следва.
Първо,
ние
получаваме
позиция
в
деформираната конфигурация, т.е.
u + Φ(u)p

s(v, t) = v + (v)q

където q = q(t) е вектор изразяващ набор от L.
Euler модални координати.
Ако
частицата
P
в
деформираната
конфигурация заема координира s(v, t), тогава
A(u + (u)p) = v + (v)q

q

(1)





T
  v  A A v dp


Volume

(6)

Определяне матрица B = B(t), като

B

(2)





T
 v  A A v d


Volume

B
установява
връзката
координатни системи

където t е променливата време, p = p(t) е набора
модални координати,  е въртящата се ъглова
скорост на колоостта и A = A(θ) е матрицата на
ротация, свързани с ъгъла θ = t.
Координатите на L. Euler не са свързани с
частиците на твърдото тяло. Въпреки това, този
тип координатнати ни позволяват да ги отнесем
към пространствена точка, където определяме
параметрите или свойствата. Обозначаваме v като
координата на пространствена точка по L. Euler от
недеформирана конфигурация. Частицата P на
колоос в недеформираната конфигурация се
намира в пространствената точка v, ако е
изпълнено следното условие
Au = v

(5)

Чрез заместване на уравнение (3) в (5),
предварително умножаване на Φ(v), както и
интегриране на недеформираната конфигурация,
получаваме

Второ, завъртаме на ъгъл t
r(u, t) = A(u + Φ(u)p)

(4)

q = Bp

между

(7)
двете
(8)

Матрицата B може да бъде доказана, че е
ортогонална и квази-диагонална. Детайлния анализ
показва, че редовете и колоните, свързани с
многостранноста има нулеви стойности, с
изключение на диагонала, който е на множеството.
От друга страна, членовете на диагонала са
свързани с моделите на многостранността,
множеството съдържат ротационни матрици, т.е.

(3)

Модалните свойства на твърдите тела, са
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С подобна демонстрация може лесно да бъде
доказано, че

3. Динамичен модел на колоос





3

i 1

матрици, изчислявани, както следва

(12)

L   u  Eud

(13)

(19)

 

  v 
Jv i
 i

(20)

(21)

Като се има предвид ортогоналните членове на
матрицата B, от (5) и (8) получаваме

A TAu   u B T

(22)

Ако транспонираме и обработим уравнение (22)
по отношение на времето, получаваме:

RCV


 u T  
 Au T A  Au T A
B

ρ е плътността. Ако променим на J. L. Lagrange
модални координати в координати на L. Euler, чрез
(8), ние получаваме



BL = L

 3  T

~
Jv i d
G    
RCV  i  1  i


RCV

 

(18)

~

d2
 2 A , E   A  A T ,
d
~
E    TEd



~
~
BKB T  K

и трябва да определим матрица G , както следва

d
~
A , J  A T A  , J    T Jd (11)
d
RCV

~
~
  2BJB T  2BB T q  BKB T 
q
~
~
 T q 
  2BEB T  2BJB T  BB

(17)

3

 

~ ~
обобщените сила, и J , E и L са константни

T

~
~
BJB T  JBB T

3

квадрата на реалните честоти, Qp е вектора на

A 

(16)

u 
 v    v     v  A

i
i
i  1  i
i  1  i

(10)

~
където K е диагонална матрица, която съдържа

A 

~
~
BE B T  E

С цел да получим останалите членове от
уравнение (14), ние трябва да определим
следващия израз:

Уравненията на движението в матричен вид,
изведени в [8] са:

~
~
~
  2 Jp  K   2E p  Qp   2L
p

(15)

Volume

(23)

Може да умножим уравнение (22) по (23), и
след това интегрираме всички стойности, т.е.:

B     u u dB T 
RCV

(14)

 BQp   2BL

 Au T Au    Au T JAu )d
  (
RCV

Свойствата на матрицата B ни позволяват да се
опростят условията на последното уравнение. Така
~
~
например, членът B JB T е равен на J , както е
показано по-долу

(24)

получаваме

 B T   (
 v T v    v T Jv )d
B

~

BJB T  B  u  Ju dB T 

RCV

(25)

Volume

От (20) и (21), последното уравнение може да се
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изрази:



~ ~
B B T   J  G



Последното уравнение може да бъде опростено
в окончателната форма:

(26)



Последният израз могат да бъдат заместен в
 B T не зависи
уравнението на движение. От (25), B
от време, а именно:

0

d 
BB   B BT  B B T
dt

От предходното уравнение
окончателно получаваме:

и

(26),

(27)

бъдат изчислени в началото на симулацията.

ние

4.Числен метод
Модалните свойства на колоостта обикновено се
изчислява чрез модел по метода на крайните
елементи (FE). Фигура 1 показва омрежаването на
колоос. Таблица 1 и Фигура 2 поясняват моделите
за изчисляване по FE.

 B T   B B T   B BTBB
T 
B





~
~ ~ ~
  2 J  G J T  G T



(28)

Що се отнася до обобщените сили, те могат да
бъдат опростени, както следва

Qp t  



~
~
~
~
  2G Tq  K   2C Q  Fg t    2L (35)
q
~ ~~
~~
~
където C  J J T  GG T  E .
~
Едно от предимствата на тази формула е, че G ,
~ ~ ~
K , C , F и L не зависят от времето и те могат да

r u 
f u, t d 

p
Valume
Y

T
  u  A f u, t d

(29)

T



Valume

в тази формула, се отчитат само стойностите на
силите f(u, t) (дискретните сили се явяват са
конкретен случай на последния). В L. Euler
координати, формулата е

Qq t   BQ P t   B


Фигура 1. Модел на крайните елементи на
железопътната колоос.

T
 u  A f Au, t d 
T

Valume

 v  f v , t d
T

Таблица 1. Вибрации на модели железопътната
колоос.
№
Честота Тип модел
модел (Hz)
1 до 6 0
на твърдо тяло
7
80.0
на усукване – 1-ви
8
93.7
на огъване в хоризонтална
равнина – 1-ви
9
93.7
на огъване във вертикална
равнина – 1-ви
10
146.8
на огъване в хоризонтална
равнина – 2-ри
11
146.8
на огъване във вертикална
равнина – 2-ри
12
226.7
на защита (чадър) – 1-ви
13
287.6
на огъване в хоризонтална
равнина – 3-ти
14
287.6
на огъване във вертикална
равнина – 3-ти
FE моделният анализ осигурява модална форма
на решение във възлите на solid мрежата. Нека ΦFE
е матрица на модалните форми, получени от
модела FE.

(30)

Valume

Пространствените и времевите променливи на
параметрите на силите могат да бъдат определени
както следва:

f v , t   f v gt 
~
Дефинираме F както следва:
~
T
F   v  f v d

(31)

(32)

Valume

За обобщените сил се получава:

~
Qq t   Fgt 

(33)

Чрез заместване на (15) до (18), (26), (28), и (33)
в (14), получаваме уравнението на движение в
Ойлерови модални координати:







~
~~
~
~~
~
  2G Tq  K   2 J J T  GG T  E Q 
q
~
 Fg t    2L

(34)
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 NE

T
L   TFE    N e v  Evd 
 e1 RCV


(41)

5.Извод
В тази точка са показани резултатите от
числени експерименти на модел на еластична
въртяща се колоос и този модел бе реализиран в
модел на системата превозно средство - път.
Симулацията разглежда вертикалната динамиката
на релсовия път (двете релси) и отчита
структурните вибрации на траверсите. Модалните
параметри на модела са показани в таблица 2.
Таблица 2.Параметри на модела
Параметри
Разстояние между траверсите
Дължина на траверсите
Модул на Юнг за траверсите
Площ на траверсите
Инерционен момент на траверсите
Маса на траверс
Специфична коравина на основата
на траверсите
Модул на Юнг за релса
Площ на релса
Инерционен момент на релса
Маса на релса за единица дължина
Модул на срязване на реса
Коефициент на Тимошенко за
срязване на релса
Коефициент на еластичност на
подложка
Коефициент на демпфериране на
подложка
Коефициент на демпфериране на
баластовата призма
Брой на колоосите
Маса на колоос
Маса на талиговата рама
Маса на рамата на возилото
Коефициент на еластичност на
първичното ресорно окачване
Коефициент на еластичност на
вторичното ресорно окачване
Коефициент на демпфериране на
първичното ресорно окачване
Коефициент на демпфериране на
вторичното ресорно окачване

Фигура 2. Модели на еластична колоос.
(а) Модел 7. (b) Модел 12. (с) Модел 8. (d) Модел
9. (e) Модел 10. (f) Модел 11. (g) Модел 13. (h)
Модел 14.
Тя може да бъде определена както следва:

 NE


v     N e v  FE (36)
 e 1

където Ne(v) е FE основна функция на елементите
е и NE е броят на елементите в мрежата.
Ако заместим последния израз в уравнения (11)
до (13), (21) и (32) получаваме:

~
 NE

T
J   TFE    N e v  JN e v d  FE (37)
 e1 RCV

 NE


 3 N v T
~

G   TFE      e
Jv i  N e v d  FE

 e1 RCV  i 1  i





(38)

~
 NE

T
E   TFE    N e v  EN e v d  FE
 e1 RCV

N
~
 E

T
F   TFE    N e v  f v d 
 e1 RCV


(39)

Стойност
698mm
2360mm
32 .109 N/m2
15.73 .10−3 m2
118 .10−6 m4
220 kg
39,49.106
(N/m)/m
207 .109 N/m2
7,17 .10−3 m2
23,5 .10−6 m4
56 kg/m
81 .109 N/m2
0,34
280 .106 N/m
30 .103 N.s/m
40 .103 N.s/m
4
1393 kg
2613 kg
32000 kg
1,22 .106 N/m
4,3 .105 N/m
4. 103 N.s /m
2. 104 N.s/m

Фигура 3 показва първия резултат, а именно:
силите в контакта „колело-релса” на една колоос,
породени от натиска на реборда в главата на
релсата. Изчисленията са извършени по три
различни модела: твърда, еластична невъртяща се

(40)
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колоос и еластична въртяща се колоос. Имайки
предвид, че въртящи се и въртящи се твърди
модели колоос дават идентични резултати, защото
системата е със симетрично разположени релси на
оста на пътя. Максималните стойности за силите,
са много сходни за моделите на еластична колоос;
тези величини са по-малки, отколкото модела на
твърда
колоос.
Независимо
от
това,
несъответствията са малки. Поради влиянието на
силите в контакта моделети ще бъдат различни.
Очевидно е, че еластичните модели дават отговори
с по-голяма честота. За извършените три
симулации чрез три модели на колоос е изчислена
силата FFT за всяко колело-релса. Определени са
Hrw, Hfn, и Hfr за съответните модели.

показват честотите, където разликите между
моделите са по-забележими. Може да се отбележи,
че силите в контактните точки по тпите модела са
приблизително еднакви за почти всички честоти.
Фигури 5 и 6 показват резултатите от изчислени
сили в контакта „колело-релса”, за колоос движеща
се по рифелов път. Дължините на вълните на
смущенията са били избрани по такъв начин, че те
съответстват на върхове от фигура 4. Съществуват
теоретично определени безкраен набор от честоти
на смущения, които възбуждат вибрации, където
участват деформирани форми на не въртяща се
колоос. Тези честоти са свързани с антирезонанс
във въртяща се колоос и следователно ротационно
еластичните и твърдите колооси дават същия
резултат. Пример за това поведение е показано на
фигура 5.

Фигура 3. Сили в контакта „колело-релса” в
резуртат от въздействието на удар на реборда.
Окопаване с дължина 100 mm. Скорост на
движение 250 km/h.

Фигура 5. Сили в контакта „колело-релса” в
резуртат движение на превозното средство по
рифелов път. Рифелуване с дължина на вълната
193.3mm (287.4 Hz); дълбочина 0,1 mm. Скорост на
движение 200 km/h.

Фигура 6. Сили в контакта „колело-релса” в
резуртат движение на превозното средство по
рифелов път. Рифелуване с дължина на вълната
179.6mm (309.4 Hz); дълбочина 0,1 mm. Скорост на
движение 200 km/h.
За всеки резонанс на не въртящата се системата,
възникват два резонанса във въртящите се за две
различни честоти. Този ефект се наблюдава на

Фигура 4.Сравнително изследване на модел
колоос. Графиката показва съотношението на две
контактни сила FFT, които са били изчислени чрез
различни подходи.
Фигура 4 показва отношението на определените
параметри Hrw/Hfn, Hrw/Hfr и Hfn/Hfr. Върховете
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фигура 6, където резултатите от въртящият
еластичен модел се различават ясно от
съвпадащите резултати за не въртящият се и твърд
модели.

[6]

6.Заключения
Тази статия представя метод за включване на
модел на еластична въртяща се колоос за
динамични изчисления на системата „влак-път”.
Модела на колооста се основава на модален
подход; разглежда се реални стойности на
еластичност, масата на колоостта и инерционен
или жироскопичен ефекти, дължащи се на въртене.
Модалните свойства се оценяват чрез FE модел.
Уравненията на движение на съответната колоос
приемат координати на L.Euler, позволяват ниски
изчислителни
разходи:
параметрите
при
формулирането не зависят от времето, те се
изчисляват веднъж в началото на симулацията.
Изчисленията позволяват сравняването на
твърди, невъртящи се еластични и въртящи се
еластични колооси. Най-важният извод от
изчисленията на силите в ударния контакт
„реборд-релса” е, че при модела на твърдите
колооси се получава пикова стойност на
контактната сила.
Най-важните различия се появяват, когато се
сравняват резултатите в изчисленията при
движение по на рифелуван път.

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]
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ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР С РЕГУЛИРУЕМ ЪГЪЛ НА
АТАКАТА НА ПЕРКИТЕ НА ТУРБИНАТА
ЮЛИЯН ГЕНОВ СТОЯН ТАШКОВ КОНСТАНТИН АРНАУДОВ КАЛИН АДЪРСКИ
Катедра „Механика”, Технически университет, София, България
j_genov@mail.bg stoyan_tashkov@yahoo.com askaro@tu-sofia.bg

Резюме:
В работата сe извежда динамичния модел на ветрогенератор с регулируем ъгъл на атаката на вятъра
спрямо перките. Чрез управление на този ъгъл се цели в условията на променливо ветрово въздействие, да се
поддържа в максимална степен постоянна скорост на въртене на генератора, съответстваща на номиналната
генерирана електрическа мощност от установката.
Ключови думи: динамичен модел на ветрогенератор, променлив ъгъл на атака, ПИД регулатор.

предварителното настройване на системите за
регулиране);
0, за t  Ti



t  Ti 

vg  t   0,5Ag 1  cos  2
 , за Ti  t  Ts
 Ts  Ti 


 0, t>T
s

- компонента дефинираща поривите на вятъра,
моделирана като детерминирана компонента, но
при екстремални условия е по-добре да се
разглежда като стохастична с характеристики,
съответстващи на регионалните метеорологични
условия;
vtаw(t) – елемент на скоростта на вятъра,
отчитащ аеродинамичната „сянка” от кулата на
ветрогенератора. Тя предизвиква пулсации и
хармонични
компоненти
във
ветровото
въздействие с честоти кратни на броя на
витлата. При тривитлово изпълнение, основно
ще е влиянието на основния хармоник, с честота
три пъти честотата на ротация на турбината –
3ωwtr;
v t  t  е турбулентна компонента, дължаща се

1. Динамичен модел на ветро-генераторната
установка.
Схема
на
елементите
изграждащи
ветрогенератора е показана на Фигура 1.

Фиг.1 Устройство на ветрогенератора

1.1 Модел на
турбината с вятъра.

взаимодействието

на

- Моделиране скоростта на вятъра.
Анализът показва, че скоростта на вятърът
се моделира като сума от следните компоненти:
V (t)  va  vr  t   vg  t   v taw  t   v t  t  , (1)

на грапавините на витлата и процесите на
обтичането. Тя се разглежда като случаен
процес със спектрална плътност, определена по
няколко модела:
- модел на Каймал (Kaimal)

където:
va – средната начална скорост на вятъра;
 0, за t  Ti

t  Ti

vr  t   A r
, за Ti  t  Ts  рамповоT
s  Ti

 A r , t>Ts
нарастваща до амплитуда Ar, компонента в
интервала от време [Ti, Ts] (тази компонента
заедно с va формира средната скорост, но
рамповото изменение е удачно и за

fS  f 
4fL1 / v a
,

5/3
2

1  6fL1 / va 

където: f – честота, S  f 
2

(2)

- спектралната

плътност, σ – дисперсия, L1 – мащабиращ
коефициент, зависещ от височината z, I= σ/va –
турболентен интензитет;
- модел на фон Карман (von Karman)
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fS  f 
4fL2 / va

, L2  1/ 2,329L1 .(3)
5/6
2
1  70, 2  fL2 / va 2 


На Фигура 2 е съпоставена спектралната
плътност получена по зависимостите на Каймал
и фон Карман при две скорости va=8 m/s и va=15
m/s, при L1=150 м и I=0,1.

Модел
на
аеродинамичното
взаимодействие на вятъра с витлата
На Фигура 5 са показани основните
характеристики на аеродинамичното обтичане.
Направление на
ротация



Ос на
лопатката
Ос на
релативното
движение

CTorque

α


CT Vb


Vd

Фиг.2 Спектралната плътност, на скоростта на
вятъра, получена по зависимости (2) и (3)

CL

β
CN
CThrust

CM



 rel
Vd

α

β


Vb

CD
l

Фиг.5 Характеристики на аеродинамичното обтичане

Зависимостите (2) и (3), могат да се
апроксимират,
като
се
синтезират
апроксимиращи филтри със съответния спектър
[Beljaars, A., 1987]. Така нормално разпределен
случаен сигнал (бял шум) се пропуска през
съответния филтър, както е показано на Фигура
3 за моделът на Каймал, реализиран в
програмната среда на MATLAB-Simulink.

Обозначените параметри са следните:
Vd – скорост на вятъра в диска на турбината,
Vb - скорост на точките от перката в
разглежданото сечение,
β – ъгъл на наклона на лопатките (”Pitch”
ъгъл),
α – ъгъл на атаката,
 - ъгъл на потока,
CN – коефициент на нормалната сила,
CТ – коефициент на тангенциалната сила,
CL – коефициент на подемната сила,
CD – коефициент на силата от движещото
налягане (сила на дърпане),
CTorque – коефициент на въртящата сила,
–
коефициент
на
аксиалната
CThrust
(тласкащата) сила,
CM – коефициент на усукващия момент
l – дължината на напречното сечение
От уравнението на Бернули следва, че за
осигуряване на непрекъснатост на въздушния
поток, скоростта в задната част на лопатката (с
по-голяма дължина) трябва да е по-голяма, което
води до понижаване на налягането и създаване
на силата завъртаща турбината. С оглед на
управлението на генератора в зависимост от
скоростта на вятъра се предвижда възможността
посредством задвижващи сервомеханизми да се
завъртат витлата около оста си, което променя β
и респективно ъгълът на атаката α. Това
управление е известно като ”Pitch control”. На
Фигура 6 е показано обтичането при две
стойности на β – 50 и 100. Вижда се, че при поголям ъгъл от определена стойност, потокът се
отделя от задния край на лопатката, намалява се
разликата в наляганията и с това въртящия
момент и респективно скоростта на въртене.

Фиг.3. Структура на филтъра на Каймал

След филтъра се включват хармонични
филтри от втори ред, които изглаждат
амплитудата на въздействието и завишават
влиянието хармоничните компоненти с кратност
3 (при тривитлови генератори).
Структурната
схема,
реализираща
скоростта на вятъра съгласно (1) е показана на
Фиг.4.

Фиг.4 Програмен модул средата на MATLABSimulink за генериране на скоростта на вятъра в чрез
филтър на Каймал
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А - площ на лопатките.
От друга страна от уравнението на Бернули
се получава

V 2 V 2 
FThrust  A    w  .
2 
 2

а)

(6)

Като се съпоставят (5) и (6) се достига до
следните зависимости:

V  Vw
 (1  a)V ,
2
Vw  (1  2a)V ,
,
Vd 

б)

Фиг.6 Движение на обтичащия поток при различни
ъгли на завъртане на лопатките а) 50 и б) 100

(7)

V  Vw  2aV ,

V  Vw  2 1  a  V

FThrust  A2a 1  a  V 2 .
От теоремата за изменение на кинетичната
енергия, за мощността на вятърната турбина се
получава:
3
V 2 V 2 
2 AV
Pwtr  AVd    w   4a 1  a 
.(8)
2 
2
 2

Идеалната мощност на турбината, която би
се получила при Vd  V и Vw  0 е

Pwtr i  0,5AV 3 .

(9)
Отношението на реалната към идеалната
мощност дава коефициента на мощността

Фиг.7. Изменение на въздушния поток при обтичане
на турбината

Cp 

На Фигура 7 е показано изменението на
въздушния поток при обтичането.
Тук като определящи се разглеждат три
сечения:
- преди обтичане с характеристики:
скорост V и налягане p  ;
- в диска на турбината с характеристики:
скорост Vd и налягане p  d преди диска и

V  Vd
V

Vd  (1  a)V  Pwtr i1 
CH 

A(1  a)V 3
, то
2

Pwtr
 4a 1  a  ,
Pwtr i1

(11)

като максимума е за а=1/2, при което теоретично
е възможно да се достигне до 50% от идеалната
мощност Pwtr i (9).
За аксиалната сила се получава

AV 2
,
2
 4a 1  a   Cp / (1  a) .

FThrust  CThrust

е коефициент, отчитащ

редукцията.
От
теоремата
за
изменението
количеството на движението следва

(10)

Горният израз получава максимална
стойност Cp=0,593 при a=1/3.
Ако се отчете факта за идеалния случай, че
винаги Vd  V , т.е.

налягане p  d след диска;
- в дирята на въздушната струя след
турбината със скорост VW .
Промяната на скоростта в диска на
турбината може да се опише чрез зависимостта
V  Vd  aV ,
(4)
където: a 

Pwtr
2
 4a 1  a  .
i
Pwtr

където CThrust

на

(12)

Друг ефект, който трябва да се отчете е
енергията, която се трансформира във въртеливо
движение на потока в зоната на диска и следата
на турбината Фигура 8 а).



FThrust Qm V Vw AVd  V Vw Ap
 A p d p d  , (5)

където:
Qm – масовият дебит през диска на
турбината;
ρ – масовата плътност на въздуха;
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лопатките към скоростта на вятъра, се описват
от изразите

Ωwtr

  R wtr cos    R   / V
 L  rL  wtr / V

- R е радиусът на турбината;
- A  R 2 е площта на пропелерния диск.
От (15) следва, че коефициента на
мощността с отчитане на ротационното
движение на въздушния поток ще има вида

V

V

;



Cp  8cos 2    R   /  2  1  a a ' L 3d L .(16)

а)
б)

0

За аксиалната сила и въртящият момент на
турбината се получава

’

C Thrust = CThrust cosψ
CThrust



FThrust  4Acos2   R  V2 / 2  a 1 a LdL 
0

CL

CThrust = CLcosΦ + CDsinΦ

= 0,5CTrustAV  CTrust Pwtr / V,
2


CD

i

(17)

FThrust  FL cos    FD sin   ,

CTrust  CL cos     CD sin    


Фиг.8 Въртеливо движение на въздушния поток в
зоната на турбината

където:

R

Rcos  R

0

0



;

FL  CL 0,5rLlL Vd rel2 , FD  CD 0,5rLlL Vd rel2

Twtr

(13)

Cp AVW3
Pwtr i
.

 Cp
 wtr 2
 wtr

(18)

За (16) най-често се предлага апроксимация
от вида [Hansen, M., 2008]:

ψ(r) – ъгъл на усукване на перката
около надлъжната ú ос – Фигура 8б).
От теоремата за кинетичния момент,
елементарният въртящ момент е
dTwtr  2rL Vd rL 2 d drL  4rL 3 1  a  a ' wtr V drL ,
(14)
'
където: a   d / 2 wtr ,
Ωwtr– ъгловата скорост на турбината,
Ωd ъгловата скорост на потока при
диска.
Мощността на турбината е:

Pwtr   wtrdTwtr 

0

V
1 a
tg    
cos    
'
1 a
rL  wtr

От теоремата за количеството на движение,
елементарната аксиална сила, изразена чрез
полярната координата r е:
dFThrust  Vd 2rLdrL  V  Vw   4a 1  a  V2 rLdrL ,
където: rL  r cos    r   ,

 8cos 2    R   /  2  1  a  a L d L

c5


c2
 c3  c4 )e 1  c6  , (19)
1
c
1
1
където:

 38 ,
1   c 7   1

Cp (, )  c1 (

c1÷c8 са експериментално-определяни
коефициенти, за конкретно конструктивно
решение.
Примерни стойности на коефициентите
[Iov, F., and All, (04)] са:


Cp (, )  0.5176 116 / 1  0.4  5 e

41 a a'wtr 2VrL3drL 

0.0068
1

 0.0068,

1
1
0.035

 3 ,
1   0.08   1



= 4AV3 cos2  (R) / 2  1 a a'L3dL , (15)

Характеристиката Cp    на турбината при

0

i
Pwtr  0,5CpAV3  CpPwtr
,

тези стойности за различни ъгли

където:
- бездименсионните характеристики  и
 L , представляващи отношенията на скоростите
на точките от върха и от напречните сечения на

 е показана

на Фигура 9. Максималната стойност Cp се
получава за   0 и
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  8,1.

Диференциалните
моделът са:

уравнения

описващи

  c      k      T ,
Jwtr
wtr
wtr
wtr
1
swtr
wtr
1
wtr

J   c      k     T,
rwtr

1

wtr

wtr

1

swtr

wtr

1

1

  c      k      T ,
Jrgen
2
gen
2
gen
gen
2
gen
2

, (20)

  c      k     T ,
Jgen
gen
gen
2
gen
gen
2
gen
gen
където:

 wtr  wtr , 1  1,  2  2 ,  gen  gen ;

Фиг.9. Характеристиката Cp    на турбината

Структурният модел на аеродинамичното
взаимодействие на вятъра с витлата, реализиран
в програмната среда на MATLAB-Simulink е
показан на Фигура 10.

Twtr – въртящия момент на турбината;
Jwtr – масовия инерционен момент на
турбината;
kwtr – торзионния коефициент на еластичност
на турбинния вал;
сwtr – торзионния коефициент на демпфиране
на турбинния вал;
igear – предавателното отношение на редуктора;
Ω1 – ъгловата скорост на входа на редуктора;
Jrwtr – масовия инерционен момент на
редуктора, приведен към турбинния вал
(координата 1 );
Ω2=igear Ω1 - ъгловата скорост на изхода от
редуктора.
Jrgen – масовия инерционен момент на
редуктора, приведен към генераторния вал
(координата 2 );
T1 – въртящ момент на входа на редуктора;
T2  T1 / i gear – въртящия момент на изхода на

Фиг.10 Модел на аеродинамичното взаимо-действие
на вятъра с витлата

1.2 Модел на трансмисията.
Схема на трансмисията на ветрогенератора е
показана на Фигура 11.

редуктора;
kgen – торзионния коефициент на еластичност
на генераторния вал;
сgen – торзионния коефициент на демпфиране
на генераторния вал;
Ωgen – ъгловата скорост на генератора;
gen - завъртане на ротора на генератора;

Редуктор
Еластичен
Спирачен
Генератор
Главен
съединител
диск

Турбина

Лагери
вал

Гондола

Jgen – масовият инерционен момент на
генератора;
Tgen – електромеханичния момент в генератора.

Фиг.11 Схема на трансмисията на ветрогенератор

Тя се представя чрез двумасов динамичен
модел с привеждане на масите съответно към
турбината и ротора на генератора – Фигура 12.

1.3 Модел на генератора.

Разглежда се модел на асинхронен генератор
с разлагане по оси q-d, показан на Фигура 13.

Jwtr
wtr , Twtr

cwtr

 1 , T1

Jrwtr
Rs

2 ,T2
kwtr
Ротор на
вятърната
турбина

Турбинен вал

cgen

gen, Tgen

Jgen

+

igear

Vqs

Jrgen

Редуктор

kgen
Генераторан
вал

Ротор на
генератора

+

eds
-

Lls

Lm

’
qr

+
V’qr

q axis
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e–r ’dr R‘r
+
i

iqs

-

Фиг.12 Динамичен модел на трансмисията

’

L lr

Rs
+
Vds

eqs
+

Lls

L’lr

e–r ’qr R‘r
+
i

ids

’
dr

Lm

+
V’dr

-

d axis

Фиг.13. Модел на асинхронен генератор

оглед на поддържане на постоянна ъглова
скорост
на
генератора.
Изпълнителния
механизъм се моделира като апериодично звено,
по отношение на управляващия сигнал i contr :

Kd
y
Ws  s   

2
icontr
 s

2
s  2  h s  1  K e
h
 h

а използвания контролер е ПИД-регулатор,
формиращ управлението в зависимост от
отклонението на ъглова скорост на генератора
от номиналната ú стойност gen nom :

Той се описва от системата диференциални
уравнения:

Vqs  R si qs   qs  е ds

t

 ,
icontr  Kp  gen gennom   Ki   gen gennom  d Kd
gen

Vds  R si ds   ds  е qs

0

V 'qr  R 'r i 'qr   'qr  (е  r ) 'dr (21)
V 'dr  R 'r i 'dr   'dr  (е  r ) 'qr

2. Числено моделиране и анализ

Tgen  1,5p(dsi qs  qsi ds )

Разглежда се модел на вятърна турбина с
захранващо напрежение 690V, номинална
честота 50 Hz и номинална мощност 3 MW.
Скорост на вятъра е в диапазона 3-25 m/s,
със средна стойност 13,5 m/s. Плътността на
въздуха е 1,25 kg/m3.
Радиусът на перките е 40 m. Инерционният
момент на турбината спрямо оста ú е 49,5.105 kg
m2, а на генератора 50 kg m2. Коефициентът на
еластичност на двата вала е 114.106 Nm/rad, а
коефициентът на демпфиране 755,658.103 Nm
s/rad, Предавателното отношение на редуктора е
83,531.
Активното съпротивление и взаимната
индуктивност на статора са съответно 0,005 Ω и
4,0744.10-4 Н, а на ротора 0,0089 Ω и 2,9921.10-4
Н. Намагнитващата индукция е 0,0160 Н, а броя
на двойките полюси е 2.
Коефициентите на ПИД-регулатора са
съответно
Kp=300,
Ki=50
и
Kd=0.
Времеконстантата на регулиращия ъгъла на
атака сервомеханизъм е 0,2 s.
Структурния програмен модел в средата на
MATLAB-Simulink е показан на Фигура 14.
На Фигура 15 е показана зависимостта на
скоростта на вятъра, на Фигура 16 са показани
оборотите, а на Фигура 17 е показан въртящия
момент получен в турбината. На Фигура 18 и
Фигура 19 са показани съответно активната и
реактивната мощност от генератора, а на Фигура
20 е ъгълът на завъртане на перките задават от
системата за управление.

където:

qs  Lsiqs  Lmi'qr , 'qr  L'r iqr  Lmiqs ,  магнитни
ds  Lsids  Lmi'dr , 'dr  L'r idr  Lmids , потоци
Ls  Lls  Lm , L'r  L'lr  Lm;  индуктивности
L m - намагнитваща индуктивност;
r  pe - електрическата кръгова позиция;
p – брой двойки полюси.
e - електрическата кръгова честота;
ωr = Ωgen – ъглова скорост на ротора;

индексите s, r и ' означават съответно
статорна и роторна и приведена към статора
характеристика.

Привеждането на qd модела към трифазен
abc модел на генератора се извършва чрез
зависимостите [4]:
cos  е  ,
sin  е 


ias  
 iqs 

i    cos  е   3sin  е   3cos  е   sin  е   i  ,
,
 bs  
  ds 

2
2
ics  ias  ibs ;


cos   ,
sin  
i'ar  
 iqr 
 '     cos    3sin    3cos    sin      ,
i
i
,
 br  
  dr 

2
2
i'cr  i'ar  i'br .

където:   e  r - разликата между позицията
на референтната рамка и електрическата
позиция на ротора.
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1.4 Управление на генератора
Разглежданото управление е свързано с
изменение на ъгълът на атака на лопатките с
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Фиг.14. Структурен програмен модел на 3 MW ветрогенератор с управление на ъгълът на атака
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DYNAMICAL MODELING OF WIND TURBINE WITH PITCH CONTROL LAW
JULIAN GENOV

STOJAN TASHKOV

KONSTANTIN ARNAUDOV

КALIN ADARSKY

Dept. of Mechanics, TU-Sofia, 1756 Bulgaria

Dynamical modeling of wind turbine with pitch control law is object of this paper. The obtained
complex model consists of wind speed description, wind - blade interaction, transmission and induction
generator dynamics models. The control bases on PID-regulator. For concrete implementation of wind
generator are made numerical simulations.
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Резюме:
В работата се разглеждат динамичен модел на автомобил с предно задвижване при движение в крива,
отчитащ нелинейностите определени от системата за управление, от геометричните връзки на окачването и от
динамичните силови въздействия възникващи при взаимодействието на автомобилната гума с пътната
настилка.
Ключови думи: динамичен модел на автомобил, окачване тип Макферсон, динамика на автомобилната
гума

1. Обща постановка на задачата за извеждане
на ДУ на движението



1.1 Координати, скорости и кинетична
енергия

n – степени на свобода на моделът;

q   q1 ,....q n 

T

-

обобщени

n
n
 T ' 
T
T ' q '
  ' i   a ik
, k=1,..n 
q k i 1 q i q k i 1  q i ' 

T

T
T ' T '  T ' T ' 
A ' ,

,..
 ,
q
q q '  q 1' q n ' 
d  T 
d  T '   T '
    A  '   A ' ,
q
dt  q 
dt  q 

координати,

отчитани спрямо инерциалната координатна
система;

като производната спрямо времето на матрицата
на прехода се получава от изразите:

T

q '  q1' ,....q n '  - координати, отчитани спрямо

  ' T T A1 
  q  A q 


 
,
A
:



T
 q '  A T A n 
q   n x n 


други (и неинерциални) координатни системи,
T
- е символ за транспониране;

a11 ..a1n 
 A   . .. .  -матрица на прехода; (1)
q  A q,


a n1 ..a nn 
'

T

q  Bq' B  AT   A, ако А не е сингулярна.(2)
1

Кинетична енергия се разглежда
следните две форми на представяне:

T  f  q, q  и T '  f '  q, q '  .

(4)

  a i1   a in  
  q   q  
1
  1 
A i  
където:
   :  ..  :   , i=1,..n ; (5)
q  
 

  a i1   a in  
  q n   q n  

чрез
(3)

1.2 Уравнения на Лагранж от втори род,
представени
чрез
скоростите
на
неинерциалните координати
Матричният запис на уравненията на
Лагранж от втори род е



d  T  T
 Q,
 
dt  q  q

където:

където Q е матрицата на обобщените сили.
Като се използва втората форма на
представяне на кинетичната енергия - T ' се
получават зависимостите:
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T T '
A T '

 q 'T A T
, k=1..n ,
q k q k
q k q '
 a11 a1n 
 q .. q 
k
k

A 
  : : :  , k=1..n .(6)
q k 

 a n1 .. a nn 
 q k q k 

При малки стойности на ъглите матрицата

  'T T A 
 q A q 
1
'

T T 
T '
.


:

q q 
q '

 q 'T A T A 

q n   nxn 

 може да се апроксимира чрез представянето:
A
 1, z , y 
    , 1,  
A
(10)
x
 z
y , x , 1 
За прехода между
системи се получава
q  Aq ' ,

След заместване в уравненията на Лагранж
и групиране се получава:
'
d  T ' 
T '
T T

H

A
 Q' ,


dt  q ' 
q '
q

(7)

T
 z,
  x ,  y ,  z  ,
q '   x , y,
 0 
 A
3x3
A
,
0
E
 3x3 3 
03x3 , Е3 нулева и идентична матрица с

указания размер.
След преобразувания матрицата Н от (7)
придобива вида

  c s c 


0,
s
y x z,
y z x
z y



 


0,
cy c
y x z,
z x s
z y
 s

c s c , c c s ,


0
H y z x z y y z x z y
, 06x3
 syx cy czz,
 cy szx cy czy
syy cy szz,








czz,
szz,
czxszy





x,
0
y,




1.3. Определяне на матрица на прехода
На Фигура 1 е показана последователността
на прехода от координатна система Oxyz до
Ox3y3z3 чрез три последователни ротации
съответно около оси ox, oy1, oz2.

(12)
2. Динамичен модел на автомобила
Модел на автомобил с предно задвижване и
независимо окачване с десет степени на свобода
е показан на Фигура 2.
Движението на обресорената маса е с шест
степени на свобода – три транслации [x,y,z]T на
масовият ú център - точка G спрямо
инерциалната координатна система и три
ротации около осите на свързаната с масовият
център координатна система Gxyz – [θx θy θz]T.
Всяка от необресорените маси се разглежда
с по една допълнителна степен на свобода - на
фигурата [z1, z2, z3, z4].
Така
разглежданият
модел
на
автомобила е с десет степени на свобода:

z

z1

y

y

y2
y3
z

z2 x

 z

 y

x
z

O

x3

 y x2

 x
x1

x

Фиг.1 Използвана декомпозиция на ротацията
.

.

 T q,

q  A
'

(11)

 Y,
 Z,
  ,  ,   ,
където: q   X,
x
y
z

 ' T T  A1 A  

  q  A 

 q q1  

,
H  AT 
:


 ' T T  A n A  


 q  A 
 q q n  

 ai1 a11   ain a1n 
 q  q   q  q 
1
i
i 
  1

 Ai A  


:
..
:



 , i=1,..n .
 q q  




i

 ai1  an1   ain  ann 
 qn qi   qn qi 

z2

координатни

T

където:

y1

двете

q   x, y, z, x ,  y , z , z1 , z 2 , z3 , z 4 

(9)

където:

T

(12)

2.1 Модел на обресорената маса
Разглеждат се инерциалната декартова
координатна система OXYZ и неподвижно,
свързаната с автомобила координатната система
Gxyz, с начало в масовият му център. Равнината
xGy се приема за равнина на масова симетрия,
т.е. оста Gy е главна централна инерционна ос.

cy.cz,
cy.sz i,
sy 


  c .s c .s .s , c .c s .s s , c .s 
A
z
x
y
x
z
x
y
z
y x
 x z
sx sz cx.cz.sy,cz.sx cx.sy.sz, cx.cy 

s#  sin  #  , c#  cos  #  .
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l3/2

T3

T4

l2

csr bsr z
θz
z4
θy
G

l1
cur

bur

x

θx

T2

y

csf

bsf

z3

За координатите на моментният център
на скоростите спрямо Gxyz се получава

Y
cur
T1

X

 y 
  atan   .
 x 

hr

csr bsr

ξ4

hf

VGGxy  x 2  y 2 ,

l3/2

csf

y
x
x p    , yp   ,
z
z

bur

Преместванията в точките на окачването са:

ξ3
bsf

z2

z1

 x Ti   x 
 
 ' , i  1,..4 ,
q Ti   y Ti    y   Aq
Ti
  z
 z Ti   

©

cuf buf

cuf buf

където координатите спрямо Gxyz на точките на
окачването Ti, i=1,..4 (Фиг.2) са:

ξ1

ξ2

q 'T1  [1 , 0,5 3 ,  h f ]T ,

Фиг.2 Динамичен модел на автомобил с десет
степени на свобода

q 'T2  [ 1 , -0,5 3 ,  h f ]T ,

Кинематични зависимости.

q 'T4  [ 2 , -0,5 3 , h r ]T .

Кинематичните
характеристики
и
отчитаните силови въздействия за обресораната
част на автомобил с предно задвижване са
показани на Фигура 3.

Скоростите на точките на окачването са:





'
VTi  VG  AGT
i

   T , i=1,..4 .
GTi '  q 'T1 i ' , j' , k ' 



 е:
Производната A

Фиг.3 Кинематика и силови въздействия при
равнинно представяне на автомобил

Общи кинематични зависимости.
1

0, 5 3

       T A1 
 x , y , z  A q 
r

  
A
:




 T An 
  x ,  y ,  z  A


q r   3


0, 5 3

2
x
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x2
 1
 2 VT Ftz2
1 VT1 Ftz1
2
T1
T2
Mtx2
Mtx1 M
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tz2
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Fty1 Ftx1
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 x 2
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 V x
y
y
z
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2
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3

D x3

4   4
3   3 VT3
Ftz3
Mtz4
Mtz3
Mtx3
y3 F
y4 Fty4
T3
ty3
Ftx3

Скоростта
автомобила е

на

масовият

(13)

q 'T3  [ 2 , 0,5 3 ,  h r ]T ,

център

Поради

относително

T

, q r  x , y , z  ,
x

3

малките

ъгли

на

 може да се
завъртане, за изчисляването на A
апроксимира с:

 0,  z ,  y 

    , 0,   .
A
x
 z
 y ,  x , 0 



x4
VT4

Така се получава приближената зависимост
за скоростите в точките на окачването

Ftz4
Mtx4
T4
Ftx4

   T


  
VTi  VG  xGTi , GTi  q 'T1 i, j, k 

или



VTi   x   y z Ti   z y Ti  i   y   z x Ti   x z Ti  j 

  z   x y Ti   y x Ti  k

на

VG  x 2  y 2  z 2 ,
а проекцията ú в равнина Gxy е
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VT1  x yhf 0,5z3 i  y z1 xhf


VT2  x yhf 0,5z3 i  y z1 xhf


VT3  x yhr 0,5z3 i  y z2 xhr


VT4  x yhr 0,5z3 i  y z2 xhr




















 j  z 0,5     k,


 j  z 0,5     k,


 j  z 0,5     k,


 j  z 0,5     k.
x 3

y 1

x 3

y 1

x 3

y 2

x 3

y 2

 y   z x Ti   x z Ti 
, i=1,..4 .
i  atan 
 x   y z T   z y T 
i
i 


x

1

O1

O
y

3

A

1


2  3.
2
На Фигура 5 е показана схемата кормилен
механизъм със зъбна рейка.
Фиг.5 Схемата на кормилен механизъм със зъбна
рейка

В сила са геометричните зависимости
1  1    0, 5      1 



 2  1   asin   2 cos    1   a  /  3

xC  1  0  2 sin 1  0  3 sin 2  0  a

yC  1  0 2 cos 1  0  3 cos 2  0  0,5 1 h



3  22 0,25 1 h a2 2acos   1 h sin  2 ,
2

ys  1  2 sin 1  sin   3 cos 2  1   cos 2  0  
x O1D  a   2 cos    2    3 sin  3 

O1

yO1D  0,5   1  h   ys   2 sin    2    3 cos  3 

'



  2   2  a2  y 2 
y
2
3
O1D
    atan  O1D  ,
2  1   asin 
2
2
 2 2 a  yO D

 a 
1



3
"

3

 a   2 cos    2  
3  asin 

3



B

1



 4   2   0, 5       2 

показана схемата на класически кормилен
четиризвенен механизъм.



(15)

 AO 2  2 AB2 
  sin 1  
 1 2
,
acos
3 3' "3 asin 2




AO
2

AO
1
2
1





Връзка между ъглите на завъртане на
управляемите колела.
По принцип при предно задвижване е
възможна схема и на едновременно независимо
управление и на двете колела, но най-широко
разпространени схеми, при които управлението
е зависимо т.е. 2  f  1  . На Фигура 4 е

A

2

AO1  12 22 212 sin 1 ,

колело;

2  2




1   1 ,
2

 2 - ъгъл на управление на предното дясно

3

4

AB 1 22 sin  ,

колело;

1

D 3

2



 y   z 1   x h f 
1  1  1  atan 
 ,
 x   h  0,5   1
y
f
z
3




 y  z 1  x h f 
 2  2  2  atan 
 ,
 x   h  0,5   2
y f
z 3 

(14)
 y   z  2   x h r 
3  3  atan 
,
 x   h  0,5  
y r
z 3 

 y   z  2   x h r 
.
 4  4  atan 
 x   h  0,5  
y r
z 3 

1 - ъгъл на управление на предното ляво

O

2 C

ys

B

Ъгли на странично увличане

1

h

1 a



(16)
Диференциални
уравнения
на
движението на обресорената маса.
Кинетичната енергия на обресорената маса
е:

2

Фиг.4 Схемата на класически кормилен механизъм

Кинематичните зависимости между
ъглите на завъртане на управляемите колела са:

T'  0,5ms  x 2  y 2  z2  Ixx2  Iy y2 Izz2 2Ixz xz  ,

222

където: ms e масата на обресорената част на
автомобила,
Ix, Iy, Iz са масовите инерционни моменти
спрямо осите на координатна система Gxyz,
Ixz е центробежния момент спрямо осите
Gx и Gz.
След заместване в (7) за системата
диференциални
уравнения,
описващи
движението на обресорената маса се получава:
 ms syx z y ms cy szx czy z 


 ms syx z x ms cy czx szy z 
Q'
Mq' 
m c s  c  x m c c  s  y 
z y
s
y
z x
z y
 s y zx



03x1
(17)
където инерционната матрица е
03x3
ms E3



I
0

I
 x
xz   .
M
 03x3  0 I y 0  



Ixz 0 Iz  















съставена от масов елемент - венец, с една
релативна координата – завъртането около оста
xi на локалната координатна система Tixiyizi и
външен пръстен, контактуващ с повърхнината
на движението и имащ шест степени на свобода,
отчитани спрямо координатна система свързана
неподвижно с равнината на венеца (колелото) –
Фигура 6.









Фиг.6 Използван динамичен модел на гумата

Силови взаимодействия между гумата и
пътната настилка.
Силовите въздействия са показани на
Фигура 6.

Обобщени сили
В точките на окачването Тi, са приложени
силите в окачването с проекции върху осите на
локалните
координатни
системи
Tixiyizi
(ориентирани по осите на колелата) съответно
FTxi, FTyi, FTzi и стабилизиращите моменти MTzi и
моментите около надлъжната ос MTxi:
T

QTi  FTxi , FTyi , FTzi , MTxi , MTzi  , i=1,..4 (18)
Матриците на прехода на ротация между
координатните системи Tixiyizi, i=1,..4 и Gxyz са:
 cos   i  ,  sin   i  , 0 


A Ti   sin   i  , cos   i  , 0  , i  1,..4 ,(19)

0,
0,
1 

Фиг.7 Силови въздействия върху гумата на
автомобила

За тяхното изчисляване се използват
зависимостите предложени от Пасежка:

където: 3  4  00 - ъгли на отклонение на
задните колела.

Y  x   Dsin  Carctan Bx  E  Bx  arctan  Bx 

Обобщените сили ще бъдат:



за изчисляване на Fx и Fy и



4


ATi , 03x1  QTi



i 1



 .(20)
'





0,
z
,
y
,
1,
0
Q  4
Ti
Ti

 ATi , 03x2  
  zTi , 0, x Ti , 0, 0 
 QTi 
 i1 
 02x3 , E2  
  yTi , x Ti , 0, 0, 1


2.2
Динамичен
необресорените маси

модел

Y  x   Dcos  Carctan Bx  E  Bx  arctan  Bx 

за изчисляване на стабилизиращия момент Mz.
Коефициентите в тях се изчисляват на
базата на текущите стойности на:
- ъгъла на странично увличане  i (за
неразглежданите в тази работа Мtx и Мty и на
надлъжно увличане),
- надлъжната скорост x Ti ,

на

- вертикалната сила Ftz,
- ъгълът на заклинване γ (camber),
- вътрешното налягане в гумата pi.
При изчислението се използват параметри и
характеристики като:

В разглеждането се пренебрегват масовоинерционните, елестичните и демпфиращи
характеристики на елементите на окачването,
т.е. като необресорена маса се явява
автомобилната гума. Тя се разглежда като
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y D  y T1  T1D sin   0    

радиус на гумата R0;
статична вертикална сила Fz0;
номинално налягане pi0;
препоръчителна
скорост
движение V0.
Те са описани подробно в [2, 6].

z D  z T1  T1D cos   0    

на


y D  
y T1  T1D cos   0     2  T1D sin   0    
z D  z T1  T1D sin   0     2  T1D cos   0    

Модел на вертикалната динамика на
венеца.

Деформациите на гумата са:

1   z1   zT1  TDsin
 0    TDsin
 0  ,
1
1

На Фигура 8 е показано окачване тип
„Макферсон”.

z

B

'
Ftz1
'
Fty1 T

2  h1  h2 cos  '    h1  h2 cos  '   ,1/2
22  h3  h2 cos  '   2 h4  h5 cos  '  ,1/2
1/2

x
 F2


C

 2 

γ0 β . C m1us
D
γ


M tz1


Ftx1

z T1

C0
 k
M 1


Fty1

z1  z T1

z1

Ftx1

,

h5  h 22 cos  '   h1h 2 , h 5 / h 4  h 2 / h1.
Силите в гумата и окачването са:

F1z  k11  c11
.
F  k   c 

За получаване на уравненията на движение
в този случай е по-удачно използването на
координатите γ и zT.
Ъгълът на завъртане на носачът γ се отчита
спрямо положението му на статично равновесие,
в което той сключва спрямо хоризонта малък
отрицателен ъгъл γ0.
Движението на обресорената маса се
разглежда само във вертикално направление z2,
което означава, че ъгъл α остава постоянен.
Кинематичната
зависимост,
задаваща
движението на необресорената маса е
z1  z T1  T1D sin   0     sin   0   . (21)

2

2 2

(23)

2 2

Диференциалните уравнения, описващи
движението на всяка от необресорените маси са:
'
musiyDi F2i cos(0i i i )  FTyi
 Fyi

musizDi  F2i sin(0i i i )  F1zi  FTzi
0i i )  F2 TCsin(
i )  musizT1 TDcos(
0i i )
JTxii  F1zi TDcos(
1
1
1

, i=1,..4.
(24)
Силите, предавани към обресорената маса
са:

FTxi
  F2i cos(0i  i i )
FTyi  FTyi

В сила са и зависимостите:

  F2i sin(0i  i i ) , i=1,..4 (25).
FTzi  FTzi

BC   h1  h 2 cos  '     ,
1/2

T1B

sin  '    ,
1/2
'
 h1  h 2 cos      



i
MTxi  F2i TCsin
1

(22)

MTzi
Преходът към осите на координатната
система Gxyz се осъществява посредством
матриците на прехода A Ti (19).

y D  yT1 T1D cos   0     cos   0  
z D  z1  z T1  T1D sin   0     sin   0  
2

1/2

 

Фиг.8 Модел на окачване тип „Макферсон”

2

2 h1  h2 cos  '  

където: h 4  h12  h1h 2 cos ' ,

ξ(t)

sin    

h2 sin  ' 

h3  2h1  h 2 cos  '  ,

c1 

tz1

,

а на окачването:

d

k2

α

y

T1
d
F2

 z  TDcos     ,
1  
T1
1
0

Модел на ротационната динамика на
венеца
На Фигура 9 са показани силовите
въздействия върху гумата действащи във
вертикална равнина.

където: h1  TC
 TB
, h2  2TCTB,
    0 .
1
1
1
1
Като се пренебрегнат някои малки
жироскопични членове, за скоростите и
ускоренията се получават:
'
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ω1, M D1 са ъгловата скорост и момента на
венеца на лявото колело;
ω2, M D2 са ъгловата скорост и момента на
венеца на дясното колело.
Ако
предавателното
диференциала е

i

Диференциалното уравнение, описващо
ротацията на венеца на двигателните колела е
 i  M di  c ti i  ryi  k t i i  ryi , (26)
I Dy 







където:
i , i са съответно ъгълът на завъртане и
ъгловата скорост на венеца на i-тото колело;
ryi , ir са съответно ъгълът на завъртане и

I Dy е масовият инерционен момент на венеца
спрямо оста Dy;
k ti е торзионният коефициент на еластичност
между венеца и външния пръстен в модела на
гумата
c t i е торзионният коефициент на демпфиране

Настоящата публикация е финансирана
от ФНИ МОМН на РБ, Договор ДУНК-01/3

между венеца и външния пръстен.
На Фигура 10 е показана, класическата
схема на диференциала.
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Фиг.10 Схема на класически диференциал

Тук ωin, Min са съответно ъгловата скорост и
350

ω1, M D1

250

ωin,Min

200

150

ωk, M k

100

ω2, M D2

50

0

0

50

100

150

200

250

(27)

Модел на динамика на външния пръстен
на гумата.
Външният твърд пръстен се разглежда като
тяло с шест степени на свобода, подложено на
въздействието на силите в еластичните и
демпфиращи връзки с венеца и на въздействията
в
контактното
петно,
изчислени
по
полуимперичните зависимости, предложени от
Пасежка.

ъгловата скорост на външния пръстен на i-тото
колело;
M di - двигателния момент;

300

in
,
k

на

а коефициентът на полезно действие η и като се
пренебрегнат масите на елементите на
диференциала се получава


1  in  , 2  in  ,
i
i




M in in   M D1  in     M D2  in    (28).
 i

 i

M D1  M D2
M in  
2  1
i
  

.
2
M D2  M D1

Фиг.9 Силови въздействия върху гумата във
вертикалната равнина



отношение

300

момент на входа на диференциала;
ωk, Mk са съответно ъгловата скорост и
момент, предавани на короната;
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The paper consider spatial automobile model including nonlinearities due to steering, suspension and
tire geometry and characteristics.
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ФРИКЦИОННИ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА СИСТЕМА С ПОВЕЧЕ
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Резюме:
В работата се изследват фрикционните самовъзбуждащи се трептения на двумасова механична
система. Системата притежава два източника на енергия (две повърхнини на триене) и силите на триене са
зависими от релативаната скорост на плъзгане. Аналитичните изследвания са илюстрирани с конкретен
пример. Определено е влиянието на коефициентите на демпфиране върху устойчивостта.
Ключови думи: триене, самовъзбуждащи се трептения.

В [5] е доказано, че през едната триеща
повърхнина може да се вкарва енергия в системата,
а през другата да се отвежда енергия. Задачата е
решена с метода на осредняването.
Целта на настоящата работа е да се
определят възможните случаи на възникване на
фрикционни самовъзбуждащи се трептения на
механична система, която притежава два
източника на енергия. Изследването е насочено
също към определяне на влиянието на
коефициентите на демпфиране върху условията за
устойчивост.

1. Въведение
В трудовете, посветени на фрикционните
трептения се изследват системи, при които има
само един източник на енергия [6,7,8,9].
Съществуват механични системи, върху които са
приложени повече от една сили на триене
(източници на енергия). Като примери могат да се
посочат спирачни системи на превозни средства,
колооси, машини за рециклиране на хартия,
машини за валцоване и др. В [4] и [5] са разгледани
едномасови системи с повече сили на триене.

2. Динамичен модел
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На фиг.1,а е показан разглежданият модел.
Двете тела 1 и 2 се движат в хоризонтална равнина
и са притиснати с постоянни сили Pi съответно към
дискове 3 и 4, които се движат с постоянни ъглови
скорости ω1 и ω2 около вертикални оси. Между
дисковете и телата се отчита силата на сухо триене,
която зависи от релативната скорост на плъзгане.
Телата са свързани към неподвижна основа с
еластични елементи съгласно фигурата.
Използвани означения:
m1, m2-маса на телата 1 и 2;
c1, c2 , c3 - коефициенти на еластичност;
β1, β 2 , β 3 - коефициенти на еластичност;
v r1  v1  z1 , v r2  v 2  z 2 - релативни скорости

k12, 2




2
2

 

 12 

2
2

 12



2



 4  2212  12 22

2

.

4. Преминаване в главни координати.
Определяне на особените точки

За удобство при анализа на системата
уравнения (2) се преминава в главни координати
[2], като се използва следната постановка

z1  y1  y 2 ; z 2   1 y1   2 y 2 ,

между триещите се повърхнини;
vi  ri - периферни скорости на дисковете.
Приема се, че са в интервала, където
характеристиката на силите на триене има падащ
участък (фиг. 2);
z1, z2- линейни координати на телата 1 и 2;
z1 , z2 - скорости на телата 1 и 2.
Характеристиките на силите на триене в
падащия участък (фиг. 2) се описват с
T1  b0  b1 v r1  b3 v r31 , T2  b0  b1 v r2  b3 v r32 ,

b0  b1 v 2  z 2   b3 v 2  z 2    2 z1   2   3 z 2
m2
Собствените честоти на системата са
3

f2 

където

 1, 2 



 

  22  12 

2
2 
2
1

12



2

(3)

 412 22

.
2
Диференциалните уравнения добиват вида

y1  k12 y1  F1  0,

(4)

y2  k 22 y 2  F2  0,
където
f  f 1 1
f 1 2  f 2
, F2  2
.
F1 
1   2
1   2

(1)

където b0, b1 и b3 са положителни
константи.

За изследване на устойчивостта на
системата се полага
(5)
x1  y1 , x2  y1 , x3  y 2 , x 4  y 2

Ti

и диференциалните уравнения се представят с
четири уравнения от първи ред [3]
dxi
 X i  x1 , x 2 , x 3 , x 4 .
dt

vi

Фиг.2

3. Диференциални уравнения на движението

За определяне на особените точки се
решава линейната система:

При
извеждането
на
диференциалните
уравнения на движението се приема, че
източниците на енергия са идеални i  const  и
vi  zi , в следствие на което се разглежда само
движението на телата 1 и 2, откъдето следва

z1  12 z1  12 z 2  f 1 ,

X i  x1 , x2 , x3 , x4   0,

x10 
x30

където
c c
c c
c
c
12  1 2 ,  22  2 3 ,12  2 , 22  2 ,
m1
m2
m1
m2

b0  b1 v1  z1   b3 v1  z1   1   2 z1   2 z 2
,
m1
3

f1 

(7)

откъдето следва

(2)

z2   22 z1   22 z 2  f 2 ,

(i  1,2,3,4) (6)
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 b0
b0 
 2 
, x 2  0,
m2  0
 2   1   m1
1

k12

 b0

b
 2
 0  1 , x 40  0

k 2  2   1   m 2 m1 
1

(8)

От уравнения (8) може да се установи, че
равновесните положения ще зависят от посоките
на силите на триене.
За да се определят възможните случаи на
особената точка се полага

x i  x i0   i , i  1,.., 4 .

втора форма;
- При n1  0, n2  0 възникват автотрептения с
двете форми;
не
възникват
При
n1  0, n2  0
автотрептения.
5. Влияние на коефициентите на
демпфиране върху устойчивостта на системата

(9)

Уравнения (9) се заместват в (6) и след
развиване на X i в ред по степените на  i в
околността на особените точки ( пренебрегват се
функциите съдържащи нелинейни членове спрямо
 i ) се получава
d1
dt
d 2
dt
d 3
dt
d 4
dt

Съгласно критерия на Раус-Хурвитц,
необходимо
и
достатъчно
условие
за
отрицателност на реалните части на корените (13)
на
полинома е положителност на следните
детерминанти [3]:

 a111  a12 2  a13 3  a14 4 ,
 a 211  a 22 2  a 23 3  a 24 4 ,
(10)
 a311  a32 2  a 33 3  a34 4 ,

1  a1; 2 

 a 411  a 42 2  a 43 3  a 44 4 ,

 X 
в
a ij   i 
 x j 


x1  x10 , x2  x20 , x3  x30 и x 4  x 40 .

където

точките

 

(11)

a 21

a22  r 

a31

a32

a 41

a 42

a13

a14

a 23

a 24

a33  r 
a 43

0 a4 a3

a3 a2 a1 a0
0 a4 a3 a2

0

0 0 0 a4

Условия (14) зависят от всички параметри
на системата и е трудно да се изведе аналитичен
израз за определянето на техните знаци. Поради
това се прави числено изследване за зависимостта
им от коефициентите на демпфиране.
Приемат се следните числени стойности:
c1  c 2  c 3  200 N / m; b0  4; b1  0,9; b3  0,012;

След заместване на (11) в (10), за
определяне на λ и σ се получава линейна система,
характеристичното уравнение на която, се
определя от детерминантата

 r4 

 0; 3  a3 a2 a1  0; 4 

1  a1  0 ,  3  a1 a 2 a3  a 0 a32  a 4 a12  0 (14)

 i  C i e rt .

a12

a3 a2

a1 a0 0 0

a1 a0 0

За конкретното изследване, тези четири
услови се свеждат до две, които са:

Решението на (10) се търси във вида

a11  r 

a1 a0

a34

v1  v 2  3m / s.

0

5.1. Влияние на коефициентите на
демпфиране при m1  m2

Приема се m1  1kg ; m 2  5kg .

a44  r 

Характеристичното уравнение е във вида
a 0 r 4  a1 r 3  a 2 r 2  a 3 r  a 4  0,

(12)

Δ1

където

a 0  1, a1   a 22  a 44 ,

β1 [N.s/m]

a 2  a 22 a 44  a 24 a 42  a 43  a 21
a3  a 21 a 44  a 22 a 43 , a 4  a 21 a 43 .
Корените на характеристичното уравнение
имат вида [1, 3]:
r1, 2  n1  k1i, r3, 4  n 2  k 2 i,

Δ3

(13)

β1 [N.s/m]

където ni  ni (b1 , b3 , mi , vi , ci ,  i ).
В зависимост от стойностите на n1 и
n 2 съществуват следните случаи:
- При n1  0, n2  0 възникват автотрептения с
първа форма;
- При n1  0, n2  0 възникват автотрептения с

Фиг.3
На фиг.3 е показано изменението на 1 и
 3 в зависимост от 1 при β2= β3=0. На фиг.4 е
показано изменението на 1 и  3 в зависимост от
β2 при 1   3  0 . На фиг.5 е показано
изменението на 1 и  3 в зависимост от β3
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при 1   2  0 . От фигурите може да се отчете, че
отстраняване на фрикционните трептения ще е
най-ефективно с увеличаване на 1 .

β2 при 1   3  0 . От фигурите може да се отчете,
че отстраняване на фрикционните трептения не
може да се постигне с увеличаване на  2 .

Δ1

Δ1

β2 [N.s/m]

β2[N.s/m]

Δ3
Δ3
β2[N.s/m]

Фиг.7

β2[N.s/m]

6. Числено решение
Направено е числено решение на
уравнения (1) със следните стойности:
c1  200N / m; c2  200N / m; c3  200N / m; b0  4;

Фиг.4

b1  0,9; b3  0,012; v1  v2  3m / s; m1  1kg;

Δ1

m2  5kg, 1   2   3  0.
Характеристиката на силите на триене е
показана на фиг. 8. Приема се, че двете сили на
триене са равни по големина.
R1,R2
[N]

β3[N.s/m]

Δ3

β3[N.s/m]

Фиг.5
5.2. Влияние на коефициентите на
демпфиране при m1  m2
Приема се m1  m 2  1kg .

vi,[m/s]

Фиг.8
Корените (13) на характеристичното
уравнение са за конкретния случай са

Δ1

r1, 2  0,0214  7,529 i, r3, 4  0,0812  20,574 i .

На фиг. 9, а е показан законът за движение
на тяло 1, а на фиг. 9,б законът за движение на тяло
2. От фигурите може да се отчете, че трептенията
са с честоти равни на собствените честоти на
системата. Ако се променят коефициентите на
демпфиране или скоростите v1 и v2, в зависимост от
уравнения (13) могат да се реализират случаи на
трептене с първа или втора собствена честота

β1(β3)

Δ3

β1(β3)

Фиг.6
На фиг.6 е показано изменението на 1 и
 3 в зависимост от 1 при β2= β3=0. На фиг.7 е
показано изменението на 1 и  3 в зависимост от
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6. Изводи

На база на проведеното изследване могат
да се направят следните изводи:
- възможните случаи на възникване на
фрикционни автотрептения в изследваната система са три: с първата собствена честота, с втората
собствена честота или с двете честоти едновременно. Това се определя от уравнения (13);
- посоките на силите на триене не влияят
върху самовъзбуждащите се трептения, а
определят само новите положения на равновесие,
около които те се извършват;
- съществува сложна зависимост между
параметрите на системата и условията за
устойчивост,
което
налага
индивидуално
изследване за всяка конкретна система.
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Резюме:
В работата се разглеждат динамичен модел на автомобил с инерционна система за съхранение на
кинетична енергия. Разглеждат се возила с едно и две управляеми колела с високоскоростен маховик.
Разглежданите модели позволяват да се анализира влиянието на инерционната система за съхранение на
кинетичната енергия върху устойчивостта транспортните средства при различни режими на движение.
Ключови думи: динамичен модел на автомобил, инерционна система за съхранение на кинетична
енергия, устойчивост на транспортното средство

- неподвижно свързана с автомобила
координатна система Gx’y’z’ извършваща
относителна ротация спрямо Gxyz, определена
от ъглите на завъртане x ,  y , z . Оста Gx’

1. Модел на транспортно средство с едно
управляемо колело и високоскоростен
маховик.
Моделът е показан на Фигура 1. Отчита се
само обресорената маса на автомобила.
0, 5 4

x 0, 5

съвпада с надлъжната ос на автомобила и лежи в
равнина, която се приема за равнина на масовогеометрична симетрия. Оста Gy’ лежи в
равнината на движението и възоснова на
горното приемане се явява главна централна
инерцонна ос. Оста Gz’ е перпендикулярна на
равнината на движението.
Обобщените
координати
спрямо
инерциалната и спрямо неподвижно свързаната
с автомобила координатни системи са
съответно:

4

1
 1
x1
1 VT1 Ftz1
T1
Mtx1
Mtz1

Fty1 Ftx1
x

  z
 V x

y
y
z
y
G

  z

L  J 0Ω
D x
2
3   3
 2   2 VT2
F
tz2
Mtz3
Mtz2
Mtx2
y2 F
y3 Fty3
T2
ty2
y1

1

P
3


2

1

X, Y, Z,  ,  , 
q    x y z 
 q


5

x, y, z , x , y , z 
q   

 q '

,

(1)

'

x3
VT3
Ftz3
T Mtx3
3

Ftx3
Ftx2
Фиг.1 Равнинен модел на транспортно средство с
едно управляемо колело и с високоскоростен
маховик

Т

– символ за транспониране.
На Фигура 2 е показана последователността
на прехода от координатна система Oxyz до
Ox3y3z3 чрез три последователни ротации
съответно около оси ox, oy1, oz2.
.

.

 T q,

q '  A

(2)

където:

cy.cz,
sy 
cy.sz i,


  c .s c .s .s , c .c s .s s , c .s 
A
z
x
y
x
z
x
y
z
y x
 x z
sx sz cx.cz.sy,cz.sx cx.sy.sz, cx.cy 

Разглеждат се три координатни системи:
- инерциална;
- транслационно движеща се, свързана с
масовият център на автомобила G – Gxyz, чието
движение се определя от координатите x, y и z;

s#  sin  #  , c#  cos  #  .
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Кинематични зависимости.
Скоростта на масовият център
автомобила в равнина Gxy е

z
y1
z1

y

y

y2

z2

y3
z

z2 x
 z

 y 
VGGxy  x 2  y 2 ,   atan   .
 x 

 y

O

x3

 x

 y x2

x1

xp  

x

При малки стойности на ъглите матрицата

където координатите спрямо Gxyz на точките на
окачването Ti, i=1,..4 (Фиг.2) са:

q 'T1  [1 , 0,  3 ]T ,
q 'T2  [ 5 , 0,5 4 ,  3 ]T ,

а при относително по-малките стойности на
завъртането около осите Gx и Gy и с

двете

(7)

 x Ti   x 
 
 ' , i  1,..3 ,
q Ti   y Ti    y   Aq
Ti
  0
 z Ti   

 може да се апроксимира чрез представянето:
A
 1, z , y 

A   z , 1, x 
(3)
y , x , 1 

 1, z , 0 
   , 1, 0  .
A
 z

 0, 0, 1

y
x
, yp  .


z
z

Преместванията в точките на окачването са:

Фиг.2 Използвана декомпозиция на ротацията

За прехода между
системи се получава
q  Aq ' ,

(6)

За координатите на моментният център на
скоростите спрямо Gxyz се получава

x
z

на

(8)

q 'T3  [ 5 , -0,5 4 ,  3 ]T .
Скоростите на точките на окачването са:





'
VTi  VG  AGT
i

   T , i=1,..3 .
GTi '  q 'T1 i ' , j' , k ' 


 (от представяне (4)) е:
Производната A
 0,  z , 0 
   , 0, 0  ,
A
 z

 0, 0, 0

(4)
координатни
(5)

T

 Y,
 Z,
  ,  ,   ,
където: q   X,
x
y
z
T
 z,
  x ,  y ,  z  ,
q '   x , y,
 0 
 A
3x3
A
,
03x3 E 3 
03x3 , Е3 нулева и идентична матрица с

Приближените зависимости за скоростите в
точките на окачването са:

   T
  


VTi  VG   z k x GTi , GTi  q 'T1 i, j, k 

указания размер.
Разглеждането се основава на привеждане
към равнинен модел, при което не се разглежда
движението на масовия център по вертикалата z.
Параметри на моделът:
m - маса на автомобила;
IGx ' , IGy' , IGz' - масов инерционен момент

или




VTi  x   z y Ti i  y   z x Ti j



 



 
 

 j,

 j.




  y  z1 j,
VT1  xi


VT2  x  0,5 z4 i  y  z5


VT3  x  0,5 z4 i  y  z5




около надлъжната, напречната и вертикалната
оси;
l1, l2 - разстояние от масовият център на
автомобила до предното и до задните колела;
l3 - Разстояние между точките на окачване
на колелата и равнината Gx’y’;
l4 - колея на автомобила;
l5 - разстояние от масовият център на
автомобила до оста на задният мост;





 y   z x Ti
i  atan 
 x   z y T

i
За ъглите
получава

на




 , i=1,..3 .


странично

увличане

се

 y   z  1 
 z  1
1  1    atan 






x
 x  0,5z  4 
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 y   z  5   z  2
 2  2  atan 


x
 x  0,5z  4 
,
 y   z  5   z  2
3  3  atan 


x
 x  0,5z  4 




(9)

Gk

z

l5

Силови въздействия.
Надлъжните сили в гумите са Ftx1 , Ftx 2 , Ftx3 .
Напречна сили в гумите са:

l1

T2

θx

k

y

y

l4/2

x

l4/2

l3
T1

Кинетичният момент на маховика е:





L k  GG k x m k VG k  I zk  ,

(13)

където:
mk е масата на маховика;
I zk е масовият инерционен момент на
маховика спрямо оста му ротация, явяваща
се главна централна инерционна ос.
При относително малката маса на маховика
в разглежданата ситуация, първият член в (9)
има незначително влияние и може да се
пренебрегне т.е.


L k  I zk  .
(14)

3


 ATi QTi 



i 1


(12)
 .
Q'   3  0, zTi , yTi 



  zTi , 0, x Ti  ATi QTi 
 i1 


  yTi , x Ti , 0

Влиянието на силите в окачването върху
завъртането около оста Gx се представя чрез
момента:
M x  cx  x  k x x ,

Кинетичният момент разгледан спрямо
осите на подвижната координатна система,
свързана с обресорената маса

 cos  k  cos   k  

   

L k  I zk  i ' j' k '   cos  k  sin   k   ,


sin  k 

а около Gy

където βk е ъгълът между вертикалната ос и
равнината на превозното средство, а ъгъл γk е
ъгълът между проекцията на кинетичният
момент на маховика в равнината на автомобила
и надлъжната му ос.
Спрямо, осите на транслационно движещата
се координатна система, кинетичния момент ще
бъде:

M y  cy  y  k y  y ,

cy са съответните ъглови

коефициенти на демпфиране, а k x и k y са
съответните ъглови коефициенти на еластичност
на окачването.
Абсолютната ъглова скорост на маховика е
геометрична сума от преносната ъглова скорост




на обресорената маса    x i   x j   x k и от



x

θy

l3
T3

Фиг.3 Ситуиране на високоскоростния маховик

 Ftxi 
QTi    ,
 Ftyi 

и

z

θz

k

(10)

където: 2  3  00 - ъгли на отклонение на
задните колела.
Съответните обобщени сили ще бъдат:

c x

T4

G

Матриците на прехода на ротация между
координатните системи Tixiyizi, i=1,..3 и Gxyz са:
 cos   i  ,  sin   i  
(11)
A Ti  
 , i=1,..3
 sin   i  , cos   i  

където

yk

xk

 ъгъл на управление на предното колело.

  

Fty1  c11  c1  z 1    ,
 x

 
Fty2  c1  c1 z 2  Fty3 .
x

zk


L k  I zk 

cos  k  cos   k  



L k  A  cos  k  sin   k   I zk  ,


s in  k 



собствената ъглова скорост   k k . Тъй като
втората с няколко порядъка по-голяма, то се
приема, че абсолютната ъглова скорост на
маховика съвпада със собствената.

където
Производната
спрямо времето е
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на

кинетичният

момент

cos  k  cos   k  

  cos    sin     .
(15)
L k  I zk A
k
k 



s in  k 

За изчисляване на A
се използва
 :
линеаризираната форма (3) на матрицата A
 0,  z ,  y 

    , 0,   .
A
x
 z
 y ,  x , 0 



- уравненията, описващи останалите четири
степени на свобода

Така (15) придобива вида
sin  k  , cos k  sin  k    x 
0,

 
L k  Мk  Izk sin k  , 0, cos  k  cos  k    y  ,
cos  sin  , cos  cos  ,0  
 k  k  z 
  k  k


  
 
IGz
z  l1c1   l1 z  cos  2l5c2  l2 z   Izk cos sin  x 
V

 V

 Izk cos  cos y ,


  
 
m y  V z  c1   l1 z  cos  2c2  l2 z  ,
V

 V
 
  
 
IGx
x  cx  x  kx x  l3 c1   l1 z  cos  2c2  l2 z  
V
 V 
 
 I sin   I cos sin  ,



zk

(20)



(17)
уравненията на Лагранж са

стойностите k  0, 01  0, 01 0  0, 01 0, 01 ;
 смущение от неравностите по пътя:
H sin(t) , H  1,1.103  m  ;

(18)

където:



 ' T T  A1 A  

  q  A 

 q q1  

,
H  AT 
:


 ' T T  A n A  


 q  A 

q
q n  


 ai1 a11   ain a1n 
 q  q   q  q 
1
i
i 
  1

 Ai A  


:
..
:



 , i=1,..n .


 q qi   a a   a a 
 i1  n1   in  nn 
 qn qi   qn qi 

f(t) функция, описваща промяната наклона на
пътя.

2 Равнинен модел на транспортно
средство с две управляеми колела и с
високоскоростен маховик.
Моделът е показан на Фигура 4.
Ъглите на странично увличане на колелата
са:

 y  z1  x3 
 
1 1 1  atan 
1  z 1 1,



 x    0,5  
x
y 3
z 4

 y  z1  x3 
 
2 2 2  atan 
2 ,  z 1 2 ,

 x    0,5  
x
y 3
z 4

 y  z5  x3   z2
,
3 3  atan 

 x    0,5  
x
y 3
z 4

 y  z5  x3   z2

.
4 4  atan 
 x    0,5  
x
y 3
z 4


за



m 
x   z y  Q x
или

 Q /m

V
x
 малък ъгъл

ъгълът на завъртане на управляващото
колело се изменя по някоя от зависмостите:

t a

a      t  
1 t
e





  a d ;

a 0
0, 001  a  0,1
-   kt ; k  0, 01 ;
-   0  kt , като k получава последователно

T'  f '  q,q '   0,5 ms  x 2  y 2   Ix x2  Iy y2  Iz z2  ,

 cos     V sin       sin      Q / m
V
z
x



z

където:

Диференциални
уравнения
на
движението.
При представяне на кинетична енергия във
вида



zk

 Hsin t  f  t  ,

където Mk e момента създаван от маховика.

Като се замести в (18) се получават:
диференциалното
уравнение
движението по оста Gx

y

IGy
y  cy  y  ky y  Izk sin  x  Izk cos  cos  z 

(16)

'
d  T ' 
T '
T T

H

A
 Q' ,


dt  q ' 
q '
q



.(19)
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Връзката между 1 и  2 се получава въз
основа на кинематиката на кормилния
механизъм [4].
1

0, 5 4



0, 5 4

2
x

 2
x2
 1

F
V
Ftz2
V
tz1
2
1 T1
T2
T1
T2
Mtx2
Mtx1 M
Mtz1
tz2
Fty2
Fty1 Ftx1
Ftx2
y
 x 2
y1

 x z  1
 y V
y
z
y
G
 z 

5
L k  I zk 
D x3
x4

4   4 V
3   3 VT3
T4
Ftz3
Mtz4
Mtz3
Ftz4
Mtx3
Mtx4
y3 F
y4 Fty4 T4
T3
ty3
Ftx4
Ftx3

x1

1


P
3

Фиг.4 Равнинен модел на транспортно средство с две
управляеми колела и с високоскоростен маховик

Към обобщените сили се прибавят и тези
във второто предно управляемо колело.
Системата
диференциални
описващи моделът е:



  
 
 
m yVz c1 1 l1 z cos1 c1 2 l1 z cos2 2c2 l2 z 
V
V


 V
 

  
 
 
IGxx l3 c1 1 l1 z cos1 c1 2 l1 z cos2 2c2 l2 z 
V
V

 V
 
cxx kxx Izksiny Izkcossinz

уравнения,



IGyy cyy kyy Izksinx Izkcoscosz Hsint f  t


 z 
z 
z 
IGzz lc
cos1 lc
cos2 2l5c2 l2 
1 1 1 l1
1 1 2 l1
V
V


 V
I cossin I coscos
zk

x

zk

y
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SUMMARY
The work is considered a dynamic model of vehicle with inertial system for kinetic energy storing.
Vehicles with one or two steerable wheels with high-speed flywheel are object of modeling. These models
allow to analyze the influence of inertial system for kinetic energy storing on car stability in different
regimes of motion.
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SYNTHESIS OF CURVILINEAR BEAM FINITE ELEMENT
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Abstract:
The subject of this work is synthesis of curvilinear beam finite element by using component mode synthesis (CMS). This approach allows using more precise beam element than classical one. It also allows modeling
beams with more complex cross sections and variable cross sections. Comparative examples are used to show
properties of synthesized elements.
Keywords: finite elements, component mode synthesis, curvilinear beam.

height ratio. The main tool for synthesizing curvilinear beam element is modified component mode
synthesis (CMS) method of Craig-Bampton [1-3].

1. Introduction
In practice there exist structures that contain
curvilinear beams such rings, arcs, etc. They can be
sample curvilinear beam with rectangular cross section, curvilinear thin-walled beam or curvilinear
beam with complex cross section. In longitudinal
direction cross section can be constant or variable.
Even there can be change in cross section topology
- the presence of holes, stiffener ribs, stiffener
beads, etc.
When modeling such type of curvilinear beam
structures there arose needs for many-times fast
solving the same problem, particularly in dynamic
problems. This means that using appropriate finite
element (FE) model consisting of 3D elements,
shells and bars can significantly increase solution
time. One way to overcome this problem is to substitute complex 3D FE model with beam elements
model thus decreasing order of degrees of freedom
(DOF), consequently solution time, hundreds or
thousands times. But modeling of curvilinear beam
by beams clash is sensitive to curvature of beam,
especially curvature-to-height ratio. If this ratio is
less than 10 then there is distinguishable difference
between straight beam model solution and curvilinear beam model solution.
The goal of this work is to construct method of
synthesizing curvilinear beam elements from existing 3D FE model and to investigate its properties
for beams with relatively low and high curvature-to-

2. Fundamentals
In Craig-Bampton method initial FE model of
structure is replaced by finite element (component)
that has much less DOF than initial model but with
the same static response. To improve dynamic
properties Craig and Bampton add to component
some vibration modes from initial model thus ensuring first eigenfrequencies close to those in initial
model [1, 2]. Characteristic feature of CraigBampton method is that all nodal DOF in synthesized component must exist in initial model that is
limitation factor in some cases.
The main concept in modification of CraigBampton method is to prescribe displacements of
some groups of nodes of existing FE model according to beam theory, particularly Kirchhoff theory.

i

j
dependent nodes

Figure 1. Dependent and internal nodes in initial
FE model.
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k

given in matrix form as [1]:

zi

  Cu  Ku  R ,
Mu

uyi
zi

uxi
a)

where M is mass matrix, C is damping matrix, K is
stiffness matrix, R is load vector and dot means differentiation about time. All matrices have size n x n
and vectors have size n x 1. By using equation (3)
and standard manipulation of equations of motion
(4) they can be written as [1]:

rl
b)

uxi

uyi
c)

d)

uxl

Figure 2. Displacements of master nodes and dependent nodes.

  C u  K u  R ,
Mu

M  Q MQ , C  Q CQ ,
K  Q KQ ,

(6)

(1)
Figure 3. Synthesizing curvilinear plane beam elements with different number of nodes.

On Figure 3 are shown initial FE models using
plane elements with 2, 3 and 4 master modes and
corresponding synthesized plane beam elements
with 2, 3 and 4 nodes.
3. Examples
Three examples are considered below that demonstrate typical applications of synthesized curvilinear
beam elements and some properties are illustrated.

(2)

where i are eigenvectors of internal nodes and l is
the number of used vibration modes.
Transformation matrix Q is derived by combining all deformation or deformation and vibration
modes. They form columns of transformation matrix. Transformation matrix is used to transform
displacements between initial FE model (u) and
synthesized beam element model ( u ):
u  Qu .

R  QR .

Equations (5) express how to transform matrices
from initial FE model to synthesized beam element
model.

where vi are displacements of internal nodes, wi are
displacements of dependent nodes and m is the
number of deformation modes.
The Craig-Bampton CMS method uses vibration
modes. They include first few eigenvectors calculated by modal analysis using only internal nodes
(dependent nodes' DOF are zero):

 
 
q m  1   1 ,  , q m  l   l  ,
0
0

(5)

where

This prescription is applied only to a few nodes that
can form corresponding beam sections [3].
Thus nodes of initial FE model are divided into
two groups - group of dependent nodes and group
of internal nodes (Figure 1). Dependent nodes form
beam sections. In particular FE model there can be
defined one, two, three or more beam sections.
Every beam section has corresponding master
node that may not exists in initial FE model (Figure
2a). Displacements of master node prescribe displacements of corresponding dependent nodes. On
Figure 2b-d are shown displacements of dependent
nodes corresponding to displacement in x and y direction and rotation about z axis in master node.
Displacements of dependent and internal nodes
induced by unit displacement in master node are
called deformation modes. They are calculated for
every DOF in master nodes thus forming m vectors:

v 
v 
q 1   1 ,  , q m   m  ,
 w1 
w m 

(4)

3.1. Example 1 - Thin ring
The first example is to calculate vertical displacement of point A and horizontal displacement of
point B from thin ring shown on Figure 4. Dimensions of ring are radius R=10 cm, thickness t=
4 mm, width b=1 cm. Applied force P is 1 N and
Young's modulus is E= 200 GPa.
Because of double symmetry only quarter of the
ring is modeled as shown on Figure 5.

(3)

The size of matrix Q is n x (m+l), where n is number of DOF in initial FE model.
Equations of motion for initial FE model can be
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Two cases are regarded: in the first case quarter
ring is modeled by 6 2-node curvilinear beam elements and in the second case quarter ring is modeled by 3 2-node curvilinear beam elements (Figure
6). In both cases initial structure is modeled by 9node plane stress elements. Poisson's ratio is taken
zero to match classical beams hypothesis.
For comparison purposes theoretical solution is
find by using only bending moment (M), bending
moment and normal force (M+N) and bending moment, normal force and shear force (M+N+Q). Additionally the same problem is solved with different
number classical plane beam elements. Results are
normalized according solution with 800 beam elements and they are shown in Table 1.

A
B

A
B

C

Figure 4. Example 1: Thin ring.

A

Table 1. Example 1: Preliminary calculation.

P
2

theoretical, M
theoretical, M+N
theoretical, M+N+Q
3 beam elements
8 beam elements
25 beam elements
200 beam elements
800 beam elements

R

B
Figure 5. Example 1: Quarter ring model.
A

err δA, %
-0.0700
-0.0348
0.0749
-5.2465
-0.7931
-0.0818
-0.0009
0.0000

err δB, %
0.0492
0.0736
0.1497
-5.2816
-0.7949
-0.0819
-0.0009
0.0000

For case I only one variant of initial FE model is
considered because results are sufficiently accurate.
Considered variant is model of arc and mesh size is
4 x 1 elements. Results are shown in Table 1 (the
same normalization is used).

A

Table 2. Example 1: Results for case I - 6 beam
elements.
B

B

case I

4x1

case II

err δA, %
0.0000

err δB, %
-0.0310

Figure 6. Example 1: Examined cases.

For case II different mesh sizes for arc model are

Figure 7. Example 1: Deformation modes of initial FE model of arc.
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considered. Results are shown in Table 2. It is evident that even when mesh is coarse the accuracy of
the solution is appropriate when mesh size is 4 x 1.
By increasing mesh size solution rapidly converges
to exact solution.

R

4x1
4x2
4x4
8x1
8x2

P

b

Table 3. Example 1: Results for case II - 3 beam
elements.

err δA, %
-1.4694
-1.4295
-1.4267
0.0004
0.0302

A

2c

err δB, %
-1.3977
-1.3686
-1.3666
-0.0305
-0.0090

R

Deformation modes of initial FE model for case
II are shown on Figure 7 together with non deformed mesh of size 8 x 2. First three modes correspond to unit displacements of lower master node
and other three modes correspond to unit displacements of upper master node.

Figure 8. Example 2: Thick arc.

finer mesh accuracy can be increased. Slow convergence when shrinking element size can be explained
by nonlinear distribution of normal stresses over the
cross section.

3.1. Example 2 - Thick arc
The goal of the second example is to investigate
accuracy of synthesized beam element in problems
with curvilinear beams of low curvature-to-height
ratio. It is done by finding vertical displacement of
point A of thick arc shown on Figure 8. Dimensions
of arc are: radius R=10 cm, width of section b=1
cm, height of section 2c= 2,5 cm. Applied force P is
1 N and Young's modulus is E= 200 GPa.
Curvature-to-height ratio for this problem is
R/2c = 4 and according to curvilinear beams theory
[4] stress distribution is not linear in height direction and straight beam theory is not enough accurate
to calculate displacements.
Two theoretical solutions are found by using
curvilinear beams theory. The first one is done by
using only bending moment in arc. For the second
solution shear force and normal force are taken into
account additionally. The second solution is used
for comparison of accuracy in Table 4.
The arc is modeled by using 6 synthesized beam
elements. The initial FE model uses 9-node plane
stress elements and meshes of different sizes are
regarded.
Results for different mesh sizes are shown in
Table 4. It is evident that even simple case of 4 x 1
elements mesh gives acceptable results. By using

Table 4. Example 2: Results for case II - 3 beam
elements.

theoretical, M
theoretical, M+N+Q
6 el, 4 x 1
6 el, 4 x 2
6 el, 4 x 4
6 el, 4 x 8
6 el, 4 x 16
6 el, 8 x 2
6 el, 8 x 4
6 el, 8 x 8
6 el, 8 x 16

err δA, %
1.6793
0.0000
0.2575
0.0682
0.0415
0.0379
0.0375
0.0649
0.0372
0.0329
0.0323

Deformation modes for initial FE model and the
non deformed mesh of size 8 x 4 are shown on Figure 9.

3.3. Example 3 - Curvilinear beam with complex section
Curvilinear beam with complex section usually
need 3-dimensional treatment of displacements.
This means that in every node there must exist 6

Figure 9. Example 2: Deformation modes of initial FE model of thick arc.
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DOF - three translations and three rotations. Generally Cartesian coordinate system is used (Figure 10)
for deriving element matrices.
In rarely cases cylindrical coordinate system
(Figure 11) may be more appropriate for deriving
elements matrices if hosting computer program allows this.

synthesized beam

18

18

z2
uz2
ux2

z


O
P

x2

z1

Table 6. Example 3: Data for beam with complex
section 2.

uz1

y

uy1

ux1

x

Figure 13. Example 3: 3D beam with complex section 2.

uy2 y2

y1

20º arc
whole ring
synthesized beam

x1

Figure 10. Example 3: 3D beam with complex section
in Cartesian coordinate system.
θ2
ux2

z

θ
O
P

x2

ur2

y2

θ1
uθ1

y, r
ux1

x

u θ2

nodes
elements
858
715
15444
12864
18
18

ur1

y1

x1

Figure 11. Example 3: 3D beam with complex section
in cylindrical coordinate system.

Figure 14. Example 3: 3D beam with complex section 3.

By using cylindrical coordinate system several
problems of rings with complex sections modeled
by 3D beams was solved. For initial FE model only
part of the ring (20º arc) is modeled by 3D finite
elements. Initial FE model is using usual Cartesian
coordinate system. CAD model of arcs for problems
are shown on Figures 12-14 and data for node number and element numbers are shown in Tables 5-7.

Table 7. Example 3: Data for beam with complex
section 3.

20º arc
whole ring
synthesized beam

nodes
elements
2448
2261
44070
40704
18
18

It must be noted that every ring model with synthesized beam has
18 nodes x 6 DOF per node = 108 DOF total.
This expression shows advantages of model with
synthesized beam over model of 3D elements even
if simple static solution must be done. These advantages increasing rapidly if solution must be done
many times.

Figure 12. Example 3: 3D beam with complex section 1.

4. Conclusions

Table 5. Example 3: Data for beam with complex
section 1.

20º arc
whole ring

This work investigate method for synthesizing
curvilinear beam elements from initial FE model
consisting of plane or/and 3D finite elements. Examples show applicability of such type of elements
in many practical problems.

nodes
elements
2046
2046
36828
36828
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Analyzing results from examples it can be
pointed that synthesized curvilinear beam:
- they can properly represent bending in thin and
thick arcs;
- they give more accurate results than classical
beam finite element when modeling curvilinear
beams;
- they can be used to model arcs with complex
sections;
- they are appropriate for many-times single
analysis and for dynamic analysis.
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GLOBAL AND LOCAL BUCKLING FOR FRAME STRUCTURES
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Abstract:
A procedure for stability calculations using eigenbuckling, imperfections and nonlinear buckling is introduced.
The procedure allows save calculations of global and local buckling for frame structures. An example is presented with
different model for global buckling and local chord buckling as well as local diagonal buckling. It is shown, that a local
buckling can be correct calculated only by nonlinear procedure and is much dangerous than global buckling.
Keywords: stability of structures, computational mechanics.

 tension stresses increase the stiffness
 compression stresses reduce the stiffness
3. Linear stability problem occures, when a
deformation is possible without (further) load
increasing. This leads to a general matrix
eigenvalue problem:
K  S     0
(3)
This linear homogenous equation system has a
nonzero solution only, when
(4)
detK  S    0
The obtained  is an eigenvalue, {} is an eigenvector
which can not be determined uniquely
The eigenvalue  is a critical load multiplier factor
for all applied loads and this leads to Fkr,i – ideal critical
load, without imperfections (e.g. initial curvature, load
eccentricity etc). In the reality the structure will buckle
at Fkr< Fkr,i. When different buckling types are possible
– more eigenvalues are from interest.
{} is the buckling eigenshape. It gives the relative
shape of the displacements after buckling. {} is
usually normalized, e.g. maximal displacement =1.

1. Introduction
Computational buckling analysis can be performed
in two ways.
Eigenvalue Buckling Analysis predicts the ideal
buckling load (bifurcation point) of an ideal linear
elastic structure from a linear eigenvalue problem. It is
much faster, but the results are not always safe. The
well known Euler-Formulas are obtained by
eigenvalue analysis.
Nonlinear Buckling Analysis determinates the
critical load after a nonlinear solution. It is more
complex, needs more computational time and space
but lead to safe results. The nonlinear analysis helps to
understand the structural behavior during and after the
stability loss.
An important goal is to take into consideration the
imperfections.
2. Eigenvalue Buckling Analysis
Prerequisites for eigenvalue buckling analysis are:
a) equilibrium at deformed system (stress stiffening)
b) kinematical
relations:
small
rotations,
displacements and strains
c) material law: linear-elastic,
Usual linear buckling procedure contains [1]:
1. Complete linear static calculation with
determination of the (pre-)stress state {}
K v   f 
(1)
2. Calculation of the stress stiffening matrix [S()]
E.g. for beam element, [N´()] – derivate form
functions,  – stress from 1., A – cross section area:

S   A 2l  N  N d

3. Nonlinear Buckling Analysis
Prerequisites for nonlinear buckling analysis are:
a) equilibrium at deformed system
b) kinematics: large rotations and displacements;
large strains are possible
c) material law: can be nonlinear or linear
A complete nonlinear static solution with gradually
increasing loads is performed. The goal is to obtain the
load level, at which the structure becomes unstable.
Usually two solution methods are available:
 by Newton-Raphson method the critical load
usually cannot be reached
 the arc-length-method must be used

1

T

e

(2)

1

[Se()] – depends linear on the actual stresses:
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F1=500 kN, utilization / safety is to be determined.
Material: E=210 000 MPa, =0,3 (linear elastic),
L=48 000mm, b=2000mm, number of diagonal pairs
n=16, a=L/n. The chords: S770, 139,7 x 4,0;
modeled with BEAM189 [2], the diagonals: S235,
48,3 x 3,2; modeled with LINK180
Stability loss can arise from:
 global buckling
 local buckling chord
 local buckling diagonal
6.2. Hand Calculation
For this example an approximate hand calculation
can be performed:

4. Imperfections
The imperfections value has major influence on the
stability behavior. For the actual value numerical and
physical consideration has to be taken into account.
Maximal value of imperfections from numerical
point of view:
 must be large enough to initiate buckling
 usually larger imperfection is safer
Usual imperfections from numerical point of view:
 1/500 … 1/250 of the buckling length for beams
 1/10 of the thickness for shells (plates)
Maximal value of imperfections from physical
point of view:
 if a norm can be applied – use the norm value
 depends on the manufacturing tolerances
 measurements are possible:
 for a special structure (single production)
 statistically safe values for series production
 the physically existing imperfections have to be
increased by a safety factor

global buckling
Iglob= 3 410 512 985 mm^4
Fglob=
500 000
N
Fbuckl,adm,glob=
679 420
N
utilisation buckling=
0,74

Rp0,2=
D=
t=
Achord=
Ichord=

5. Stability Proof – Usual Procedure
The following procedure is a combination of
eigenvalue and nonlinear buckling and allows a
relatively safe approach to the stability problem.
1. statical analysis with prestress
2. linear buckling analysis
 proof: ideal critical load Fkr,i with safety factor
Srequired,stabil,linear
3. apply imperfections
 with the first buckling shape – change the
geometry (update)
 and/or change the geometry with other
dangerous buckling shapes
 with a sufficient max value – numerically und
physically
4. nonlinear buckling analysis
 if Fkr,r can be defined  proof critical load Fkr,r
with safety factor Srequired,stabil,nonlinear
 stress and/or displacement proof on the
deformed system
 check the behavior of the model in the postcritical area:
o plot: load vs. displacement

add.lever F1=
Fchord=
sig1=
utilisation strength=
Fbuckl,adm,chord=
utilisation buckling=

Rp0,2=
D=
t=
ADiag=
IDiag=
aDiag=
FDiag=
sig2=
utilisation strength=
Fbuckl,adm,diag=
utilisation buckling=

chord
770
139,7
4,0
1 705
3 928 589

MPa
mm
mm
mm^2
mm^4

0
250 000
146,6
0,19
904 718
0,28

mm
N
MPa
N

diagonal
235
48,3
3,2
453
115 857
3 606

MPa
mm
mm
mm^2
mm^4
mm

6 297
13,9
0,06
18 471
0,34

N
MPa
N

These results are not looking very dangerous.
6.3. Finite Element Buckling Analysis
The first step is to perform a
linear static calculation.

6. Example
6.1. Data
The geometry is shown in fig.1. Limit load:

F1

b
L

a

Figure.1.
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The deformed shape (ux) is shown in fig.2

The normal stresses in the chords are
shown in fig. 3

Figure.2.

Figure.3.

The forces and stresses in the diagonals are shown in fig.4 and fig.5.

Figure.4.

Figure.5.

The second step is to perform an eigenvalue buckling analysis. The first ten eigenvalues
are calculated. The first and the second mode shapes are plotted in fig. 6 and 7.
Figure.6.

Figure.7.

SET TIME/FREQ
1 1.3428
2 3.4442
3 3.5690
4 3.5934
5 3.7127
6 3.7186
7 3.9642
8 4.0698
9 4.3204
10 4.4322

The eigenvalue limit force global is calculated from the first eigenvalue:
500kN x 1,34 = 670kN
The third step is to update the geometry. Because a global and a local
(chord) buckling can occur, two updates are carried out – with the first mode
shape and a value of L/250 = 192mm and with the second mode shape and a
limit point
value of a/250 = 12mm.
The forth step is to perform a nonlinear calculation. The load is changed
Figure.8.
to 1000 kN with the intention to obtain a nonlinear buckling load. A NewtonRaphson-method is used.
The last converged substep is at 540 kN with higher load the solution does
not converge (fig.8).
To obtain sure the limit point, the arc-length-method is used
(fig.9). Now it can be seen, that the load is decreased after
reaching the limit point with load 540 kN and maximal
Figure.9.
displacement 1230 mm.
limit point
For the substep with the maximal load the stresses for the
chords are plotted (fig.10) and in the first field they are higher
than the yield strength of 770 MPa!
Previous substeps are checked until a stress level is reached,
where the stresses are less than yield strength – fig. 11.
With this the total load is reduced to 538 kN and the maximal
displacement is only1066 mm.
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Figure.10.

The check of the diagonal forces for a load of 538 kN (fig. 12) shows too high forces that will lead to stability
loss of the diagonals (the limit is 18 471 N). Further reducing of the total force to 522 kN gives forces in the
diagonals below the limit (fig. 13).

Figure.13.

Figure.12.

6.3. Conclusions for the Example
Global buckling:
 safety eigenbuckling load: 1,34
 safety nonlinear buckling load: 1,08, difference 24% (chord buckling reduces the load)
Local buckling chord:
 safety eigenbuckling: 3,45
 nonlinear buckling: chord buckling is reached before global buckling
Local strength chord:
 utilization eigenbuckling: 164 MPa / 770 MPa = 21%
 utilization nonlinear buckling (for force 500 kN): 476 MPa / 770 MPa = 62%, difference 66%
 Chord stresses limited the total load to 538 kN!
Local buckling diagonal:
 utilization eigenbuckling load: 5,56 kN / 18,47 kN = 30%
 utilization nonlinear buckling load (for force 500 kN): 15 kN / 18,47 kN = 81%, difference 63%
 diagonal buckling limited the total load to 522 kN!
7. General Conclusions
A frame structure can fail in a different ways. A nonlinear solution with arc-length method and imperfections
from eigenbuckling is the save procedure.
For global buckling the difference between eigenbuckling and nonlinear buckling is relatively small.
Considering the local strength of the chords changes the failure mode from stability problem to nonlinear stress
problem.
Local buckling of the chords and diagonals is reached much earlier than expected after an eigenbuckling
analysis and can reduce significantly the buckling load.
Local buckling can be correct calculated only with a nonlinear solution.
References
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСТАТЪЧНИ НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ НА ТЪНКИ
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ИВАН МУХТАРОВ
Катедра „Съпротивление на материалите”, ТУ-София
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Резюме:
С програмния пакет ANSYS са решени топлинната и якостно-деформационната задача за
определяне на температурното поле, временните и остатъчни напрежения при ВИГ заваряване с
еднослоен челен шев на плочи с дебелина 2 mm от неръждаема стомана AISI 316. Разгледани са
особеностите на използвания компютърен модел с двойно елипсоиден топлинен източник. Проверка на
числените резултатите е извършена с помощта на опитен стенд измерващ възникващи при заваряване
сили. Остатъчните напрежения в близост до шева са определени тензометрично по метода с пробиване
на отвор. Получено е добро съответствие между числени и натурни резултати.
Ключови думи: Метод на крайните елементи,
Температурно поле, Остатъчни напрежения, ВИГ заваряване

1. Въведение
Тънкостенните
изделия
от
аустенитни
неръждаеми стомани имат широко приложение в
хранително-вкусовата и транспортната техника.
Остатъчните напрежения в тях предизвикват
нежелани деформации, водят до образуване на
горещи и студени пукнатини, повишена склонност
към местната загуба на устойчивост и др. [1] .
Поставя се задачата да се разработи
компютърен модел за определяне на остатъчни
напрежения в заварени с челен шев плочи от
стомана AISI 316 с размери 200х115х2. За
експериментална проверка на числените резултати
е използван опитен стенд. Чрез динамометър са
измерени сили възникващи при заваряването.
Остатъчните напрежения в близост до шева са
определени с тензометрични розетки по метода с
пробиване на отвор.

на

заваряването,

специално монолитно тяло с цилиндричен тръбен
участък, върху чиято повърхност са залепени
тензометрични възприематели даващи възможност
за измерване на възникващи сили. Този захват
представлява комбиниран динамометър, който се
свързва с измервателна тензометрична апаратура
чрез проводник. За измерване на температурни
цикли в избрани точки се използват термодвойки
поставени в глухи отвори. Грешката от
нелинейност на динамометъра е под 1% [2, 3].

2. Опитен стенд
Експерименталният стенд показан на фиг. 1
представлява разглобяема статично неопределена
конструкция включваща заваряваните плочи.
Стендът се състои от фундамент изработен от
двойно Т-образен профил, към който чрез захвати
се закрепват заваряваните плочи. Единият захват е

Механика

Фиг. 1. Опитен стенд.

3. Компютърен модел
Компютърният модел е разработен с
универсалния софтуер по МКЕ ANSYS. Приложен
е последователен подход за решаване на
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термомеханичната задача [1], при който се
пренебрегва влиянието на деформациите върху
температурното поле. Блок схемата на модела е
показана на фиг. 2. Решението се разделя на две
части, които се решават последователно. В първия
етап се определя температурното поле, след което
температурните изменения се преобразуват в
силови възлови товари от термично разширение и
свиване, които се прилагат върху модела и
създават напрежения и деформации.
начало на
топлинното
решение
препоцесор
дефиниране
геометрията на
модела
задаване на
топлинни
материални х-ки

избор на
елементи и
омрежване
етап решение

задаване на
конвекция и
радиация

дефиниране на
параметри на
топл. източник
деактивиране на
елементите от
заваръчните
слоеве

начало на цикъл
активиращ
последователно
елементите от шева

деактивиране на
елементите от
шева

изчисляване на
темературното поле

задаване на
времева стъпка

край на толинното
решение и запис на
резултатите
начало на
механичната
задача

изчисляване полетата
на напреженията и
деформациите

деактивиране на
елементите от
закрепващите планки

препроцесор

преобразуване на
топлинните елементи в
механични

край на механичното
решение и запис на
резултатите

постпроцесор
дефиниране на
термо-механични
материални х-ки

извеждане
на резултати

етап решение

задаване на
закрепване на модела

Фиг. 2. Блок схема на разработения модел.

Геометричният модел е показан на фиг. 3. Той
включва заваряваните плочи 1, захватите 2, 3 и
закрепващите планки 4. Моделът не включва
фундамента, за да се намали общия брой елементи.

Фиг. 3. Геометричен модел и използвана мрежа.

На фиг. 4 е показана мрежата в областта на
шева. В зоната на термично влияние са използвани
20 възлови елементи SOLID186. В останалата част
от модела са генерирани 8 възлови елементи
SOLID185. Общият брой елементи е 14960 с 50621
възела. В преходната област са използвани
пирамидални елементи осъществяващи връзка
между елементите с голям и малък среден размер.

Фиг. 4. Мрежа в околошевната област.

Използван е двойно елипсоиден топлинен
източник с гаусово разпределение на плътността
на топлинния поток [1]. Количеството топлина,
което се отделя от електрическата дъга се определя
от заваръчния ток и напрежение с отчитане на
КПД на процеса.
Нарастването на шева се моделира с
използване на техниката за активиране и
деактивиране на елементи (birth and death). При нея
елементите, до които не е достигнал фронта на
топлинния източник (заваръчната дъга) са
деактивирани чрез умножаване на членове им в
матриците на топлинните капацитети и коравини с
число близко до нула. Критерий за активиране е
повърхност движеща се синхронно с центъра на
топлинния източник, намираща се на разстояние
два елемента пред контура на елипсоида.
За да се определят остатъчните напрежения в
плочите, след като те са демонтирани от опитния
стенд, в крайния етап от решаването на задачата е
извършено деактивиране на закрепващите планки
4 (посочения елемент от блок схемата на фиг. 2).
По този начин се премахват напреженията, които
се образуват в плочите от реакциите в
закрепването.
Използван е билинеен изотропен модел на
пластично поведение зависещо от температурата.
При задаване на коефициента на термично
разширение се задава референтна температура,
като за заварявания материал тя е околната
температура, а за добавъчния - солидус
температурата на съответния метал.
4. Експериментална процедура
Експериментите са осъществени по схема
показана на фиг. 5. Аналоговият сигнал от
тензометричните
възприематели
на
динамометричния захват 1 се обработва от
многоканален тензометричен усилвател с АЦП 2
разработен
от
колектив
на
ТУ-София.
Температурните цикли в избрани точки (Т1-Т3) от
плочите 3 се определят чрез изолирани от корпуса
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NiCr-Ni термодвойки с характеристики: диаметър
3mm; клас на точност 2; грешка ±0,75% в
температурен интервал 333-1100 ºC. Аналоговият
сигнал от термодвойките се обработва от
многоканален усилвател с АЦП 4. Цифровите
сигнали от усилвателите 2 и 4 се записват от
специално разработен за целта софтуер в
компютъра 5.

двойки заварени плочи.

Фиг. 6. Разположение на използваната
тензометрична розетка.

Фиг. 5. Схема на проведените експеримени.

Числените експерименти са извършени с
материални характеристики показани в табл. 1.
Таблица 1. Материални характеристики за стомана AISI 316.
T
°С
20
200
400
600
800
1000
1200
1340
1400

c
J/kg.К

k
W/m.К

E
GPa

500
510
550
585
630
631
654
669
675

15,0
17,5
20,0
22,5
25,5
28,3
31,1
33,1
66,2

200
186
172
154
127
96
50
10
10


0,278
0,288
0,298
0,313
0,327
0,342
0,350
0,351
0,353

Y

MPa
275
184
132
105
77
50
10
10
10


C-1

ET/E
-
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
1.10-4
1.10-4
1.10-4
1.10-4

16,5.10-6
17,5.10-6
18,5.10-6
18,8.10-6
15,7.10-6
14,0.10-6
13,8.10-6
12,6.10-6
10,0.10-6

Фиг. 7. Активна и компенсираща розетки.

5. Резултати
На фиг. 8 е показано сравнение между
измерената от динамометъра нормална сила Nxe и
определената от компютърния модел Nxm.

Параметрите на заваръчния процес са показани
в табл. 2.
ВИГ
аргон
6,5
200х115х2
AISI 316
челен, прав
един
100
9,7
3,5

В точка SG показана на фиг. 5 с използване на
тензометричния метод с пробиване на отвор са
измерени
остатъчните
напрежения
след
демонтиране на плочите. Плочите със залепената
тензометрична розетка RY61 и осите, спрямо
които са определени напреженията са показани на
фиг. 6. Всички използвани тензометрични
материали са на фирма HMB GmbH.
Измерванията са извършени с активна и
компенсираща розетка (фиг. 7), залепени върху две

2674

2500
2000

Nx, N

Таблица 2. Параметри на заваръчния процес.
Тип електродъгово заваряване
Защитен газ
Дебит на защитния газ, l/min
Размери на заваряваните плочи, mm
Материал
Вид на шева
Брой слоеве
Заваръчен ток, А
Заваръчно напрежение, V
Скорост на заваряване, mm/s

3000

2535

1500
1000

Nxe
Nxm

500
0
-500
-1000
-1500
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

TIME, s

Фиг. 8. Нормална сила измерена в динамометъра
и определена от компютърния модел.

Скокът при Nxm за време TIME=1800s
съответства на момента, в който се деактивират
закрепващите плочи (момента на демонтиране на
заваряваните плочи).
Фиг. 9 показва изменението на напреженията σx
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(надлъжно на шева) и σy (напречно на шева)
определени за точка SG чрез компютърния модел и
измерени по метода с пробиване на отвор в същата
точна SGx (надлъжно) и SGy (напречно). Скокът в
стойностите съответства на момента на
деактивиране на закрепващите плочи.
300

MPa

258

271

250

заваръчното температурното поле и полетата на
напреженията;
- отклоненията при измерванията по метода с
пробиване на отвор са до 19%.
- отклоненията при време t<400s могат да се
обяснят с незадоволителната точност на
материалните характеристики за температури над
о

800 С.

SGx=222

200

Литература

150

104
100

89

SGy=75

50
0

y

-50

x

-100
-150
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

TIME, s

Фиг. 9. Напрежения в точка SG определени с
компютърния модел и измерени тензометрично.

Фиг. 10 показва полетaта на остатъчните
напрежения в момента TIME=1805s, след
деактивиране на закрепващите плочи (след
демонтиране на плочите).

σx, Pa
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RESIDUAL STRESSES IN THIN
STAINLESS STEEL PLATES SUBJECT TO
TIG WEWDING
IVAN MUHTAROV
Department of Strength of Materials, Techmical University, Sofia,
Bulgaria
i_muhtarov@tu-sofia.bg

σy, Pa

FEM software (ANSYS) is used to solve the thermal
and mechanical problems considering the temperature field
and residual stresses in single pass butt weld joint of 2 mm
thick plates of ASIS 430 stainless steel subject to TIG
welding. Features of the computational model using a
double ellipsoidal thermal source are discussed. An
experimental device is used to determine forces acting in the
joint during welding. The hole-drilling strain gauge method
is used to measure the residual stresses near of the weld
bead. The numerically obtained results and the experimental
data show good agreement.
Keywords: Finite element method; Welding
mechanics; Temperature field; Residual stresses; TIG
welding; Hole-drilling method

Фиг. 10. Полета на остатъчните напрежения.

6. Заключение
Могат да се направят следните изводи:
- разработеният компютърен модел определя
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SINERGY AS CONTROL INSTRUMENT IN ROBOTICS
MARIA PEYKOVA
Department of Mechanics, Techmical University, Sofia, Bulgaria
peykova@tu-sofia.bg

Abstract:
The article defines the goals of a control instrument in robotics – artificial synergy. This is simulating of one of
the main properties of human brain: do take the decisions and their performing and modeling for a control in the
process of simplification in case of complex robotics tasks. This approach is extremely used nowadays because of a
basic thesis of the brain synergy: to define the most optimal and simple way in motion into different and difficult rooms.
The artificial synergy could be applied in the areas where the purpose formulation and its achievement by the
mathematical attainment exists. It is known that 90 % of the mathematical applications are in the field of mechanics.
The expert opinions which are the most important could perform in tools for controlling the results, too.
Keywords: Robotics, control of robot’s motion, synergy.

roles.
1. Introduction

Functional scheme

Robotics is recent part of the natural science which
began 60 years ago. The notion «robot» comes from
«robota» which equivalent in English is «extraordinary hard work». This notion was first used by
Carol Tchapek, in whose play the robots have meaning
of mechanical people. For now the robot could be an
anthropomorphic machine or a machine, which is
simulating the humane extremities motions and also
mechanical and electronics system, controlling by
many computers. In general the robot has no every
human motion, in case of anthropomorphic one, and
also has no every animal motion in case of animals
simulating.

Fig.1

BIOMECHANICS

SIMULATIONS

MECANICS
MECHANICS MODELS

ELECTRONICS
DATA BASE1

ROBOT
AUTOMATICS

DATA BASE2

2. Robotics and other sciences

CONTROL

– the mechanics and biomechanics from the biology
observe the motions and separate the interesting ones
from the point of view of technical applications. The
biomechanics has the necessary data for the biological
motions and the classical mechanics constructs the
machines which motions are mechanical models of the
nature motions.
– the electronics gives every instrument for the
registration of the mechanical motions and their
properties et for the realizations of the goals of the
robot work: the registrators of the data and the
measurers of the all changements in the machines and
motions during the work (distances between the

In the Robotics (fig.1) are linked many branches of
the «classical» sciences, which has meaning of basic
sciences: mechanics, electronics, automation and
biology – refresh that the robots are simulations of the
biological organisms. It is necessary to add and the
electricity because all the links are done using different
kinds of cables, resistances and motors which realize
the motions and the purposes of the prescribed robots
work. The technical sciences and the biological
branches are in «friendly symbioses» in the robotics.
The important branches of the sciences play special
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cases the control has to limit with commands these
degrees of freedom which are not in application for the
realized at the moment task. At the end the
constructors came to the conclusion: this machine is
very expensive with many functions which «dream»
during the work, so they are needless.
At the same time in MIT (Institute of Technology
at Massachusetts), USA, was been constructed a robot
with many degrees of freedom (more than in Japan
robot) and that group came to the conclusion: this
machine could rest as a monument of the scientific
American achievements.
At the end of sixties the Robotics entered in the
period of simplifications.
The anthropomorphic Robotics was divided in two
branches: for the simulations and applications of the
human arm and its derivatives (manipulators ages –
fig.3) and for the simulations and applications of the
human legs and its derivatives (the ages of the
locomotion anthropomorphic robots – fig.2).

obstacles, the contacts and the working area etc.).
– the automation collects all the data and constructs
the commands of the control for realizing of the goals
of the robots works.
The robot could and has to communicate with the
human operators during the moti-ons and during the
work realizing the goals, which are parts of an advance
known program. The computers have the roles of the
electronics links realizators (direct ones and feedback
ones, the controls of the activities and the dangerous
cases).
One very special role of the neural networks: they
are models of the nerves functions of the human being
or of the animals. The synergy is one prescribed
function as an algorithm of the control. This function is
simulated in the mechanics by one motion law which
is adopted according to the experts’ opinions.
The degree of freedom is a notion in the mechanics
for the defining the possibility of the motion
realization. The human body has 343 degrees of
freedom and the human arm has 27 degrees of
freedom. Evidently it is not possible to simulate all the
degrees of the human being and the same time it is not
in application and needless in the technics.
Besides all the reasons at the beginning the robots
constructions are realized with many degrees of
freedom.

a

c
b
Ai
g.2

Ai

Ai
g.2

Ai
g.2

g.2

3. Robotics Schools
The most known ancient theoretical schools of the
robotics and the biggest areas of the applications are
the Yugoslav and the Japanese.
In Yugoslavia have been realized in general
mechanical arms and hands and also the largest
theoretical basics of the human locomotion –
anthropomorphic walking. This realization in walking
simulation is very simple from the point of view of the
mechanics. But the present realizations of the arms
simulations are unique. Their arms models are so good
developed as prothesis with the bionics control which
means the prothesis controlled by the nerves
extremities of the human body. The nerves extremities
are on the skin of the amputated bodies parts. Last 10
years this prothesis could perfectly shave, could itch
the head and could catch the glass and pour the liquid
in the glass. The notion «bionics control» comes from
the words biology+electronics.
At the beginning of the scientific researches the
Japanese have constructed anthropomorphic bodies
with many degrees of freedom. The model was very
rich with possible motions which applications were
very simple. At the same time was very expensive. The
problem in Japan is that in general it is not possible to
apply so many degrees of freedom while executing the
work. The bigger part of the realized in the robot
(artificial machine) motions rest immobilized. In these

Fig.2

Since that time was developed an anthropomorphic
locomotion robot named «exos-keleton» used by
American astronaut on the Moon surface.
This model had 10 degrees of freedom: two in the
ankle, one in the knee, one in the pelvic joint (for every
leg) and two in the «waist» of the exoskeleton (the
longitudinal motion and the transversal one). The waist
is a very complex device with a lot of apparatus and
measurers for the realization of the motions and the
exoskeleton stability.
Which was the reason for development of the
anthropomorphic locomotion robots?
In the nature there are places where it is necessary
to pass but the dimentions are narrow or the relief is of
very different forms. The motion of the vehicles with
the wheels or on the chains is not possible. There are
also spaces where the human can not pass, nor rest.
The locomotion robots into the special spaces are very
adaptive: the mechanical legs are manoeuvre and
shunting and the displacement is possible for
realization. In general the vehicles with the wheels or
on the chains have big dimensions in comparison with
the walking machines. For example: the narrow places
in the nature are valleys between two hills.
The locomotion robots, which are modeling the
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the synergy means to collect all necessary data for
executing the goals of the predicted conditions and
produce the commands for the good final result and
achievement the purposes.
This type of control realizes the automation of the
necessary robots motions and manipulations linked
with neural nets and experts’ logic. Thus the synergy is
an instrument of necessary and satisfactory
applications of every robot. It assures also the stable
and predictable process. The artificial synergy could be
built and applied basically on the activities of the
human brain.
This built intelligence (artificial) is a system, which
is modeling the environment of the work and human
actions. Consequently the system of the synergy gives
solutions which are known from the practice and also
the stability of the prescribed work.

animals locomotion, are very conve-nient into the
spaces with an unknown relief or for special goals (to
help a person who is hurt) where there are many
obstacles, too.

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Now the area of the applications of the locomotion
robots is wider: it is possible to complete these robots
with mechanical arms (named «manipulator» (fig.3) or
«indu-strial robots» (fig.4)) during the work in the
enterprises.
The manipulators very often are mounted on the
platforms of wheels (fig.5) or on the locomotion
machines (fig.6) to execute a transporting task before
doing the other work.
The manipulators have in general two moving
elements in kinematical chain. At its end could be
mounted a lot of different devises for the execution of
special tasks. One of the most popular devise is gripper
for holding the mechanical instruments for the works,
in advance developed and planed.
The control of robots is very complex. In every
case to govern these devises in free (arbitrary
solutions) tasks of transport or/and work is in the past.
The most popular is the synergy control.
The notion synergy has biologic background. It is
linked with the human or animal ability to take
decisions. These abilities were been very particularly
and precisely investigated and modeled as control
commands in the industry, for ex. for the cases of
serving the automated lines by robots. The most
popular are manipulators control tasks in assembling of
the cars.
The synergy as a control method is based on the
expert decisions and solutions for the mobility into the
different and changing spaces. The experience could
be only one of the possibilities. This allows to ”teach“
machines how to ”deal“ with the obstacles, into the
dangerous rooms and to predict the possible collisions
during the motion and work.
The locomotion robots can transport, for example,
one manipulation to the dangerous places in the
metallurgy where the metals are smelted and prepared
for pouring in forms, also where different metals are
mixing for further applications etc.
In the mentioned cases and very many others ones

.4. Pорular рractice in Robotics
The figures 7 and 8 show two locomotion robots.
The robot GITANGUS Marzo 2009 which has 5
legs and during the executing the task one of these legs
rest stopped to assure stable position is shown on fig.7.
The legs transport a system of apparatus for necessary
data and also at least 1 computer. Several apparatus are
linked with the robot functions, for example, with the
registration of the visual data, which show the
positions of the obstacles on the plane of the activities.

fig.7
All apparatus of the control system are into a sphere
which is guarding from the external dangerous
influences.
The links between two neighbor elements of the
robot could be only simple motions: rotation or
translation. Every joint of this robot is rotational. The
work of the robot is «arrangement».
Fig.8 shows the robot which has two legs
simulating animals’ pads of 5 “toes”. These legs carry
the platform with 4 manipulators which functions are
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different.

Fig.10 shows two anthropomorphic locomotion
robots which are «fighting».

fig. 8

fig. 10

The extremities of two of the manipulators are
grippers with 4 mechanical fingers and the other two
are instruments. Every joint of this robot is rotational.
Fig.9 shows the simulation of the human hand.
Every joint of this robot is rotational, including the
ones of the 5 fingers. Every finger has 4 degrees of
freedom. The hand has only 1 own degree of
freedom. All degrees of freedom of the mechanical
hand are 21. For a comparison with the human one:
“missing” are 6 degrees of freedom.

Now the notion ”robot” has very large application:
every machine with special functions could be named
robot.
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Abstract:
The article investigates the using of the synergy, fuzzy sets and neural networks in the area of the assembling of objects. This
approach is extremely limited nowadays because of a basic thesis in fuzzy logic theory: not to be used in the areas where the
purpose formulation and its achievement by the mathematical attainment exists. The experts’ opinions which are the most
important as fuzzy sets tools are the results of the long years team work.
The using of the neural networks in the experts’ experience applications is a modern application control of the rotation. The
construction of the neural networks as control tools of clusters of the solutions facilitates the final development of the control
problem.
Keywords: membership function, synergy of route surface, geometry distances of assembling.

the work of the assembling with the necessary
clearance (room).
Let begin with the second purpose. The devices,
mentioned above, are of coinciding velocities and
routes: this is particular case of parallel motions, i.e.
motion in line, (fig.1) [2]. The matter is that they are
the velocities of transporting vehicle and the part of the
machine in the assembling process, which are the same
moving object.
Let remind shortly this process.
In this case the motions of the two objects [3,4,5]
(Transporting vehicle and Object of manipulation) are
translating uniformly and of coinciding routes, which
are presented as follows

1. Introduction
The main thesis of this paper is to develop the
clustering of the rotation objects (gears) by
mathematical methods and preparing the couple of
gears for the applications of fuzzy logic [4]. In the
group it is possible to define subgroups of pairs of
objects, which motion is mathematically realized by
ideal model (synergy) and it is connected with the
reality during the execution of the rotation together.
For necessities of the neural control synergy and real
behavior of the couple of gears are compared. After
corresponding with the results exit (after application of
fuzzy logic) the conclusion for the quality of upper
mentioned work (execution) of the pair of objects is
given [3,4,5].

s’(t)= v’.t ,

s’’(t)= v’.t

(1)

The terms have to fulfill the important criterion
accepted in the fuzzy logic of the described motion law
and in the networks model for the control. Because of
coinciding, the values of both devises for s are the
same and the comparison is automatically fulfilled for
initial value s*. In described case the “pair” of the
mechanical system of two points has the link between
two motions, i.e. they simply are coinciding and the
condition s ≈ s*, is more than satisfied: it becomes in
pure equation s = s*. For the needs of the control,
feedback could be presented shortly as follows

2. Theoretical Basics
The theoretical basics of the common work of two
devices in robotics are:
Transporting vehicle and
Object of manipulation.
These two devices are presented for a special case
of the transporting process which has a goal to
approach at the assembling line the object of the
manipulating on the same line. The second purpose of
the article is to link the experts’ governing tool (neural
nets and fuzzy logic) with the initial control data for
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s= s0 ∩ s ≈ s*
v’’

vehicle velocity and the critical velocity, modeled as
another object. The accent here is not put on the
“working together” the objects of the velocities v’ and
vcr.
The developed here process allows to control the
velocity of the work together.

(2)

S

1
v’’

2

Fig. 1

Fuzzification
Then the fuzzification s = s* is defined together
with the membership function μ.
The velocity v1 ≠ vcr will be supported as control
criterion till the existing of the distance s (it will be
defined in further observation) as criterion. After that
the “overtaking” is in force (fig.2).
The constant speed as condition is fulfilled and its
corresponding membership function (MF) is in
coinciding diagrams
Both the diagrams of the real velocities of the
points are the same, thus their membership functions
(MF) are also the same and perform in one.

Fig.4
A vehicle on 4 wheels is a transporting devise in
serving the automation line with manipulators into the
room for assembling of machines.
A wheel of the vehicle, which carries the objects of
manipulation, is accepted to be a circle and it is rolling
along the rough surface with constant horizontal
velocity v without slipping.
The surface of the route could be presented as sum
of sine curves (harmonic curves) which repeat their
trajectory after length 2l measured on the zero line of
the rough support as it is shown in fig.4. The
maximum vertical lapse of every curve from the zero
line is ai (i=1,2,..,n).
The center of the wheel B and a spring attached at
the center are doing together uniformly a macro
motion (at constant velocity v) in horizontal direction.
The load A (the weight of the carrying platform + the
weight of the objects) causes static deformation 0 of
the spring in the vertical direction. The amplitude Ad
of the vertical disturbed oscillations, due of the
roughness of the route, has to be defined. The vertical
oscillations have to be far from big amplitude, which
appears when the value of the uniform horizontal
velocity has critical value vcr, i.e. the possible
resonance has to be avoid in every case.
Evidently the task is for kinematical disturbance
due to the roughness of the surface.
The axis Ox is chosen vertically down and the axis
Oy – horizontally to the right (the coordinate system
origin O is chosen in the static equilibrium position,
which is defined by given static deformation 0, i.e.
0=m.g/c– fig.5).
The first step of this problem solution is the
necessity to define the time function of the route
curves. Let’s investigate the harmonic law of one of
the curves and after generalized the result. Fig.5 shows
the curve which the route repeats. This repetition could

Fig. 2
The noted by s0 area in fig.3 is in correspondence
with (2). Besides the differences of the speeds of two
points their membership functions are coinciding at
all.
Real membership functions are not with straight
lines but have rounded passages. If overlap both
membership functions we have the area where the
both objects have stationary (uniform) motions
(fig.2).

μ1

Area of s0
Crisp of

vcr
1
Crisp of

μ2

v1
1

Fig. 3
Here the blue area shows the possibilities of the
coinciding of the uniform motions of the transporting
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be presented approximately by a sine curve. Let this
curve has period τi. During the period τi the center B
moves uniformly along the axis Oy, i.e. the motion of
the center B could be expressed by the law for uniform
motion.

Fig.5
This law is
2  li  v 

i

(3)

Fig. 6
Here it is important to mention the displacement,
defined by function ξi(t), is of the same mechanical
nature (extension or compression) as the other two
deformations – x and 0 which the spring has.
Consequently these deformations have to be summed
up, due to mechanical reasons, not as a mathematical
sum of vectors only.
Here the mechanical point of view is crux of the
matter.
The direction of the three deformations is of
pressure – x and 0 from up and the current value of
the function ξi(t) from down.
Taking into account the equilibrium position
defined by the static deformation 0 the DEM is
determined after routine algebraic transformations
 v 
g
x  k 2  x    a  sin 
 t 
c
 li

(9)
The above disturbed process is known as
kinematical disturbance. It is necessary to calculate the
amplitude Ad,i of the disturbed oscillation only in this
case. The disturbed oscillation is partial integral ηi(t) of
the equation (10) which has to be similar to the right
side of DEM. This right side of (10) is a sine curve and
the partial integral ηi(t) differs from this sine curve
only by its constant multiplier, chosen to be noted by
Ad,i. Let’s suppose the partial integral ηi(t) and its
second derivative are of the following types

The period τi and the disturbed frequency pi are
linked in

 i  2  li v

(4 )

Now it is possible to calculate the disturbed
frequency p

pi  2   /  i    v / li

(5)

as a function of the velocity v of the center B.
Let the sine curve change according to the
following law

 i ( t )  a  sin(   v  t / l i )

(6 )

Let’s now investigate the influence of the route
curve (sine function) (7) on the vertical motion of the
load A, attached at the upper end of the spring. The
load А, besides the horizontal motion with the axis Oy
direction, oscillates a vertical direction. This oscillation
of the system ”load-spring” goes independently along
the vertical axis Ox (the principle of the superposition
allows to investigate the motions independently from
each other when they are perpendicular – fig.4). The
zero line (axial line of the harmonic curve) of the sine
curve is defined by the distance l0+r.

The vertical acceleration x of the load is against
the axis Ox. The attached forces are: elastic force Fel of
the spring for arbitrary displacement x and static
deformation δ0, this force is directed against the
direction of the function ξi(t) value, i.e. against the
axis Ox, the weight of the load mg.
Newton’s Second Law for this vertical direction
case, according to dynamics model (fig.6), is

 i (t )  Ad ,i  sin( pi  t )

 (t )   p 2  A  sin( p  t )

i
i
d ,i
i
(10 )
and
When replacing the expressions (10) in (9) and
after the routine algebraic operations (equalizing the
multipliers at the same functions) the amplitude Ad,i is
calculated as follows

  
m  a  G  Fel

(7)
The DEM (differential equation of motion) after the
axis Ox could be presented by the mathematical model
projection of (8).
m  x  m  g  c  [ x   0   (t )] (8 )

A d ,i 



2

g  l i2
 v 2   0  g  l i2

( 11 )
where for the value k of the natural frequency is taken
into account and replaced where necessary
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k  g /c

( 12 )
The following step of the solution is determining
by the critical value vcr of the velocity v of the center В
of the wheel when the amplitude Ad,i is big, i.e. the
phenomenon resonance appears. The condition for the
resonance is

pi  k

I

or
g  2  v 2 cr


v
g
cr


l i2
c
li
 c
( 13 )
The solutions for the motion law and for the
velocity law are
 g 
x (t )  s0  cos 
 t  
 c 

v c

g   li i


g l2
 li    2 2 i
  v   0  g  li2
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 g 
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Then the critical value vcr of the velocity of the point В
is

li

g
( 15 )
 c
The conclusion is: in practice from the dynamics
point of view kinematical disturbances influence the
motion in the same way as inertial disturbances.
The control program has to be based on the
following acceptions:
The membership functions are 1 or 0;
Input parameters of the synergy are numbers in an
array;
The possible paths of the neural network could be
matched as files;
The parameters criteria is the sum of the
corresponding values of these parameters which are in
the input;
If this path is from trained ones the program
comparing part accepts this decision, otherwise no
decision – this means the input path is not accessible as
an action of the described system.
Example(fig.7) - Description:
S- Synergy; RDN- not permitted dimension; RDP
- permitted dimension; LIM- possible difference; Iinputs; O- outputs.
A program (fig.8) was realized which compares
synergy value with the calculated values and gives the
relevant answer – either that the velocity is convinient
and the object can continue its work or that it must be
stopped.
vcr 



Fig. 8
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В тазиработасеизследватсвободнитепространственитрептения, собственичестоти и
форминавиброизолиранашевнамашина и нейнатамасичка.Шевнатамашина и
нейнатамасичкасаидеализираникатотвърдитела, свързанис еластичниелементипомеждуси и
неподвижнотооснование

На фиг.3 е показан динамичният модел на
виброизолирана шевна машина и нейната
масичка.

1.Относно
вредното
влияние
на
вибрациите върху здравословното състояние
на човека и неговата работоспособност
Вибрациите на машината се предават на
човека-оператор. Вибрирането на неговото тяло
или отделни негови части оказва сложно
биологическо действие и може да предизвика
редица изменения в организма, увреждайки
неговото
функционално
състояние,
работоспособност и здраве. Ефектът от
взаимодействието върху организма зависи от
честотата,
нивото
/амплитудата/,
продължителността
и
направлението
на
вибрациите.
Експерименталните изследвания показват,
че човешкото тяло може да се разглежда като
нелинейна,
еластична,
демпфирана,
многомасова,
трептяща
система.
При
въздействие със смущения с определени
честоти, възникват резонаснсни явления, които
трябва да се отчитат при вибрациите на
оператора.Ако вибрациите действуват на
оператора през работния ден, в продължение на
години, с определена интензивност, в организма
му могат да се появят болезнени необратими
явления /поясно-седалищни болки, ишиас/.
Шивачките най-много страдат от забояване
на вестибуларният апарат /система за
равновесие/, от въздействие на вибрациите.
2.Динамичен модел. Диференциални
уравнения на свободните трептения

Извършени са следните означения:
m1, m2 – маси на масичката и шевната машина;
J1, J2- тензори на инерционните моменти на
масичката и шевната машина;
Cx1, Cy1, Cz1 – коефициенти на еластичност на
виброизолаторите между тяло 1 и фундамента;
Cx2, Cy2, Cz2 – коефициенти на еластичност на
виброизолироите между шевната машина и
масичката;
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А матрицата, характеризираща ротация има
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Матрицата на преход при малки ротации е:
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А матрицата, характеризираща връзката между
двете движения има
вида:
(1.8)
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3.Кинетична енергия
Чрез матрицата на масите се осъществява
динамичната (инерционната) връзка между
транслацията и ъгловата ориентация на
твърдото тяло. Тази връзка се реализира с двете
не диагонални нелинейни матрици, m1RO и m1OR,
които съдържат и обобщените координати ъглови завъртания на тялото.
Кинетичната енергия
Т на механична
система /2/, съставенаот n на брой твърди тела е
скаларна величина и се определя от сумата от
кинетичните енергии на отделните тела:

където матрицата на преход на ъгловата
скорост, спрямо свързаната с тялото
координатнасистема се определя от матричната
кинематика /1/ и има вида:

(1.5)

(1.9)
=
4.Потенциална енергия
4.1.Потенциална
енергия
от
деформациятана
еластичните
елементи,
свързващи еднотяло с неподвижна опора
Ако тялото е свързано с неподвижната
опора посредством няколко еластични елемента,
потенциалната енергия се определя като
сума от потенциалните енергии от
деформациите
на
всички
еластични
елементи.
Потенциалната енергия от деформацията на
n броя тримерни еластични елементи N, с които
едно твърдо тяло е закрепено към неподвижна

Където матрицата, характеризираща

основа

n

(1.3)

T   Ti ,

i = 1,2

i 1

Ti 

1
q i  T . М i (q) . q i  ,
2

(1.4)
където матрицата на масовите инерционни
свойства, на всяко от телата има вида:

n

е:(1.15)



N 1

транслацията на i-тото тяло има вида:
(1.6)

Пk=

1 N
2
c .δrN  =
2
2

m iRR   ρi . I .dVi  mi . I

n

1

 2 [c

Vi

N 1
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N
x

cyN

  x  lyPi .θzi  lzPi .θyi  


czN ].   y  lxPi .θzi  lzPi .θxi  


 z  lxPi .θyi  lyPi .θxi  

=

1
1
 cxN(x lyPi.zi lzPi.yi)2   cyN(y lxPi.zi lzPi.xi)2 
2
2
1
  czN(z lxPi.yi lyPi.xi)2
2
Където



c N  c xN

c Ny

c zN



–

R Ci0

е векторът на положението на
масовия център на тялото i, дефиниран в
отправната координатна система;

(1.29)

U

където lCx1, lCy1 и lCz1 са координатите на масовия
център на тялото в локалната координатна
система .
Потенциалната енергия П1 се определя от
еластичните елементи между тяло1 и основание,
между тяло1 и тяло2 и тази от теглата, има вида:

където N е номера на еластичния елемент между
телата i и j .
Потенциалната
енергия
на
всички
еластични елементи между телата i и j се
определя от:
(1.25)

П

=

rCi  lCx1 lCy1 lCz1  T

2

   П

8
1
П  П 1  П 2   c P . δrN12
N 1 2
(1.30)  П  П  П  П
1
2
G1
G2

 

1
  c P . δr Pij
N 1 2

;

- матрица на преход при транслация
между координатните системи OiXiYiZi и OXYZ,
rCi - радиус-вектор на масовия център на
тялото в локалната координатна система,

 ,

n

=

0
i

R i0

(1.23)
=
а потенциалната енергия от тримерната
деформация на еластичния елемент е:

t
k

T

- матрица на преход при ротация между
координатните системи OiXiYiZiиOXYZ. Тази
матрица се задава според това дали се използват
ъгли на Ойлер или модифицирани ъгли на
Ойлер (виж [1]),

Тримерната деформация на еластичния
елемент е:

1 P
c . δr Pij
2

z C   A 0i .rCi

е матрица на преход от локалната към
глобалната координатна система;

Потенциалната енергия на механичната
система е квадратична форма на обобщените
координати и записана в матричен вид е:
1
(1.16)
П k  q  T .C. q 
2
4.2.Потенциална енергия от линейната
деформация на еластичните елементи между
две движещи се тела

Пk 

yC

A 0i

са

коефициенти на еластичност.

(1.24)

0
R Ci
 xC

(1.28)

2

Потенциалната енергия от деформацията
на еластичните елементи между телата i и
jможе да се представи в матричен вид:

2

2

i 1

Gi



Потенциалната енергия на цялата система може
да се запише във вида:
C.q
(1.31) =
където Cq  е квадратна матрица на
еластичните свойства между телата i и j , на
която членовете се определят от:

(1.26)

=
.C(q).q
4.3.Потенциалната енергия от теглото
на произволно тяло i от една механична
система се определя от израза:
(1.27)

(1.32) c m , n

0
П Gi   mi . g T . R Ci
  mi . g T . A 0i . rCi ,

където
g = [ 0 0 g 0 ]T е вектор, който дефинира
гравитационното ускорение в отправната
координатна система;
mi - масата на тялото i;

 2П k

 q n . q m

5.Диференциални
уравнения
на
свободнитенезатихващи трептения
При наличие на сили, зависещи от
положението, уравненията на Лагранж от II род
имат вида:
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(1.33)

d  T
dt  q j

  T

  q j
 

За конкретна шевна машина Pfaff са дадени
физическите параметри в таблица 1:
Координати
на
масовите
маса
Масови инерционни центрове
Тя
,
моменти, kg.m2
ло
в
kg
№
O0 X 0Y0 Z 0 ,
m
Jyy
Jzz Jxy Jyz Jxz lCx lCy lCz
m Jxx
1 306, 1,9 2,615 4,77 0 0 0 0,04 0 0,19
7
5
8
2 88,7 0,073 0,223 0,242 0 0 0 0 0,01 0,08
1
8

 П

0
 q j


Матричната система диференциални уравнения
на свободните малки трептения на линейна
система има вида:
  C.q  0 - описва
(1.34)
M .q
свободните незатихващи трептения;
където М и С се определят от Т и П.
M=
- матрица, характеризираща
масовите свойства на системата;
C=
- матрица, характеризираща еластичните
свойства на системата;





  q1 q2 ...qn
където q
В уравнение (1.34) се счита, че статичните
еластични сили се уравновесяват със силите на
теглата, затова не присъстват в уравнението.
6.Решения
на
диференциалните
уравнения.Собствени честоти и форми на
трептенията.
Решенията на диференциалните уравнения
(1.34), съответстват на хармонични трептения с
честота  и начална фаза  и имат вида
T

Коефициентите на еластичност на връзките са
дадени в табл.2:

където

V  v1 , v2 ...vn 

cxi ,

0и1
1и2

1,5.
2,47.

c yi ,

N
m

1,5.
2,25.

czi ,

N
m

1,5.
2,4.

Като вземем в предвид полученият израз за
собствени честоти и форми и конкретните
масови и еластични характеристики – табл1 и
табл.2, на конкретна шевна машина Pfaff по
метода на Чавдар Ангелов /(C- M).V=0/ са
пресметнати и изобразени собствените честоти
и форми на фигурата:

q t   V .sin t    ,

(1.38)

N
m

Между
тела

T

V - константен вектор (матрица-стълб),
характеризиращ
съотношението
между
различните обобщени координати. В решения от
този тип честотата  и векторът V
удовлетворяват матричното уравнение

C   .M . V  0 ,
2

(1.39)

което е еквивалентно на система от n броя
линейни хомогенни алгебрични уравнения,
относно компонентите на вектора
V.
Условието за съществуване на ненулеви
решения на хомогенната система (1.39) води до
характеристичното
уравнение,
наречено
уравнение на собствените честоти

det C   2 .M   0

(1.40)

От системата алгебрични уравнения (1.40)
се получават кръговите ú собствени честоти
i
i  1, 2, ...n .
Подреждане
на
съвкупността
на
собствените честоти 1  2  ...  n
се нарича спектър на собствените честоти (на
дадената система).



За едно от собствините честоти е показана
формата
на
трептене
по
всички
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Заключения:
1.Получени са диференциални уравнения за
свободните трептения на виброизолираната
системата шевна машина – масичка;
2.Получени са формули за пресмятане на
собствените честоти и форми на тази система;
3.За конкретна шевна машина – масичка са
пресметнати собствените честоти и форми и са
изобразени графично;
4.Получените формули могат да бъдат
използвани и за други машини,чиито динамичен
модел се свежда до показания на фиг.3
Литература:
1.Ангелов
Илия,
Матрична
механика.Кинематика, 2008 „Авангард Прима“
2.Ангелов Илия, Матрична механика.Динамика,
2010 „Авангард Прима“
3.Ангелов, И.В. Матрично моделиране в 3D
пространството на кинематиката, динамиката и
трептенията на механични модули и многомасови
системи. Дисертация за получаване на научна

Unforced Oscillations, Natural Frequencies andModal Forms of a Sewing Machine System
byA.Piskova, S.Chitakov,

262

I.Angelov

BulTrans-2011
Proceedings
27-30 September 2011
Sozopol

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО РЕГИСТРИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ФРИКЦИОННИТЕ
САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА АВТОМОБИЛ ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ
Игнат Игнатовa
Красимир НЕДЕЛЧЕВb
Катедра ,,Механика”, ТУ-София, Българияa
Катедра ,,ДАТТ”, ТУ-София, Българияb
i_ignatov@tu-sofia.bg
krasined@tu-sofia.bg

Петко СИНАПОВ
Иван КРАЛОВ
Георги ПОЛИХРОНОВ
Катедра ,,Механика”, ТУ-София, България
p_sinapov@abv.bg
kralov@tu-sofia.bg
gpolih@tu-sofia.bg

Резюме:
В работата се изследват фрикционните самовъзбуждащи се трептения на автомобил при нестационарен
режим на движение (потегляне). Експериментално сa определени деформациите на елементи от трансмисията. Чрез
изследване на динамичен модел на системата е направен анализ на получените резултати.
Ключови думи: Нестационарен режим на движение , фрикционни самовъзбуждащи се трептения.

триещите се повърхнини. Възникналите трептения
в този етап на движението се дължат на много
възбудители: неравномерният въртящ момент на
двигателя, променливият нормален натиск, силите
на сухо триене и др. Известно е, че ако
характеристиката на момента на триене има падащ
участък (фиг. 1), това може да предизвика
фрикционни самовъзбуждащи се трептения. На
фиг. 2 са показани ъгловите скорости на
задвижващ (ωM) и задвижван диск (ω1) на триещ
съединител в етап на включване [1].

1. Въведение
Транспортното средство е сложна система,
която се състои от множество взаимосвързани
подсистеми.
Една
важна
подсистема
е
трансмисията с нейните компоненти: съединител,
скоростна кутия, карданен вал, диференциал,
полувалове, колело и др. Динамичното поведение
на трансмисията се предава не само на
каросерията, но и влияе на всички елементи на
транспортното средство като цяло.
Важен
елемент, който влияе върху динамиката на
трансмисията и на транспортното средство е
съединителят.
При изследването на процесите възникващи в
съединителя на транспортно средство е важно да
се различават две негови състояния:
- Съединителят е включен и няма приплъзване
между дисковете му. В този случай съединителят
влияе върху трансмисията само с неговите
еластични и демпфиращи свойства;
- Съединителят е в процес на зацепване
(включване). В този случай от задвижващите към
задвижваните елементи се предава въртящ момент
и е налице приплъзване (релативна скорост) между

Фиг.1
В началото релативната скорост между
задвижващия и задвижвания диск на съединителя е
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Към диска 3 са приведени всички масови и
инерционни параметри на елементите на предавателната кутия. Полуваловете се моделират с
еластичните елементи c2. Колелата се представят
като двумасови елементи [6], състоящи се от
дискове 4 и 5, като се отчита еластичността между
тях c3 (фиг. 4). С Тяло 6 се моделират
транслационно движещите се маси, като те са
свързани към трансмисията с еластични елементи
c4. С тях се моделира еластичността на окачването
в надлъжна посока на автомобила.
Използвани означения:
φi,ψi - ъглови координати на дисковете (i=1÷5);
Ii - масови инерционни моменти на дисковете
(i=1÷4);
c1, c2, c3 [N.m.rad/s]- коефициенти на еластичност;
c4 [N/m]-коефициенти на еластичност на
окачването;
M R - момент на триене (фиг.1);
Tj - сила на триeне при покой(j=1,2);
M – маса на превозното средство;
r – динамичен радиус на колелото;
mk – маса на колелото;
xk – линейна координата, с която се отчита
преместването на колелото;
x – линейна координата, с която се отчита
преместването на превозното средство.
Диференциални уравнения на движението

ωr0= ωM, като тя се променя до нула, когато двата
диска
изравнят
ъгловите
си
скорости
(съединителят е включен). В момента на
преминаване на ъгловата скорост през падащия
участък на характеристиката на силата на триене,
възникват фрикционни самовъзбуждащи се
трептения [1, 2, 4, 5].
ωi
[rad/s]
ωМ

ω1

Фиг.2

t [s]

В настоящата работа
се изследват
експериментално трептенията на трансмисия на
автомобил по време на потегляне, за да се установи
наличието на фрикционни самовъзбуждащи се
трептения .
Изследванията се провеждат върху лек
автомобил VW Golf 3.
2. Динамичен модел

I 11  M Т  c1 1   3 i1i 0 ,
I 33  c 2  3   l   c 2  3   r  

Динамичният модел, който описва
изследваната система, е показан на фиг. 3. Той е
изграден като дискретна система [6]. С диска 1 се
моделира задвижваният диск на съединителя.
Върху него е приложен момента на триене MR. С
еластичния елемент c1 се моделира първичният
вал на скоростната кутия, към който e приведена
еластичността на тангенциалните пружини на
фрикционния диск. Предавателната кутия се
състои от предавки с предавателни отношения i0 и
i1, като тяхната еластичност се пренебрегва.

 c1 1   3 i1i 0 i1i0 ,

I 4l  c 2  3   l   c 3  l   l ,
I 4r  c 2  3   r   c 3  r   r ,
I 5l  c3  l   l   Tl r ,

I 5r  c 3  r   r   Tr r ,
m k xl  Tl  c 4  l r  x ,
m k xr  Tr  c 4  r r  x ,

Mx  c 4  l r  x   c 4  r r  x ,

c3

Фиг.3
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(1)

c1  1600 Nm; c2  9000 Nm; c3  15309 Nm;

(
c

c4  2,99.10 5 N / m; I1  0,0026kg.m 2 ; I 3  0,01kg.m 2 ;

ψ

I 4  0,3425kg.m 2 ; I 5  1,04kg.m 2 ; mk  20kg ; M  1500;

( φi

T

r  0,27 m; i0  3,667; i1  3,4545.

Изчислените стойности на собствените
честоти на системата са:
Фиг.4

f 0  0 Hz ; f 1  13,08 Hz; f 2  16,07 Hz;

Приема се, че колелата не приплъзват,
откъдето следва
xl   l r , x k   r r ,

f 3  24,08 Hz; f 4  43,73Hz;
f 5  46,84 Hz , f 6  483,44 Hz.

(2)

3. Експериментално изследване

Вземайки предвид уравнение (2) системата
диференциални уравнения се свежда до

Усукващите трептения на трансмисията се
регистрират посредством измервателната система
показана на фиг. 5 [3]. На единия от полуваловете
са залепени четири броя тензопреобразуватели със
съпротивление по 120 Ω. Снимка на тензопреобразувателите е показана на фиг. 6. Те са свързани в
схема пълен мост (фиг. 5).

I 11  M Т  c1 1   3 i1i0 ,
I 33  c 2  3   l   c 2  3   r  

 c1 1   3 i1i0 i1i0 ,

I 4l  c 2  3   l   c 3  l   l ,
I 4r  c 2  3   r   c3  r   r ,

I
I




5

 m k r 2 l  c 3  l   l   c 4  l r  x r ,

5

 mk r 2

r

(8)

(3)

 c 3  r   r   c 4  r r  x r ,

Mx  c 4  l r  x   c 4  r r  x .

Матричният запис на системата уравнения
(3) има вида
~
~
(4)
Mq  C q  0.
~
където C e матрицата на еластичностите;
T
q  1 , 3 , l , r , l , r , x  - матрица на независимите координати;
~
M - матрица на масите.
Системата уравнения (4) се привежда в
нормален вид [1], като се въвежда следния вектор:
q 
X  
(5)
q 
и след това се привежда в нормален вид:
~
X  A X .
(6)
~
Където матрицата A е:
E77 
~ O77 ,
(7)
A
.
,
MC
MO


77 


Фиг.5
Въведени са следните означения:
1 - Тензопреобразуватели;
2 - Тензометричен усилвател Spider 8- HBM;
3 - Регистриращ уред ( Компютърна система).

Фиг.6
На фиг. 7 е показан записът от проведения
експеримент. По абцисата се отчита времето t, а по
ординатата относителната деформация ε. Интервалът, в който протича процеса на включване на
съединителя, е от 0 до 4,6 s. След като се включи
съединителя, двигателя се присъединява към
трансмисията, в следствие на което протичат
затихващи трептения с честота 1,6 Hz.

Собствените честоти на системата се
получават, като се определят собствените
~
стойности на матрицата A посредством Q-R
~
алгоритъм - ортогонални проекции (eig( A ) [1]).
Стойностите на физическите параметри на
системата са определени експериментално и са:
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Относителна деформация

ε

Интервал на включване (зацепване)

Фиг.7
Интересни за изследването са трептенията,
които възникват по време на приплъзване.
Спектралният анализ на измерения сигнал в
интервала, ограден с прекъсната линия (фиг. 7), е
даден на фиг. 8, като там са филтрирани честотите
по-малки от 2 Hz. От фигурата могат да се отчетат
два основни хармоника с честоти f 1  12 Hz и

4.Заключение
В работата са изследвани трептенията в
трансмисията на автомобил при потегляне. В
резултат на проведения експеримент, се установи,
че в нея възникват трептения с първа и втора
собствена честота на системата.
Тези резултати доказват наличието на
фрикционни самовъзбуждащи се трептения при
потегляне на транспортно средство.

f 2  15 Hz . Те са приблизително равни на първите
две собствени честоти на изследваната система.
Разликата между регистрираните и
пресметнатите собствени честоти е
f  f1
13,08  12
f 1  1
100 
100  8,3 %.
f1
13,08
f 2 
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Резюме:
Направен е анализ на нормативните документи, третиращи въпросите за критериите за оценка на напреженията
при прилагане на „статичния метод на UIC” за изследване на умора при теоретични и експериментални
изследвания, формулирани са проблемите и е предложена методика за оценка. Методиката е подходяща за
прилагане при теоретични изследвания, използващи съвременни числени методи. Изчисленията са направени
по метода на крайните елементи. Използван е програмният продукт SolidWorks.
Ключови думи: вагон, якостен анализ, изпитване, допустими напрежения.

1. Въведение
Въвеждането в експлоатация на всеки нов вагон
спазва точно определена процедура, която е в
съответствие с европейското законодателство.
Задължителни етапи от нея са: якостните
изчисления и изпитването на опитен образец,
базирани на едни и същи принципи относно
режимите на натоварване и критериите за оценка
на якостта. На практика е възможно да се получи
различие при експерименталните и теоретичните
изследвания при оценка на якостта на умора,
дължащо се на субективния подбор на зоните за
изследване.
В настоящия доклад е направен анализ на
нормативните документи [1, 2, 3, 4 и 5],
третиращи въпросите за критериите за оценка на
якостта, формулирани са проблемите и е
предложена методика за оценка на напреженията
при изследване на умората на материала.
Методиката е подходяща за прилагане при
теоретични
изследвания,
използващи
съвременни числени методи.
2. Същност на „статичния метод на UIC” за
изследване на умора
Оценката на якостта на вагонните конструкции
се прави по критерия допустими напрежения,
известен от класическите постановки по
теоретичната механика. Накратко той се свежда
до сравняване на стойностите на изчислените
(при теоретично изследване) или измерените

(при изпитване) напрежения и с допустимите
напрежения доп, получени като отношение
между граничните напрежения за даден материал
и съответния коефициент на сигурност.
Изследваното
изделие
има
достатъчна
експлоатационна якост при условие, че е
изпълнено неравенството:

и ≤ доп .

(1)

Прилагането и особеностите на метода за
оценката на якостта на вагонни конструкции е
описан подробно в [3 и 5] и се състои в следното:
2.1.
По теоретичен път или чрез изпитване се
определят напреженията и .
2.2.
Определят се допустимите напрежения
доп. В съответствие с [5] техните стойности
зависят от:
- характеристиките на конкретните използвани
материали и по-конкретно: Rp - граница на
провлачване; Rm - якост на опън;
- зоната, в която се намира изчисленото или
измерено напрежение;
- коефициента на асиметрия на цикъла:
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R 

 min
 max

(2)

Фиг.1
Определянето на допустимите напрежения
може да се извърши с помощта на фиг. 1 [5], в
която са използвани следните означения:
a1- графика за разпределение на допустимите
напрежения за челно заварени елементи, имащи
средна
степен
на
концентрация
на
напреженията при вероятност за безотказна
работа P= 0,75;
a2- графика за разпределение на допустимите
напрежения за елементи с по-голяма
концентрация на напреженията, включително
ъглови заварки, изходна линия при вероятност
за безотказна работа P= 0,9;
b- графика за разпределение на допустимите
напрежения
за
елементи
несъдържащи
заваръчни шевове и концентратори на
напрежение при вероятност за безотказна
работа P= 0,5;
2.3.
Оценката на якостта се извършва в
съответствие с условие (1).
3. Проблеми при прилагането на метода за
оценка на напреженията при изследване на
умората на материала. Анализ и решаване на
проблемите
Анализът на нормативните документи и редица
публикации показва, че при практическото
прилагането на този класически метод възникват
проблеми. Част от тях са резултат на неправилно
тълкуване или липсата на конкретика в
нормативните документи, а други са следствие
на прилагането на съвременни числени методи за
теоретично изследване на якостта на сложни
машиностроителни изделия. Проблемите могат
да се обобщят по следния начин:
Първи проблем – определяне на случаите на
динамично натоварване за извършване на
изчислителния процес.

Натоварванията, предизвикващи умора на
материала, са резултат от усукването на пътя,
вертикалните и напречни неравности. Те могат
да се определят чрез:
- Динамични модели (от данните за
геометрията и положението на релсите);
- Измерени стойности за реални участъци
на движение;
- емпирични
данни
(ускорения,
премествания и т.н.)
Основният проблем е, че първите два начина за
определяне на натоварването изискват сложна
измервателна апаратура и изискват сериозни
финансови средства. Те дават относително точна
информация за конкретен участък, но са
приблизителни за реалните сили, които биха се
появили
при
експлоатация
на
вагона.
Следователно те не са подходящи за изследване
на нови конструкции вагони, предназначени за
различни потребители. В този случай поподходящо е използването на емпирични
зависимости, препоръчани в [3, 4 и 5]. Те дават
достатъчно точна информация и са приложими
при използване на „статичния метод на UIC” за
изследване на умора на материала.
Втори проблем – никъде в нормативните
документи не се дефинира ширината на зоната
на понижаване на напреженията в близост до
заваръчния шев.
Направеният анализ показва, че проблемът е
сложен за решаване, тъй като зависи от
конкретните параметри на заварените детайли,
типа и параметрите на заварката, технологията
на заваряване и др. Констатирано е също липса
на данни и указания относно ширината на зоните
на заваръчните шевове, което може да доведе до
допускане на субективна грешка при оценка на
якостта, както при теоретичните, така и при
натурните изследвания.
Основавайки се на редица свои изследвания
авторите считат, че е целесъобразно ширината на
зоната да се ограничи до 20 mm от външния ръб
на заваръчния шев.
Трети проблем – обхват на анализираната
информация за оценка на якостта.
Анализът на нормативните документи и на
методиките за провеждане на натурни тестове на
различни видове и серии вагонни конструкции
показва, че крайната оценка за якостта и
надеждността на новото изделие се дава на база
обработената и анализирана информация от
ограничен брой тензо-възприематели.
При теоретичните изследвания и използване на
числени методи за якостно-деформационен
анализ на една сложна машиностроителна
конструкция, точността на решението е функция
на броя на крайните елементи и възлите. За
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удовлетворяване на условията за сходимост на
решението се използват възможно най-голям
брой крайни елементи и възли. В резултат на
това при пресмятане на вагонни конструкции се
разработват сложни изчислителни модели,
изградени от няколко стотин хиляди възела и
подобен брой крайни елементи (фиг.2). Като
резултат се получава огромна по обем
информация, която условно може да се раздели
на два типа:

подходящ за извършване на пълен и обективен
анализ на изследваната конструкция.
Анализът на редица публикации и собствените
изследвания на авторите показва, че при работа с
втория тип данни (таблични) е възможно да се
приложат два подхода.
При първия - субективно (основавайки се найвече на рутината на изследователя) се избират
ограничен брой възли или елементи, за които се
формира ограничена база от данни (фиг.3) за
изследване на умората на материала. Основният
недостатък на този подход е субективният избор
на анализираните възли и елементи. Той не
позволява да се извърши пълно изследване на
конструкцията по отношение на явлението умора
на материала.

Фиг. 2
- графична (визуална) - за онагледяване на
получените резултати за изследваните величини
(напрежения, премествания, деформации и т.н.)
се използва различно оцветяване в зависимост от
възловите или елементните стойности на
параметрите. По този начин ползвателят на
съответния софтуерен продукт може да
констатира наличието на вероятни проблемни
зони и изявени концентратори на напрежения в
изследваната конструкция;
- таблична - програмните продукти за якостнодеформационен анализ позволяват извеждане на
информация (база данни) за стойностите,
получени за напреженията, преместванията,
деформациите, както и за координатите на
възлите.
Опитът при изследване на редица конструкции
показва, че при работа с първия тип данни, не е
възможно да се даде обективна оценка за якостта
на умора. Причината е, че в конкретна зона с пониски напрежения е възможно, да се получат помалки стойности за R , водещи до съществено
намаляване на допустимите напрежения доп=
f(R) (вж. фиг.1). В такива зони може да се
окаже, че условие (1) не е изпълнено.
От направения анализ следва да се обобщи, че
при
използването
на
„графичния
тип
информация“, вероятността за допускане на
грешки от субективен характер е много голяма.
Следователно този често използван подход не е

Фиг. 3
За преодоляване на посочения недостатък
авторите препоръчват да се приложи следния нов
подход: изграденият изчислителен модел се
подлага на предварителен анализ с цел да бъдат
обособени региони, дефиниращи зоните на
заваръчните шевове и концентраторите на
напрежения; всеки един от регионите се
класифицира към групи a1, a2 или b,
съответстващи на кривите от фиг.1. Конкретните
стойности
на
допустимите
напрежения
съответстват на изчислените значения на
коефициента на асиметрия на цикъла R .
Препоръчаният
нов
подход
премахва
субективизма при подбора на възли и елементи
при изследването на умората на материала и
позволява пълен анализ на застрашените зони.
Той е особено полезен при прилагане на
съвременните числени методи за якостнодеформационен анализ, при които се работи с
огромна база от данни.
4. Методика за оценка на напреженията
оценка на напреженията при изследване на
умората на материала
Накратко методиката обхваща следните етапи:
4.1. Определят се режимите на натоварване.

269

4.2. Анализира се конструктивната документация
на вагона с цел да се определят носещите
елементи.
4.3. Конструкционните
елементи
се
класифицират в n групи според вида на
материала, от който са изработени.
4.4. Определят се материалните характеристики
Rp и Rm за всички видове използвани материали,
според европейските или национални стандарти.
4.5. Определят се „m” на брой групи в
зависимост от конструктивните особености на
разглеждания възел (вид на заваръчния шев и
степента на концентрация на напрежение).
4.6. Разработва се изчислителен модел за
якостно-деформационен анализ. При моделирането задължително се обособяват зоните на
заваръчните шевове и концентраторите на напрежения. Това позволява да се извърши пълна и
обективна оценка на якостта в цялата конструкция по критерия допустими стойности.
4.7. Извършват се проверочните изчисления.
4.8. Получените резултати за напреженията се
извеждат в табличен вид. Те се селектират в
общия случай в mxn на брой бази от данни
получени в зависимост от:
- конструктивни особености – получават се m на
брой бази от данни;
- видовете използвани материали – получават се
n на брой бази от данни.
4.9. За всяка от базите данни се определя
коефициентът на асиметрия на цикъла по
формула (2);
4.10. За всяка от базите от данни се задава
допустимото напрежение в зависимост от
коефициента на асиметрия (фиг.1);
4.11. Пресмятат се коефициент на сигурност S в
съответствие с равенство (4) за всички получени
напрежения:

S

 доп
и

(4)

4.12. Критерият за оценка се дава с условието:

S

 доп
 1.
и

(5)

Предложената методика се характеризира с
всеобхватност на анализа (обхваща всички възли
и елементи), което позволява да се извърши
максимално обективна оценка на якостта на
носещата конструкция.
5.Заключение
Обобщавайки резултатите от настоящото
изследване може да се направят следните изводи:
5.1. Направен е анализ на нормативните
документи и редица публикации, разглеждащи
въпроса за оценка на якостта на вагонни
конструкции.
5.2. Формулирани са някои проблеми и спорни
моменти, като са направени конкретни
предложения за решаването им.
5.2. Разработена е методика за оценка на
напреженията при прилагане на „статичния
метод на UIC” за изследване на умора на
материала. Тя е подходяща за прилагане при
теоретични изследвания с помощта на
съвременни числени методи за якостнодеформационен
анализ,
като
гарантира
всеобхватност и максимална обективност на
резултатите.
Авторите изказват благодарност на НИС
при ТУ-София за оказаната помощ, при
подготовката и популяризирането на
изследванията в публикацията, чрез Договор
по НИС 102ни115/26.02.2010.
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В случай че коефициентът на сигурност е помалък от единица, то изследваната зона е с
недостатъчна якост и е целесъобразно да се
предприемат конструктивни мерки за локално
или радикално усилване.
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Резюме:
В настоящия доклад са представени резултатите от прилагане на методиката за оценка на напреженията при
изследване на умората на материала по теоретичен път с използване на съвременни числени методи.
Изчисленията са направени по метода на крайните елементи. Използван е програмният продукт SolidWorks.
Ключови думи: вагон, якостен анализ, изпитване, допустими напрежения.

1. Въведение
На база задълбочен анализ на нормативните
документи и редица публикации е разработена
методика за оценка на напреженията за
прилагане на „статичния метод на UIC” за
изследване на умора при теоретични изследвания
използващи съвременни числени методи [7].
Методиката е приложена за оценка на носещата
конструкция на специализиран вагон серия
S(g)mmns, произведен от фирма ТРАКЦИЯ АД
през 2011 г. по поръчка на немските железници.
Теоретичното изследване на якостта е направено
по метода на крайните елементи. Използван е
програмният продукт SolidWorks.
Накратко методиката [7] обхваща следните
етапи:
1.1. Определят се режимите на натоварване.
1.2. Анализира се конструктивната документация
на вагона с цел да се определят носещите
елементи.
1.3. Конструкционните
елементи
се
класифицират в n групи според вида на
материала, от който са изработени.
1.4. Определят се материалните характеристики
Rp и Rm за всички видове използвани материали,
според европейските или национални стандарти.
1.5. Определят се „m” на брой групи в
зависимост от конструктивните и технологични
особености на разглеждания възел (вид на
заваръчния шев и степента на концентрация на
напрежение).

1.6. Разработва се изчислителен модел за
якостно-деформационен анализ. При моделирането задължително се обособяват зоните на
заваръчните шевове и концентраторите на напрежения. Това позволява да се извърши пълна и
обективна оценка на якостта в цялата конструкция по критерия допустими стойности.
1.7. Извършват се проверочните изчисления.
1.8. Получените резултати за напреженията се
извеждат в табличен вид. Те се селектират в
общия случай в mxn на брой бази от данни
получени в зависимост от:
- конструктивни особености – получават се m на
брой бази от данни;
- видовете използвани материали – получават се
n на брой бази от данни.
1.9. За всяка от базите данни се определя
коефициентът на асиметрия на цикъла по
формула (2);
1.10. За всяка от базите от данни се задава
допустимото напрежение в зависимост от
коефициента на асиметрия (фиг.1);
1.11. Пресмятат се коефициент на сигурност S в
съответствие с равенство (4) за всички получени
напрежения:

S

 доп
и

(1)

1.12. Критерият за оценка се дава с условието:
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S

 доп
 1.
и

(2)

В случай че коефициентът на сигурност е помалък от единица, то изследваната зона е с
недостатъчна якост и е целесъобразно да се
предприемат конструктивни мерки за локално
или радикално усилване.
2. Приложение на методиката
2.1. Определяне на режимите на натоварване.
За извършване на теоретичните изследвания са
използвани стойности за ускоренията в напречна
и вертикална посока (фиг.1), препоръчани в
таблици 13 и 14 на евростандарт DIN EN 126632:2010 [3].

a2- графика за разпределение на допустимите
напрежения на елементи с голяма концентрация
на напреженията, включително ъглови заварки,
изходна линия при вероятност за безотказна
работа P= 0,9;
b- графика за разпределение на допустимите
напрежения на елементи, несъдържащи заваръчни шевове и концентратори на напрежения и при
вероятност за безотказна работа P= 0,5.

Фиг.1

Фиг.2

При пълна комбинация на ускоренията се
получават четири режима на натоварване, с
помощта на които се определят минималните
σmin и максималните σmax напрежения във всеки
възел.
2.2. Анализ на конструктивната документация.
В резултат на анализа е констатирано, че
страничните климии на коша, стъпалата за
маневристите, ръкохватките и други не се
отнасят към групата на основните носещи
елементи. Това позволява те да не се отчитат при
създаване на изчислителния модел.
2.3. Класификация на конструкционни елементи
според материала
Основните носещи елементи на рамата са
изработени от стомана S355J2 по DIN 10025 с
характеристики: Rp=355 N/mm2, Rm=520 N/mm2
и A>10%. Оценката на напреженията се
извършва според ERRI B12/RP17 [5] и
диаграмите, съответстващи на характеристиките
на използвания материал Appendix H3 (фиг.2) от
същия документ. На фигурата са използвани
следните означения:
a1- графика за разпределение на допустимите
напрежения за челно заварени елементи, имащи
средна степен на концентрация на напреженията
и вероятност за безотказна работа P= 0,75;

2.4. Якостен анализ и създаване на бази от
данни за напреженията
Изчисленията са направени с помоща на модел
изграден от 577 176 възела и 291 672 крайни
елемента (фиг. 3). Максималният размер на
крайните елементи е 52,6 mm. Спазени са всички
теоретично изискващи се съотношения между
параметрите на крайните елементи, позволяващи
моделиране на конструкцията на коша с помощта
на елементи тип “solid”. Подробно моделът е
представен в [8].

Фиг.3
Получените стойности за напреженията се
извеждат в база данни, видът на които е показан
на (фиг.4).
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Фиг.4
2.5. Класификация на конструкционни елементи
според конструктивните и технологични
особености на разглеждания възел (вид на
заваръчния шев и степента на концентрация на
напрежения)
При разработване на изчислителния модел са
анализирани всички носещи конструкционни
елементи. За всеки от тях са обособени региони,
съответстващи на линиите а1, а2 и b от фиг. 2 за
отчитане на допустимите напрежения. Поради
ограничения обем на статията за илюстрация на
обективността
и
всеобхватността
на
разработената методика е предложен анализа
само на централноболтовата греда (фиг.5).

Фиг.6

Фиг.7
(На фиг.6 и фиг.7 са показани етикети с номерата и
координатите на всички възли от група I.)

II група – към нея са отнесени всички възли,
намиращи се в „чисто сечение”, т.е. извън
заваръчни шевове (фиг.8). За тях е в сила случай
на оценка по линия b на Appendix H3 (фиг.2) по
ERRI B12/RP17.

Фиг.5
Изследването на умората на гредата е направено
за всички възли на гредата. За целта те са
разделени на 2 групи (две бази от данни):
I група – към нея са отнесени всички възли,
намиращи се в близост до заваръчните шевове на
централно-болтовата греда към страничните
греди и всички възли, намиращи се в близост до
заваръчните шевове на вертикалните и
хоризонталните листа, изграждащи централноболтовата греда. За тях е в сила случай на оценка
по линия a1 на Appendix H3 (фиг.2) по ERRI B
12/RP17,
според
който
стойността
на
допустимите напрежения е в пряка зависимост от
коефициента на асиметрия на цикъла.

Фиг.8
2.6. Задаване на допустимите напрежения и
пресмятане на коефициентите на сигурност.
За всяка база от данни се изчислява коефициента
на асиметрия на цикъла по формулата:

R 

 min
 max

(3)
Определя се допустимото напрежение на
конкретния възел на база изчисления коефициент
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на асиметрия на цикъла (фиг.7) и се въвежда в
базата данни.

Фиг.9
Пресмята се коефициентът на сигурност.

S

 доп
и

(4)

Резултатите са представени в таблици 1 и 2
съответно за базата данни от група I и група II. В
тях за краткост е дадена извадка от резултатите,
включваща 10-те най-ниски стойности на
коефициента на сигурност S.

Централноболтова греда
Централноболтова греда
Централноболтова греда
Централноболтова греда
Централноболтова греда
Централноболтова греда
Централноболтова греда
Централноболтова греда

0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54

zul/ max
S=

(MPa)
100.8
100.2
98.3
96.6
96.5
96.3
96.3
94.3
92.2
91.2

zul

(MPa)
54.43
54.11
53.08
52.16
52.11
52
52
50.92
49.79
49.25

min/ max

№
433194
429433
432219
429431
432210
354613
441083
354609
367235
430406

R=

max

Централноболтова греда

min

Централноболтова греда

Възел

Име на детайла

Таблица 1.

(MPa)
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195

1.93
1.95
1.98
2.02
2.02
2.02
2.02
2.07
2.11
2.14

Централноболтова греда
Централноболтова греда
Централноболтова греда
Централноболтова греда
Централноболтова греда
Централноболтова греда
Централноболтова греда

0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54

zul/ max
S=

(MPa)
216.5
202.7
204.3
203.1
185.5
182.5
167
166.6
212.9
208.2

zul

(MPa)
116.9
109.5
110.3
109.7
100.2
98.55
90.18
89.96
115
112.4

min/ max

№
483854
483853
483860
483864
483672
483675
483671
483676
483943
483941

R=

max

Централноболтова греда

min

Централноболтова греда

Възел

Име на детайла
-

(MPa)
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243

 доп
 1.
и

(5)

Анализът на данните от таблици 1 и 2 (както и за
останалите конструкционни елементи на рамата
на вагона) показва, че условие (5) е изпълнено.
Това позволява да се направи изводът, че гредата
е с достатъчна якост и не се налагат
конструктивни изменения.
Подобно е направена пълна оценка на
напреженията във всички възли на модела, което
гарантира цялостен анализ на напреженията и
максимална обективност на оценката.
3.Заключение
Обобщавайки резултатите от настоящото
изследване може да се направят следните изводи:
1.
Методиката предложена в [7] е
приложима за изследване на умората на
материала при използване на съвременни
числени методи. Независимо от големия брой
данни, процесът подлежи на алгоритмизация и
позволява автоматична обработка и оценка.
2.
За успешно прилагане на методиката е
необходима предварителна подготовка на
изчислителния модел, включваща: анализ на
конструкционните елементи; обособяване на
региони от възли, съответстващи на линиите на
разпределение на допустимите напрежения и
други. Това затруднява процесът на моделиране,
но гарантира всеобхватност (обхваща всички
възли и елементи) и максимална обективност на
оценка на якостта на изследваната конструкция.
Авторите изказват благодарност на НИС
при ТУ-София за оказаната помощ, при
подготовката и популяризирането на
изследванията в публикацията, чрез Договор
по НИС 102ни115/26.02.2010.
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Таблица 2.

Централноболтова греда

S

1.12
1.2
1.19
1.2
1.31
1.33
1.46
1.46
1.14
1.17
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2.7. Оценка на якостта
Оценката на якостта е направена в съответствие
с условието:

Application of methodology for assessment of
stress using numerical methods
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Резюме:
Техническо описание и принцип на работа на портативен плазмен апарат „Мултиплаз 3500 М”. Рязане и
спояване с плазмения апарат. Област на приложение и екологична оценка.
Ключови думи: заваряване, рязане, спояване, Мултиплаз 3500М, ремонтни дейности.

въздуха от -10°С до +40°С, при средни месечни
показатели на относителната влажност на
въздуха до 90% при +20°С, до 80% при +25°С,
до 60% при 40°С при липса на пряко
въздействие на слънчева светлина, пясък или
прах, особено токопроводящ. Допуска се
неговата експлоатация при температура до 30°С, ако непосредствено преди това апаратът се
е намирал в помещение с плюсова температура
за не по-малко от три часа. Това го прави удобен
за работа в голям температурен интервал в
полеви условия.

1. Увод
При извършване на производствена
дейност и неотложни аварийни ремонти в
транспортната техника [1] често се налага
използването на заваръчна апаратура в
неизгодни и полеви условия. Това налага
приложението на "Мултиплаз-3500М" (Фиг. 1),
който е усъвършенствана модификация на
многофункционален
портативен
плазмен
апарат за заваряване, спояване и рязане на
метали и неметали.

3. Техническо описание и принцип на работа
Портативният плазмен апарат «Мултиплаз
3500М»
представлява
генератор
на
нискотемпературна плазма, която се получава
чрез нагряване до температурата на йонизация
на работната течност, налята в горелката преди
началото на работата. Апаратът се състои от
захранващ блок и плазмена горелка.
Захранващият блок е от инверторен тип с
принудително въздушно охлаждане и изпълнява
функциите на стабилизатор на тока и има рязко
падаща изходна характеристика. Устойчивата
стабилизация на тока на електрическата дъга в
плазмената горелка при номинално напрежения
в мрежата (220 V) се осъществява при изходящи
напрежения в диапазона от 80 до 220 волта.
Горелката е основната част на апарата,
генерираща нискотемпературната плазма.

Фиг. 1. Мултиплаз 3500M

2. Условия на експлоатация
Експлоатацията на апарата се осъществява
в помещения или под навес с температура на
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Пускането
се
осъществява
с
кратковременно натискане на стартовия бутон,
след зареждане на горелката с работната
течност и включване на захранващия блок за
възбуждане на дъгата. В момента на пускане на
стартовия бутон между катода и дюзата
възниква електрическа дъга. Енергията на
дъгата загрява дюзата, дюзата загрява
изпарителя, изпарителят загрява работната
течност, превръщайки я в пара. Парата под
въздействието на вътрешното налягане (0,4–
1,2atm) се насочва към единствения изходен
отвор в дюзата. Излизайки чрез отвора на
дюзата, парата увлича след себе си дъгата и
налягането я свива. Свитата от налягането
електрическа
дъга
нагрява
парата
до
температурата на йонизация. Апаратът може да
работи в два режима:
- Режим на дъга с косвено действие
Дъгата гори между катода и дюзата.
Преносът на енергия към обработвания
материал се осъществява само от плазмената
струя.
- Режим на дъга с пряко действие
Във веригата на режещия (заваръчния) ток
е включен обработвания материал и дъгата
гори между него и катода вътре в плазмената
струя. За сметка на това топлинната енергия
постъпваща към обработвания материал
съществено се увеличава.

II"). Установява се режим "6". Дюзата с
"горящия" факел се доближава към разрязвания
материал на разстояние 1,5-2,0mm. При рязането
горелката се държи перпендикулярно към
разрязваната повърхност (Фиг. 2).

Фиг. 2. Метод на рязане

Апаратът се подготвя в работен режим
комплектован с горелка за рязане.
Наличието на висока температура и висока
скорост на изтичане на плазмата позволяват да
се режат черни и цветни метали, керамика,
бетон, камък.
Проведени са опити за ръчно и
автоматизирано рязане, с промени на режима на
тока (рязане с косвена и пряка дъга) и
съотношение на работната течност 50% вода50% спирт.
4.1. Провеждане на експеримента
Ръчно рязане
Планка номер 1 е рязана с косвена дъга при
степен на тока 4, напрежение около 180 V.
Разстоянието между дюзата на горелката и
материала е около 5mm. Въз основа на косвената
дъга и разстоянието между дюзата и детайла
постигнатата скорост на рязане е много ниска
(0,74mm/s) и ряза е некачествен и неравен. При
процеса на рязане са извършвани движения
напред и назад, защото ваната е кристализирала
след
първоначалното
преминаване
на
плазмената дъга през метала (Фиг. 3).

4. Осъществяване на процеса рязане
- Рязане в режим на дъга с косвено
действие
Рязането в този режим позволява да се
получи минимална ширина на среза. Рязането
се извършва с постоянна скорост. Разстоянието
между дюзата и разрязвания материал трябва
да се поддържа в рамките на 1-3mm.
Допустимо е съприкосновение на дюзата с
разрязвания материал. За максимална скорост
регулатора се поставя в положение 6 и чрез
завъртане на стартовия бутон по посока на
часовниковата
стрелка
се
установява
напрежение в рамките на 210-220V.
- Рязане в режим на дъга с пряко
действие
Рязане в този режим се използва само при
електропроводими материали. При него се
постига максимална скорост и дълбочина на
среза. При този режим не се допуска
съприкосновение на дюзата с разрязвания
метал.
След като кабелът с щипката за заземяване
е закрепен към материала, който ще се реже, се
пуска дъга с пряко действие чрез натискане на
бутон до светването на светодиода ("MODE

Фиг. 3. Качество на среза при проба 1

Скоростта на рязане трябва да е съобразена
с дебелината на разрязвания материал. Трябва да
се подбере такава скорост на рязане, при която
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дъгата, косвена или не, да преминава през
цялата дебелина на детайла.
Планка номер 3, подобно на планка номер
1 е разрязана само с косвена дъга. Разликата
между двата експеримента е в положението на
дюзата спрямо метала и ъгъла на рязане. При
този опит положението на дюзата спрямо
детайла е перпендикулярно и самата дюза е
допряна до метала. Достигнатата скорост е
малко по- висока (0,89mm/s). Качеството на
шева е значително по- добро от това на проба 1
(Фиг. 4).

механизиране на процеса е използван заваръчен
трактор BUGO.
Скоростта на рязане е 1,43mm/s и се
доближава до скоростта на рязане на опит номер
2 (ръчно рязане с пряка дъга).
В следствие на пряката дъга и константното
движение на горелката се е получил срез с
еднаква дебелина и качество. Срязаният метал е
добре продухан от плазмената струя на пряката
дъга (фиг. 6).

Фиг. 6. Качество на среза при автоматизирано
рязане

Фиг. 4. Рязане с косвена дъга

4.3. Анализ на плазмения срез

Планка номер 2 е разрязана с пряка дъга и
вариращо напрежение от 180V до 250V. При
този опит също не са нужни движения напред
назад, защото силата на пряката дъга издухва
ваната през метала. При този режим на рязане
не се допуска съприкосновение на дюзата с
повърхността на рязане. Среза е значително покачествен от проба 1, но не толкова тесен, като
този на проба 3, където дюзата е допряна до
детайла и по този начин е достигнат прав и
тънък срез. Чрез пряката дъга се постигат
значително по- високи скорости на рязане.
Постигнатата максимална скорост е 1,44mm/s
(Фиг. 5).

Въз основа на проведените експерименти е
установено че процеса рязане може да бъде
автоматизиран.
При автоматизация на процеса се постигна
по-добро качество на среза и по- добро
продухване на разтопения метал. При някои
опити за ръчно рязане беше наложително,
движения напред и назад, защото се появи ефект
на кристализация след преминаването на
плазмената струя (недостатъчно издухване на
стопения метал). Опитът с косвена дъга и
допряна дюза до повърхността на метала е
сполучлив, но скоростите, които бяха
достигнати са по- ниски от скоростите, които
бяха постигнати при автоматизация на процеса.
При автоматизация на процеса рязане се
използва само пряка дъга и разстоянието на
горелката спрямо метала е около 3mm. Силата
на свитата пряка дъга издухва разтопения метал
извън полето на среза, въз основа на което се
получава шев с високо качество и минимална
ширина.

Фиг. 5. Рязане с пряка дъга

5. Спояване

4.2. Автоматизирано рязане

При осъществяване на процеса спояване с
„Мултиплаз 3500M” се използва същата горелка,
която се използва при заваряване. Спояването се
осъществява в режим на дъгата за косвено
действие. Степента на тока може да варира от
степен 2 до степен 4. Тя се нагласява съобразно
дебелината на материала, който трябва да се
спои. Допустимите граници на напрежението са
140- 180V.

Процесът рязане позволява да бъде
автоматизиран, защото при него няма никакви
колебателни и елипсовидни движения на
горелката. Най-високо качество на среза се
постига с пряка дъга, при автоматизиране на
процеса. Ъгълът на рязане е перпендикулярен
на детайла и разстоянието между дюзата и
образеца
не
надвишава
3-5mm.
За
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място, тъй като светлината от самия пламък е
достатъчна за ефективна работа;
- отсъстват температурни деформации на
обработвания
материал,
вследствие
на
достатъчно малката зона на нагряване, което
осигурява минимално свиване на заварявания
материал;
- създава се удивителен ефект с
образуването на неръждаем тънък оксиден слой
в областта на обработка (шевовете не
ръждясват);
- шевовете имат изключително високо
качество;
«Мултиплаз-3500М»
осигурява
възможност за работа 24 часа в денонощие 365
дни в годината на максимална мощност.
Благодарение
на
уникалната
многофункционалност и област на употреба,
трудно
ще
се
намери
задача
в
металообработването и в ремонтната дейност, за
изпълнението на която не може да бъде
използван плазмотрона «Мултиплаз-3500М».
"Мултиплаз-3500М" – това е технологичен
пробив в областта на екологията при заваряване,
рязане, спояване и друга обработка на
материалите. Молекулите на водната пара,
които обгръщат плазмената струя, преграждат
пътя на частиците метал и мигновено ги
охлаждат, като по този начин те не попадат в
дихателните органи на заварчика.
За високата екологичност на дадения метод
играе роля и отсъствието на процеса горене и
негови продукти, както и това, че не се
употребяват вредни газове, отравящи организма
на човека, като пропан, ацетилен, азот и др. При
работа
с
апарата
"Мултиплаз-3500М"
атмосферата
на
работното
помещение
допълнително се обогатява с кислород О2.
По такъв начин екологична чистота на
плазмотрона позволява да се работи в закрити
помещения и при отсъствие на вентилация
(жилищни помещения, тръби, цистерни, вагони,
шахти и др.).

Спояване на тръбно съединение към
планка
За процеса спояване беше използван
сребърен припой без кадмий. Процеса не е
автоматизиран, прибавянето на сребърния
припой е ръчно. Ъгълът на горелката, спрямо
детайлите за спояване е около 30о. На фиг. 7 е
показано споено съединение с Мултиплаз
3500М.

Фиг. 7. Качество на споени съединения
направени с Мултиплаз 3500М

След завършване на процеса спояване е
необходимо флюса да бъде отстранен.
Отстраняването се извършва най-напред
механично. Препоръчва се обилно измиване с
вода и пасивиране с цел да се прекрати понататъшното химично въздействие със споения
материал.
6. Изводи за областта на приложение и
екологична оценка
Уникалността на апарата "Мултиплаз3500М" се състои преди всичко в неговата
икономическа ефективност. Тъй като при
неговата
употреба
не
са
необходими
компресор, трансформатор, газови балони и
друго подобно оборудване с голямо тегло, то
апаратът се доставя на мястото, където ще се
извършват определен род дейности, само в
чанта и на рамото на оператора [2].
Важен икономически ефект е минималният
разход на електроенергия – около 2,5 кW. В
"полеви"
условия
"Мултиплаз-3500М"
осигурява многократна икономия при разхода
на скъпи нефтопродукти, необходими за
работата на генераторите.
Решаващо значение при използването на
апарата "Мултиплаз-3500М" има факторът
многофункционалност. «Мултиплаз-3500М" с
лекота реже всеки един известен на земята
негорим материал, в това число и неръждаема и
високолегирана стомана, алуминий, титан,
бетон, керамика с високо качество – всичко
това е присъщо за лазерните установки.
Освен тези, има и други преимущества:
- при работа с апарата "Мултиплаз3500М" не се изисква осветяване на работното
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Резюме: С помощта на нова специализирана машинна проба разработена във ВТУ
„Т.Каблешков” са проведени експерименти за оценяване склонността към образуване на студени
пукнатини на високояка стомана използвана при производството на вагони.
Ключови думи: заваряване, студени заваръчни пукнатини, стомани, технологични и
машинни проби, вагоностроене, ъглови заварени съединения, високояки стомани, транспорт,
Weldox 700

факторите и да се дефинират критичните
диапазони и/или комбинации на техните
състояния, при които се получава загуба на
технологична якост. Tя може да възникне в
тесен диапазон между състоянията на
"достатъчна технологична якост" и "загуба на
технологична якост". Това означава, че за да се
изследва запаса на технологична якост е
необходимо
прецизно
регулиране
на
въздействията на основните фактори.[1-2]
Необходимостта от прецизно регулиране
на въздействието на основните фактори върху
образуването на студени пукнатини произтича
от сложната взаимовръзка между тях.[4]
Например процесите на структурообразуване и
структуроизменение, дифузията на ваканции и
дислокации,
които
се
намират
във
взаимодействие с изменящите се в процеса на
заваряване вътрешни напрежения, оказват
заедно с температурата решаващо влияние
върху локалното поведение на водорода. Това
поведение се изразява в неговата дифузионна
подвижност и взаимодействие с дефектите на
микроструктурата. От друга страна, водородът
чрез взаимодействието си с дефектите на
структурата оказва силно влияние върху
локалното напрегнато - деформационно
състояние, което е отговорно за зараждането
на разрушаването и механизма на неговото
развитие при определено състояние на
микроструктурата.
Количественото влияние на фактора
"водород" [3] може да се регулира чрез

1. Въведение
Съвременните методи за добиване на
стомана
позволяват производството на
висококачествени стомани, с граница на
провлачване по-голяма от 1200 [MPa]. Тази
висока якост дава възможност за значително
намаляване на теглото на заварените
конструкции в транспорта
и в превозни
средства
използвани
в
строителната
индустрия. Нарастващото използване на
висококачествени стомани с повишена якост
позволява получаването на леки заварени
конструкции с ниско тегло, които имат
значително по-голяма товароносимост. Това
дава значителни екологични предимства, като
малка консумация на гориво и намаляване на
вредните емисии. Използването на високояки
стомани за заварени конструкции е затруднено
поради тяхната неустойчивост по отношение
образуването на студени пукнатини.
2. Теоретични основи
Загуба на технологична якост може да се
предизвика посредством вариране състоянията
на основните фактори, например чрез
изменение
на
линейната
енергия
на
заваряване,
предварителното
нагряване,
началното съдържание на водород в метала на
шева или неподатливостта на съединението,
както и външните натоварвания. По този
начин може да се оцени влиянието на
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началното съдържание на дифузионен водород
в метала на шева, като се използват различни
видове заваръчни процеси. Оценяването на
устойчивостта срещу образуване на студени
пукнатини се извършва при известно изходно
количество на дифузионния водород, което
приемаме за постоянно при провеждането на
експериментите.
За да отговори на тези изисквания във
ВТУ «Т.Каблешков» създадохме нов метод и
устройство за изпитване и оценяване
склонността към образуване на студени
пукнатини на ъглови заварени съединения от
високояки стомани.

разреза, които се изпълняват на разстояние
един от друг равно на дебелината планка 3.
Към планка 2 се захваща перпендикулярно
планка 3. Към свободния край на изпитвания
образец 1 се захваща натоварваща система 4.
Планка 2 и планка 3 се заваряват със заваръчна
глава 5. Изпитваният образец 1 се натоварва на
огъване (след изстиване до интервала 150100ºС) в продължение на 20 часа. Ако за това
време образецът не е разрушен се повишава
усилието на огъване и цикъла се повтаря до
установяване на ог , при което образците се
разрушават.

3. Същност на изследването. Резултати
Стоманата WELDOX 700E се използва в
производството на вагони във вагоностроителния завод в Бургас. Проведохме серия
експерименти за получаване на ъглови
съединения от листов материал от стомната с
дебелина 5 mm. Химическият състав и
механичните свойства на стоманата според
приложеният сертификат са дадени в таблици
1 и 2.
Таблица 1. Химически състав в %
C
Si
Mn
Cr
Mo
0,13
0,32
1,2
0,24
0,136
Cu
0,01
Al
0,042

V
0,12

Nb
0,02

B
0,001

P
0,01

Ti
0,014
S
0,002

Ni
0,04
Фиг.1 Устройството за изпитване на
склонността на високо яки стомани към
образуване на студени пукнатини

N
0,004

Пробните образци се изработват съгласно
приложената фиг.2 и позволяват провежданете
на експеримент отчитащ влиянието на първия
шев при Т-образни ъглови съединения.
Направен е надрез, който позволява да се
търси разрушаване в зоната на термично
влияние, където се очаква появата на
студените пукнатини.
При заваряване на конструкционни
стомани с повишена якост е важно да се сведе
до минимум риска от пукнатини. Той може
значително да се намали чрез: подгряване на
материала
преди
заваряване;
щателно
почистване
и
изсушаване;
прецизно
позициониране и подходящо избран метод на
заваряване; избор на допълнителен материал с
ниско съдържание на водород.
Изборът на електродът е направен на
базата на две изисквания:
1. Фирмата производител на стоманата
WELDOX 700E
препоръчва
за ръчно
електродъгово заваряване на неотговорни
конструкции използването на електроди с

EW
0,41

Таблица 2. Механични свойства
Re02
Rm
A5
ISO-V/ -40ºC
[N/mm2] [N/mm2] [%]
[J]
828
864
17
50
Въглеродният еквивалент за тази стомана
изчислен по формулите за CEV и CET е:
Mn Cr  Mo  V Ni  Cu


 0, 43%
6
5
15
Mn  Mo Cr  CU Ni
CET  C 


 0, 29%
10
20
40

CEV  C 

Методът и устройството за изпитване на
стоманата се пояснява с фиг. 1, където
изпитвания образец представлява тяло с
квадратно сечение 1 от горната страна, на
което се изпълняват един или няколко линейни
надреза. Тялото 1 е от състава на долната
планка 2 и се получава чрез два успоредни
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граница на провлачване Rp0,2 до 500 [MPa] по
БДС EN 757, а при заваряване на отговорни
динамично
натоварени
конструкции
електроди с граница на провлачване Rp0,2 от
500 до 700 [MPa] по БДС EN 757.
2. Съдържанието му на водород да е помалко от 5ml/100g.

U - напрежение [V]
I – заваръчен ток [A]
V - скорост на заваряване [mm/min]
Препоръчителната линейна енергия за
стомана WELDOX 700E с дебелина 5 [mm] е
Q~0,6 [kJ/mm].
Таблица 4. Режими на заваряване
Режим del
I,
U
Vзав.
к=0,8
[A] [V] [mm/min]
I
4
180 24
167
II
3,2 100 22
214

Q
[kJ/mm]
0,67
1,24

Напрежението на огъване ог се пресмята
по формулата:

[ ог ] 

M
; където М [Nm] е огъващия
W

момент, а W e съпротивителния момент
Следователно:

[ ог ] 

където F-силата на натоварване, l –
дължината на рамото, а – страна на квадратно
сечение
Образците са отрязани надлъжно по
посоката на валцуване на стоманата,
заваръчния шев е изпълняван в същата посока.
Надреза е направен с форма и размери
съгласно фиг.2, на фреза.
Всички експерименти са проведени при
температура на околната среда 22ºС.
Електродите са предварително подсушени в
продължение на два часа при температура
400ºС
Не
е
използвано
предварително
подгряване на образците. С помощта на
термодвойки се определя кога температурата е
достигнала
интервала
150-100ºС,
като
натоварването се прави при температура
130ºС.
Използвани са два режима заваряване
(табл.4), единият е линейна енергия Q=0,67
[kJ/mm], която е близка до препоръчваната от
фирмата производител за дебелини до 5 [mm],
другият режим е с близо два пъти по-висока
стойност от препоръчваната - Q=1,24 [kJ/mm].
При първият режим при натоварване на
огъване равно на 630 и 700 [MPa] не се
наблюдава остатъчна деформация и няма
разрушаване в продължение на 24 часа. При
натоварване от 960 [MPa] се наблюдава
остатъчна деформация от 3,3 [mm], без
разрушаване, което показва, че е достигната
границата на провлачване за тази стомана.

Фиг. 2. Форма е размери на пробните
образци
Планките се заваряват ръчно електродъгово с електрод Fox EV63 с граница на
провлачване Rp0,2 на метала на шева намираща
се в интервала препоръчван от производителя
на стоманата и съдържание на водород помалко от 5ml/100g наварен метал. Използвани
са електроди с диаметри Ø4,0[mm]. и Ø3,2
[mm].
Механичните свойства на електрода са
показани в табл. 3
Таблица 3. Механични свойства
Re02
ISO-V/-40ºC
Rm
A5
[J]
[N/mm2]
[N/mm2]
[%]
580
630
26
90
Ефективната топлинна мощност на дъгата
е количеството топлина, което се въвежда за
единица време в изделието и е изразходвана за
неговото нагряване[5]. На тази основа при
определена топлинна мощност и скорост на
заваряване се изчислява линейната енергия:
Q

6.F .l
[MPa]
a3

k.U.I.60
V.1000

[kJ/mm]
където:
к - термичен коефициент (за ръчно
електродъгово заваряване к = 0,8),
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Проведено е натоварване с  ог 1600 [MPa],
образеца се огъва под 90º без да се разруши.
При вторият режим при натоварване на
огъване равно на 630 и 700 [MPa] не се
наблюдава остатъчна деформация и няма
разрушаване в продължение на 24 часа. При
натоварване от 960 [MPa] се наблюдава
остатъчна деформация от 2,0 [mm], без
разрушаване, което показва, че и тук е
достигната границата на провлачване на
стоманата.
Получените резултати от изпитванията са
показани в таблица 5.

Повишаването на линейната енергия
близо два пъти от препоръчителната стойност
от фирмата производител, не оказа влияние
върху устойчивостта на стоманата срещу
студени пукнатини.
Изпитването показа, че стомана WELDOX
700E с дебелина 5 [mm] може успешно да се
заварява без да е необходимо предварително
подгряване.
Резултатите от проведеното изпитване
доказват, че с пробата специализирана за
изпитване на ъглови шевове от листов
материал може успешно да се определя
съпротивлението срещу образуване на студени
заваръчни пукнатини на високояки стомани.
Въвеждането на новата проба в
практиката ще доведе до по-добра оценка на
заваряемостта на високояките стомани при
спецификата на заварени конструкции от
листов материал изпълнени с ъглови шевове.

Таблица 5 . Резултати от изпитването
Q
T8/5
Разрушава Дефор.
 ог
[kJ/mm] [s]
не
[mm]
[MPa]
630
○
х
700
○
х
0,67
10
960
○
3,3
1600
∟
630
○
х
1,24
14
700
○
х
960
○
2,0
○ – не разрушен образец в продължение
на 24 часа
∟ - огънат на 90º и не разрушен образец в
продължение на 24 часа
Х – няма остатъчна деформация
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Направен е опит и с не подсушен
електрод, заварен с режим І (табл.4) и
натоварен с ог = 1050 [MPa]. Не се наблюдава
разрушаване в продължение на 24 часа.
4. Изводи
Стомана WELDOX 700E има много добра
заваряемост и не е склонна към образуване на
студени пукнатини включително и при
достигане на границата на провлачване и
наличие на остатъчна пластична деформация.
Този резултат е валиден за изследваната
дебелина, плавка, метод на заваряване и
електрод.
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Анотация:
Представена е новосъздадена комплексна система за изпитване на материали, работещи при едновременно въздействие на повишени температури и променливо натоварване. Описани са отделните модули
на системата – изпитателна машина, нагревателно устройство, захващащи елементи, възприематели за
сила, температура и деформации, система за управление на изпитването.
Ключови думи: изпитване на материалите, пълзене, умора, циклично натоварване.

изпитателната техника върху експерименталните
резултати, което е предпоставка за по-точното им
тълкуване.
Цел на настоящата разработка е да се създаде
система за механично изпитване при повишени
температури и променливо натоварване, като се
използват съществуващи модули и се проектират,
изработят и добавят необходимите допълнителни
устройства.

1. Въведение
Редица детайли и съоръжения в енергетиката,
химическата промишленост, както и отделни елементи от буталните и газотурбинни двигатели са
подложени на продължителна работа при високи
температури и променливи натоварвания. Когато
даден материал работи при такива условия, в него
едновременно протичат процеси на пълзене и
умора, с което ресурсът му значително намалява.
Едно от предизвикателствата пред съвременното
машиностроене е правилно да бъде определен или
прогнозиран ресурсът на тези детайли, за да могат
те да бъдат конструирани с необходимата надеждност при минимален разход на материал.
Инженерният подход за якостно-деформационен анализ на конструкции, работещи при едновременно въздействие на повишени температури и
променливо натоварване се основава на стандартни механични тестове. Техниката за изпитване е
сложна, специфична и скъпа. Закупуването на
готови изпитателни машини е неизгодно. Опитът
показва, че в повечето случаи е целесъобразно
купуването на отделни компоненти и собствено
разработване на останалите елементи и софтуерни
продукти, според целите на изследването. Така
научноизследователският екип има възможност да
поддържа и усъвършенства техниката в хода на
продължителната работа, наложена от естеството
на изпитванията. Освен това, изследователите
могат по-добре да оценят въздействието на

2. Проектиране на системата
За да се реализира механично изпитване при
променливо натоварване и повишени температури,
със следене и записване на всички съществени
величини, са необходими следните елементи:
2.1. Сервохидравлична изпитателна машина за
реализиране на променливото натоварване. В
катедра „Съпротивление на материалите” при
Технически университет-София е налична такава
машина (Schenck), описана по-долу.
2.2. Нагревателно устройство (пещ) за реализиране на хомогенно температурно поле с повишени
температури. Налична е подходяща пещ, с работна
температура до 1100 °С. Необходимо е обаче да се
разработи нова система за надеждно и правилно
позициониране на пещта спрямо изпитателната
система. Пещта и системата за нейното позициониране са описани по-долу.
2.3. Захващащи елементи (захвати) за пробните
тела, подходящи за работа при високи
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температури. Пещта разполага със захвати, които
са неподходящи за работа с машината Schenck.
Машината Schenck разполага със захвати, които са
непригодни за работа при високи температури.
Налага се изработването на нови захвати, което е
описано по-долу.
2.4. Екстензометър за измерване на надлъжна
деформация. Към машината Schenck е наличен
такъв, но той не е пригоден за работа при високи
температури. Наличен е екстензометър за високи
температури, но той трябва да се пригоди за работа
с новата система, което е показано по-долу.
2.5. Система за управление на новия изпитателен комплекс. Ще включва електронните блокове
за управление на сервохидравличната машина и на
нагревателното устройство, както и персонален
компютър. Системата е описана по-долу.

ността да реализира натоварвания с амплитуди,
изменящи се във времето. Възможно е управление
по сила, по деформация или по преместване. Този
тип изпитателни машини осигуряват надеждно
центроване и захващане на пробното тяло, възможност за регулиране и поддържане на скоростта на
преместване на подвижния захват в граници,
определени от условията на изпитване. Машината
създава в пробното тяло усилие или деформация,
пропорционални на управляващия сигнал, т.е.
системата за натоварване следи сигнала на зададената величина. Максималната сила на циклично
натоварване е Fmax = 32 kN, а максимална честота
на натоварване – fmax = 200 Hz. Машината отговаря
на изискванията на стандарт EN 10002-2 [1].

3. Изпитателна машина

Нагревателното устройство (пещ) представлява затворено топлоизолирано пространство, по
стените на което са монтирани електрически
нагреватели (фиг.2). Пещта има максимална
работна температура 1100°С. По стените
са
разположени общо 16 електрически нагреватели,
групирани по височината на пещта в две секции,
всяка с активна мощност от 1500 W. За поддържане на работната температура в необходимите
граници, всяка секция се управлява независимо от
програмируем терморегулатор, който получава
информация за температурата в работното
пространство на съответната секция от специална
термодвойка тип “К”. Операторът има възможност
да задава работната температура на изпитването,
както и температурата на включване и изключване
на нагревателите.

4. Нагревателно устройство

На фиг.1 е показан 3D модел на серовхидравличната изпитателна машина Schenck. Машината е
произведена от фирмата Instron (Германия) и е
предназначена за изпитване на материалите при
променливо натоварване. Тя се състои от:
3.1. Корпус. Състои се от стойка 1, неподвижна
траверса 2, подвижна траверса 3, две вертикални
колони 4 и преден капак 5.
3.2. Хидравличен модул 6. Състои се от резервоар, помпа, електромотор, топлообменник,
филтри, регулатор на налягане, сервовентил и др.
3.3. Силомер 7.
3.4. Хидравлични захвати – горен 8 и долен 9.
Чрез тях се захваща пробното тяло 10. Горният
захват е неподвижен, а долният е свързан с
хидравличния модул и чрез него се осъществява
натоварването на пробното тяло.
3.5. Електронен блок 11. Състои се от многоканален тензометричен усилвател, микропроцесорни контролери, интерфейсен адаптер и др.
Параметрите на натоварване на пробното тяло се
задават от клавиатура 12.
2

7
12

8
9

Фиг. 2. Нагревателно устройство.

3

Работното пространство на пещта е с размери
170330230 mm. На задната стена има два цилиндрични отвора, през които преминават управляващите термодвойки. На горната и долната стена има
по един цилиндричен отвор, през който преминават захващащите елементи. На предната стена
има врата, която може да се отваря за поставяне и
замяна на пробното тяло. До тази врата има правоъгълен отвор, през който преминават елементи от
системата за измерване на деформации. Всички
отвори на пещта се уплътняват с изолационна вата

4
10

1

11

5

6

Фиг. 1. Изпитвателна машина Schenck.
Основно предимство на машината е възмож284

за намаляване на топлинните загуби. Пещта отговаря на изискванията на стандарт EN 10291 [2].
5. Захващащи елементи
Захващащите елементи представляват детайли
от високолегирана огнеупорна стомана, които
осигуряват връзката между пробното тяло, разположено в средата на работното пространство на
пещта и захватите на изпитателната машина.
Известни са два основни начина на захващане
на пробното тяло – чрез резбово съединение
(фиг.3а) и чрез захващане с глава, работеща на
срязване при натоварване на опън (фиг.3б).

а)

Фиг. 5. Количка.
7. Екстензометър за надлъжна деформация
Екстензометрите за високи температури съществено се отличават от тези за изпитване при
нормални температури. Техният еластичен
елемент трябва да бъде изнесен извън зоната на
висока температура. Контактът с пробното тяло се
осъществява с пипала от материал, издържащ на
високи температури. Това обикновено е алумина с
висока чистота или алфа силикон-карбид.
На фиг.6 e показана снимка на наличия екстензометър на фирмата Epsilontech. Този екстензометър може да работи при температури до 1100°С
и циклично натоварване с честота до 10 Hz. Той
отговаря на изискванията на стандарт EN 10002-4
[3]. Друго негово предимство е, че е самозакрепващ се и не изисква допълнителна конструкция за
закрепване към пещта. За да бъде използван в
настоящия случай, беше необходимо единствено
да бъде сменен накрайникът на кабела, подаващ
сигнал към електронния блок на машината Shenck.

б)

Фиг. 3. Захващащи елементи.
Първият начин на захващане е подходящ
само за големи размери на пробното тяло,
защото при температури от порядъка на 1000ºС
може да се получи заваряване на резбата.
Недостатък на втората конструкция е, че е
подходяща само за изпитвания само на опън.
Тъй като захватите на съществуващата
машина не позволяват захващането на елементи
с диаметър по-голям от 15 мм, е предпочетен
вторият вариант. На фиг.4 е показано изработеното захващащо устройство.

Фиг. 4. Захващащо устройство.
Материалът от който са изработени захващащите елементи позволява максимална работна
температура 1250°С при сравнително нисък
коефициент на топлопроводност.

Фиг. 6. Самозакрепващ се екстензометър на
фирмата Epsilontech.
8. Система за управление

6. Количка

Принципна схема на реализираното управление
е показана на фиг.7. Захранването и управлението
на нагряването са означени като един блок – ЗУН.
Този блок отчита показанията на двете термодвойки в пещта (ТД1 и ТД2), и съответно управлява
двете нагревателни секции за поддържане на зададената температура. Освен това, той визуализира
отчетените температури чрез дисплеите на терморегулаторите и предава информацията към персонален компютър РС, посредством интерфейсен
адаптер IA100. Информацията за стойностите на

За да бъде вградена пещта в съществуващата
машина, е проектирана и изработена специална
количка – фиг.5. Тя представлява стойка на колела,
която позволява лесно и точно позициониране на
пещта в машината за изпитване.
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предават към компютъра в реално време, където се
обработват, визуализират и записват с помощта на
специално създадена програма.

температурите бива показвана и запомняна в
персоналния компютър чрез специализирана програма, наречена „PolyMonitor”.

9. Заключение
Създадена е система за изпитване на материалите при повишени температури и циклично
натоварване. Общият вид на системата е показан
на фиг.8. Първоначалните тестове показаха, че
системата може да бъде използвана за определянето на механичните характеристики на материалите при циклично натоварване на опън и работни
температури до 1100°С.

Фиг. 7. Принципна схема на
реализираната система за управление.
Фиг. 8. Системата за изпитване на
материалите при повишени температури и
променливо натоварване.

Измервателните устройства за сила (С) и
надлъжна деформация (Е) подават сигнал към
електронния блок (ЕБ) на изпитателната машина.
Този сигнал, заедно със зададените параметри на
натоварване, се използват за управление на сервовентила (СВ). Хидравличният модул на машината
подава към ЕБ информация за температурата на
маслото (Т). В ЕБ е вградена програма, която
прекратява експеримента, ако температурата
излезе извън зададените граници. Електронният
блок разполага и със собствена памет, в която
могат да се записват измерените стойности на сила
и надлъжна деформация на пробното тяло (ПТ).
Ако машината работи без връзка с компютър,
данните се записват само в нея, като могат да се
запазят до 1200 записа. Когато изпитването е с
голяма продължителност или е необходимо
данните да се записват с малка стъпка по време, ЕБ
се свързва с компютър. В този случай данните се

Литература
[1] EN 10002-2:1996, Metallic materials, Tensile test,
Part 2: Verification of the force measuring system
of the tensile testing machine.
[2] EN 10291:2000, Metallic materials – Uniaxial
creep testing in tension – Method of test.
[3] EN 10002-4:1995, Metallic materials, Tensile test,
Part 4: Verification of extensometers used in
uniaxial testing.
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Резюме: В работата се изследват трептенията на робот тип “SKARA”.
Съставени са диференциалните уравнения на движението с и без отчитане на
демпфирането. Определени са изрази за собствените честоти. Извършено е
числено интегриране на диференциалните уравнения.
транслационно движение спрямо звено 2.
Отчетено е ротационното движение на
роторите на електродвигателите 4 и 5.

Днес редица фирми като Asea, Yamaha,
Fanuc, IBM, Toshiba и др.[1] са включили в
производствените си листи роботи от този
тип. В ИТКР към БАН е конструиран и
произведен такъв робот – РЕМ -10 2.
Главното предимство на роботи тип
„SKARA” е осигурената успоредност на
изпълнителното звено.
При изследванията в тази работа се
отчитат силовите, кинематичните,
инерционните, геометричните, еластичните
и демпфиращите свойства на робота.
Съставени са диференциалните уравнения ,
описващи трептенията и са представени
техните решения.
На фиг.1 е даден динамичния модел на
робота.

Приети са следните означения:
m - маса на s - то звено ;

s  1,2,3;

m5 - маса на електродвигателя,
който задвижва звеното 2;

I z1 z1 , I z 2 z 2 , I x3 x3 , I 4 , I 5 - масови
инерционни моменти, съответстващи на
звената 1,2,3 и на роторите 4 и 5;
qs - координата, определяща
относителното движение на s -то звено
спрямо s  1 - то звено;

q * s - малко трептене на s - то
звено спрямо s  1 - то звено;
qsn - програмно движение на
s - то звено спрямо s  1 - то звено;
cs - коефициент на
еластичност на връзката между s - то и
s  1 - то звено;
bs - коефициент на
демпфиране на връзката между
s  1 - то звено;

s - то и

i1 и i2 са предавателните
отношения на предавателните механизми,
които задвижват звена 1 и 2;

Фиг.1
Звената 1 и 2 извършват относително
ротационно движение, а звено 3има
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1.Диференциални уравнения,
описващи трептенията на робота около
програмното движение при отчитане на
еластичността и демпфирането.
Ще отчитаме само трептенията на
звената, при което броят на степените на
свобода на системата остават равни на три.
Предполага се, че входните звена на
предавателния
механизъм
извършват
програмно движение.

където s  1,2,3
и като се вземат предвид уравнения (2),
(3),(4),(5) и (6) се получава следната
система нелинейни диференциални
уравнения, описващи движението на
робота:

I

(7)



2
1
T  I 11  2 I cos q 2 n  q 2* q1n  q1* 
2
2
1
 m3 q 3n  q 3* 
2
 I 12  I cos q 2 n  q 2* q1n  q1* q 2 n  q 2* 







d  dT  dT
dП d
 *   *   *  *
dt  dq s  dqs
dqs dq s

(6)


 I  I cosq  q q

 2 I cosq2 n  q2*  q1n  q1*  

11







1
I 22 q 2 n  q 2*
2



2n

*
2



*
1

2n





 q2* 

*
2

*
2



 c q  b q
*
1 1

*
1 1;

(8)



I



2

12











 I cos q2 n  q2* q2 n  q2*  I 22 q2 n  q2* 









 I q1n  q1* sin q2 n  q2*   c2 q2  b2 q2 ;

където:





I 11  m1 a12  I z1 z1  m 2 a 22  h122 





12

*
2

 I sin q2 n  q 2q1n  2q  q 2 n  q q 2 n  q 







Като се използва уравнението на
Лагранж от ІІ род във вида:

Кинетичната енергия на робота, с
отчитане релативното движение на
роторите на електродвигателите е:





1
b1q1*2  b2 q 2*2  b3q3*2 .
2



(5)

където s  1,2,3.





а дисипативната функция е:

Обобщените координати се представят
във вида:
qs  qsn  qs* ,
(1)

(2)



1
c1 q1*2  c 2 q 2*2  c3 q 3*2 ,
2

П

(4)



2



*



m3 q3n  q3*   c3q3*  b3q3* .

(9)

 I z 2 z 2  m3 h122  h232 

*

2. Свободни незатихващи трептения
на робота.
Свободните незатихващи трептения се
разглеждат за определени положения на
робота в пространството. Те се описват от
системата диференциални уравнения в
матричен вид:

 I x3 x3  i12 I 4  m5 h122  I 5 ;
(3)

I12  m2 a22  I z2 z2  m3h232  I x3 x3  i2 I 5 ;

M .q*  C .q*  0 ,

(10)

I 22  m 2 a 22  I z 2 z 2  m3 h232  I x3 x3  i 22 I 5

където:

I  h12 m2 a2  m3h23  .

 I11  2 I cos q2 n

M    I12  I cos q2n


Потенциалната енергия от еластичната
деформация на връзките се определя от:

(11)
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0

I12  I cos q2 n
I 22
0

0
0 
m3 

q1* 
 
q *  q2*  .
q3* 
 

0
0  ;
c3 

c1 0
C    0 c2
 0 0

(16)

 

I

12





m3q3   c3q3  b3q3 .
(17)
4. Числено интегриране
диференциалните уравнения на свободните
затихващи трептения на робота в
стационарен режим.
Използвани са следните числени
стойности:

Собствените кръгови честоти i
(i =1,2,3), при определена конфигурация се
пресмятат от:
(12)

0

0
0

*

*

a1  0.15m
m1  20kg

 0,

c3   2 m3

0



  Iq1*2 sin q 2 n  q 2*  c 2 q 2*  b2 q 2* ;
*

  2 a12
c1   2 a11
det   2 a21 c2   2 a22



 I cos q2 n  q2* q1*  I 22 q2* 

I z1 z1  5.10 2 kg.m 2 ;

където:

a11  I11  2 I cos q2 n ;
a12  I12  I cos q2 n ;
a22  I 22 .

a2  0.15m

m2  10kg

I z 2 z 2  5.103 kg.m 2 ;

От (12) се получават собствените
линейни честоти на робота при определена
конфигурация:

h12  0.4m

(13)

I x3 x3  10 4 kg.m 2 ;

f 12 

(14)

1
2

c1 a 22  c 2 a11 

c1a22  c2 a11 2  4c1c2 a11a 22  a122 



2 a11 a 22  a122

f3 

1
2



m3  2kg

Hz;

c3
Hz .
m3

I 4  2.105 kg.m2 ;

mT  10kg

3. Свободни трептения на робота, с
отчитане на демпфиращите му свойства.
За изследване на свободните нелинейни
трептения на робота се прилага метода на
„замразените коефициенти”, т.е. разглежда
се движението на робота при qsn  const .
При тази постановка от уравнения (7), (8) и
(9) се получава система от диференциални
уравнения, описващи движението на
робота. Тя има вида:

(15)

I


 I  I cosq
11


 q .q

I 5  2.10  5 kg.m 2 ;

i1  136
c1  1000 Nm / rad
b1  50 Nms / rad ;

i2  81

c2  1000 Nm / rad
b2  100 Nms / rad ;
c3  400 N / m
b3  40 Ns / m .

 2 I cos q2 n  q2* .q1* 

12



2n



*
2

*
2





На фиг.2 са дадени решенията на
(15), (16) и (17) в графичен вид при
следните начални условия:

 I sin q2 n  q 2q  q .q 
*
2

h13  0.25m
m5  0.5kg

*
1

*
2

*
2

 c1q1*  b1q1*

q10*  0.03rad
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*
q20
0

Определените
зависимости
за
собствените честоти за дадено положение
на робота дават възможност за тяхното
пресмятане.
Изследваните свободни затихващи
трептения при определено положение на
звената на робота имат съществено
значение
за
неговата
точност
на
позициониране.

*
q30
 0.01m

q10*  0
*
q20
0
*
q30
0

Използвана литература:
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2. РЕМ – 10, Робот тип „Skara”, Проспект,
БАН –ИТКР.
3. Сигорский, В.П., Математический
аппарат инженера, Киев, Техника, 1977.
4. Volmer, I. Industrieroboter, VEB VERLAG
TECHNIK, Berlin, 1980.
5.Ангелов Илия, Матрична
механика.Динамика, 2010 „Авангард
Прима“

Фиг. 2
Заключение:

MECHANICS OF A ROBOT “SKARA"

Изведените диференциални уравнения
може да бъдат използвани при решаването
на задачите по динамиката на робота.

Stefan TCHITAKOV, Ilija ANGELOV
Jany GODJIKOV
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА
КИРИЛ ВЕЛКОВ

ОЛЕГ КРЪСТЕВ

Катедра „Железопътна техника”
Факултет по транспорта, Технически университет – София
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технологии и по-специално на GPS, при провеждането на различни изпитвания на железопътните возила.
Ключови думи: железопътни возила, изпитвания, GPS, GSM – R.

почти цяла Европа, както и страни от други
континенти. Тази методика изисква при скорост от
120 или 100 km/h, за режим на функционните
вентили (РФВ) P и екстрено спиране, на прав
хоризонтален участък от железния път да се
измери изминатото разстояние до окончателното
спиране на возилото (спирачния път - S) и съгласно
общовалидните за UIC номограми, фиг.1 да се
определи спирачния му процент – λI.
Това изпитване се извършва на всички
новозакупени возила, след спирачна ревизия на
локомотивите, както и значителен брой други
случаи. При досегашната практика измерванията
на получения спирачен път S се осъществяват с
помощта на вагон-лаборатория, като определения
по фиг.1 спирачен процент се преизчислява за
изпитваното возило. Що се касае за изпитанията
след спирачна ревизия, често наричани в
практиката скоростни проби, то при тях често това
разстояние се измерва чрез броя междустълбиа на
стълбовете на контактната мрежа – 50 m. Видно е,
че това е доста примитивен метод, макар и често
използван. Използването на GPS навигация в този
случай опростява измерванията и повишава
точността им.

1. Въведение
Железопътната техника е с висока отговорност
по отношение на безопасността на движение,
поради големия обем на возените товари и броя на
превозените пътници. Поради това към различните
единици подвижен железопътен състав, както и
към композираните влакове се предявяват строги
изисквания, чието изпълнение се проверява чрез
разнообразни изпитвания. Много от тях се
провеждат по време на движение и при скорости,
много често близки до максималната. В тези
случаи точното измерване на изминатите
разстояния,
скоростите
на
движение
и
произтичащите от това ускорения се облекчава
значително с използването на GPS навигация и
предаване на данни по GSM канал.
2. Спирачни изпитвания
Тези изпитвания са едни от най-важните за
железопътния транспорт и поради това някои от
тях се провеждат ежедневно.
Едни от най-важните от тях са тези за
определяне на спирачната маса на дадено возило.
Методиката на провеждане е валидна за всички
държави, членуващи в UIC (Международен
железничарски съюз), обхващащ на практика
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Фиг. 1. Номограма
за
определянето
спирачния процент за РФВ „P“:

като за нуждите на железопътния транспорт, тя не
е необходимо да по-голяма от 10 пъти/s. След това
изчисляването на реализираните ускорения не е
трудна операция.
В момента на някои от локомотивите в
България има монтирани такива системи,
аналогични на тези, използвани в автомобилния
транспорт. Те позволяват on line да се установи
скоростта на возилото или изминатото от него
разстояние. Паралелно с тази информация, се
предават и данни от показанията на монтираните
нивомери в горивните резервоари. За съжаление по
ред причини, коментирани по-долу те не могат да
се ползват за конкретни изпитания на подвижния
железопътен състав. Също така, необходимо е да
се отбележи, че в условията на железопътния
транспорт, те, противно на общоприетите
схващания показват не особено добра точност.
За да се изяснят възможностите за прилагането
на
професионални
GPS
устройства
в
локомотивите, колектив от кат. „ЖПТ” на ТУ –
София, под ръководството на доц. д-р Олег
Кръстев, монтира GPS приемник от типа EVK-5H,
фиг. 2 на локомотив серия 44 и проведе изпитания
при пътуване, по маршрутите показани на фиг. 3.

на

S – спирачен път;
λI – спирачен процент;
----- един вагон;
 влаков състав от 24 оси.

В практически цяла Европа е въведена
системата ERTMS (European Rail Traffic
Management System ) за управление на влаковете.
Нейните две основни компоненти са Европейската
система за контрол на влаковете (ETCS) и GSM-R.
Системата за контрол е разработена в три различни
нива, включващи различна степен на сложност и
ниво на оборудване. От своя страна GSM-R е
международен стандарт за безжична комуникация
с приложение в железопътния транспорт. Като
подсистема на ERTMS, тя се използва за
комуникация между влаковете и контролните
центрове. Тя е базирана на EIRENE – MORANE
спецификацията, гарантираща добра работа и при
скорости на движение над 500 km/h, без каквито и
да са загуби на комуникация. За съжаление у нас
тази система в действителност не е изградена и
най-вероятно в близките няколко години това няма
да бъде извършено, поради необходимостта от
влагането на големи парични средства.
С разработването на съвременните системи за
GPS навигация, както и монтирането на такива
устройства на локомотивите, провеждането на
изпитванията провеждани на железопътните
возила
преминават
вече
на
друго,
високотехнологично ниво, по отношение на
измервателната техника. С помощта им се записват
стойностите на скоростта и изминатото разстояние
от возилото, на което са инсталирани. Тези записи
се извършат с определена скорост на сканиране,

Фиг.2. GPS приемник EVK-5H – компоненти.

Фиг. 3. Маршрути на изпитанията.
Резултатите от изпитванията са описани в [1],
като тук ще се подчертае, че поради липсата на
точни цифрови карти и добра видимост към
спътниците в някои участъци от трасето, се
получават сериозни разлики в точността. Поради
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състави, при различни стойности на налягането в
ГВ. На база на така получените данни се решава
диференциалното уравнение за движение на влака
и се определят теоретично спирачните пътища и
средни закъснения. Изчисленията се извършват
при вариране на някои параметри като КПД на
лостовата система, максимални и минимални
стойности на масата на влака и др. Данните от това
изчисление се сравняват с реално измерените и е
възможно да се извърши попътна диагностика на
спирачната система на товарен влак. Тя се изразява
в дистанционна проверка на целостта на ГВ, както
и с правилното и точно осигуряване на влака със
спирачна маса.
Параметрите на спирачния процес могат да се
предадат до определен стационарен пункт чрез
GSM-R или друг радио канал.

това, изпитания на единици подвижен състав и
особено в случаите на определяне на измерителите
на спирачната ефективност трябва да се провеждат
само на места с достатъчна видимост към
спътниците от системата.
С помощта на GPS приемника EVK-5H ще се
записва изминатото разстояние в режим спиране,
при едновременното записване на налягането в
главния въздухопровод на влака (ГВ). Това се
извършва с помощта на преносим хардуерен
модул, свързан към компютър с инсталирана среда
LabVIEW . Към същия компютър е свързан и
споменатия вече приемник за сателитна навигация.
На базата на изминатия спирачен път, като
моментът на спиране се определя от записът на
налягането в ГВ, се изчислява получената
спирачна маса – фиг.1. Също така, е възможно и
построяването на реалната зависимост V= f(S). В
този случай V е скоростта на движение, а S –
изминатото разстояние.
Важен показател при някои от изпитванията е и
определянето на средното закъснение при спиране,
за целия процес. То се изчислява на базата на
получените данни и формула (1):

(1)

 V0 


3,6 

jm 
25
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Анотация:
Настоящият доклад е посветен на особеностите на спирачната система на локомотивите серия 87,
експлоатирани от няколко години у нас. Направени обобщения за най-често срещаните неизправности,
причините за появата им и начините за отстраняване. Извършен е паралел между този тип локомотиви и
експлоатираните до момента у нас, по отношение на спирачната им система.
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Компресорите на локомотивите са от бутален
тип, но дебитът им е по-малък от необходимия.
Тази разлика се получава от това, че тази серия са с
характерни
за
пътническите
локомотиви
компресори, а у нас те се ползват за товарно
движение. Натрупаният опит от няколкогодишната
им експлоатация показва, че те се ползват за возене
на товарни влакове с маси надвишаващи понякога
2000 t, а за тези състави дебитът е определено
недостатъчен.
На локомотивите серия 87 са монтирани 16 на
брой спирачни цилиндри, разположени върху
двете талиги, като всеки цилиндър е с обем от 1
dm3.
Разглежданата спирачна система Уестингхаус е
от вида с три налягания. Това ще рече, че
локомотивите 87 серия имат степенно спиране и
степенно разхлабване на спирачката. Има два
режима на спирачната система: пътнически и
режим на товарен влак. Тази серия локомотиви са
снабдени и с електродинамична (реостатна)
спирачка.
Особеното при тази серия е, че при служебно
задържане и скорост на движение по-голяма от 15
km/h се задействат едновременно и реостатната и
пневматичната спирачни системи. Връзката между
тяхното действие се осъществява с т.нар. спирачно
реле.

1. Въведение
Повечето локомотиви, експлоатирани в
България са снабдени със спирачна система
създадена от немската компания Кнор - Бремзе.
Локомотивите серия 87 са едно от малките
изключения и са оборудвани със система
Уестингхаус.
2. Изложение
Поради различния тип на спирачната система,
при тези локомотиви съществуват сериозни
различия, спрямо експлоатираните дълго време у
нас серии 44 и 45. Тези различия могат да се
обобщят в следните основни групи:
1. Различия в компресорните инсталации;
2. Наличие на два вида съвместно работещи
спирачни системи.
3. Спирачни цилиндри с хидравлично
задвижване.
4. Характеристиките
на
органите
за
управление на спирачната система.
5. Особености на функционните вентили.
Принципът на действие на спирачната система
Уестингхаус е същият както при локомотивите
снабдени тип Кнор, но със значителни разлики в
изграждащите я апарати.
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На фиг. 1 е показана опростена схема на
спирачната система Уестингхаус.

процес на отстраняване на препълването трябва да
протича за 4 мин. Чрез A.A.B.P. се контролира
времето за започване на процеса на отстраняване
на препълването (50-60 секунди). След като е
повишено налягането в ГВ, въздухът достига до
кран-машиниста и преминава през дюза с много
малък диаметър (≈ 0.01mm), намираща се на реле –
вентила на кран-машиниста. От A.A.B.P. и през
изпускателния отвор на кран-машиниста започва
изтичане въздух до достигане на нормалното
налягане в ГВ 5 bar.
Натрупания опит от експлоатацията на
локомотивите показа наличието на сериозен
проблем с тази система, а именно да не стартира
отстраняването на препълването на ГВ. Това се
получава от запушване на дюзата или скъсана
гумена мембрана на A.A.B.P., което от своя страна
се поражда главно от замърсяването на апарата с
компресорно масло. За да бъде отстранена
повредата е нужен ремонт на апарата - почистване,
подмяна на гумените елементи с нови и гресиране.
Локомотивите серия 87 са снабдени с два броя
кран-машинисти за управление на директната
спирачка тип SA-1, разположени по един във всяка
кабина. Разликата с познатите ни до момента
спирачни системи е, че при тази има монтиран
преводач на налягане на директната спирачка
модел B2, разположен в един от пневмошкафовете
на локомотива. Преводачът на налягане B2 е
едностепенен. По своята същност той представлява
усилвател на дебит, необходим поради големия
брой на спирачните цилиндри и получения
значителен
резултантен
обем.
Директната
спирачка има работно налягане 3.2 bar. Много
често срещана повреда по директните кранмашинисти SA-1 е работата на апарата с излишен
разход на въздух и пропуски през изпускателния
отвор на кран-машиниста, регистрирани в
разхлабено положение спирачката. Причината за
тези повреди е в клапана на апарата. Повърхността
на челната част на клапана е наранена и довежда
до чувствителни пропуски на въздуха. Бързото
износване на елементите, изграждащи директните
кран-машинисти се получава изцяло от идващия от
работата на буталния компресор нагар и
вкарването на отработило масло по цялата
пневматична система на локомотива, зацапващо
апарата.
Локомотивите серия 87 имат автоматичен кранмашинист за управление спирачната система на
влака, Уестингхаус тип M8A или M8AS. Чрез него
се задейства комбинираната спирачна система със
сгъстен въздух и електродинамична реостатна
спирачка.
Тези
кран-машинисти
са
въздушно/вакуумни, но елементите за вакуумната
система не са монтирани на локомотивите внесени
у нас. Този апарат за управление на автоматичната

Фиг. 1. Схема на спирачна система Уестингхаус.
При този тип спирачна система за първи път в
България се въвежда паркинг спирачка, работеща
изцяло на хидравличен принцип. Върху двете
талиги на локомотива са монтирани 16 на брой
паркинг цилиндри. Налягането, необходимо за
задвижването на тези цилиндри и преминаването
от задържане към разхлабване се получава
посредством хидравлична помпа задвижвана от
електрически
двигател.
Управлението
се
осъществява изцяло ръчно, без да се реализира
функция на автоматичност, позната от подобни
системи в товарните автомобили и автобусите или
от други железопътни возила.
За първи път у нас, препълването на главния
въздухопровод (ГВ) се отстранява посредством
т.нар. „плунжер” за препълване, монтиран и в
двете кабини на пултовете на локомотива.
Въздухът, необходим за препалването постъпва от
резервоар с три обема, монтиран по един във всяка
кабина на локомотива – фиг.1, Р.3. 06. Налягането
което се достига за препълването на главния
въздухопровод е в границите 5,35 ÷ 5,55 bar.
Възстановяването на нормалната му стойност се
осъществява благодарение на автоматично
устройство за отстраняване на препълването A.A.B.P., монтирани по едно във всяка кабина и
съвместно с автоматичния кран-машинист на
влаковата спирачка M8A или M8AS. Изпускането
на излишното налягане в ГВ става през дюза с
много малък диаметър ≈0.01mm. По този начин
скоростта на понижаване на налягането по-ниска
от 0,03bar/min, т.е. тя е под границата на
чувствителност на функционните вентили. Целият
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спирачна система има пет положения: ударно
пълнене, пътуване, област на степенни задържания
и разхлабвания, екстрено спиране и положение
изолирано.
Всички локомотиви серия 87, които се
експлоатират в България не поддържат функцията
на ударното пълнене. При возене на дълги товарни
влакови композиции е възможно пораждането на
проблеми, породени от този факт, но той няма
влияние върху безопасността на движението.
При реализирането на първа спирачна степен на
задържане, налягането в ГВ трябва да се понижи до
4.66 bar. Това понижение на налягането в ГВ е
напълно достатъчно функционният вентил на
локомотива модел LM да премине в режим на
задържане. По този начин се активира и задейства
електродинамичната спирачка на локомотива.
Могат да бъдат реализирани степенни спирания
и разхлабвания с кран-машиниста докато
ръкохватката на апарата не бъде преместена до
положение пълно служебно спиране. Няма точно
фиксиращо положение на ръкохватката за всяка
степен както е при известните кран-машинисти
Кнор – D2. При положение на кран-машиниста
пълно служебно спиране, налягането в ГВ се
понижава в границите на 3.1 до 3.4 bar.
При продължаване на преместване на
ръкохватката на кран-машиниста, в посока обратна
на часовниковата стрелка се достига до положение
екстрено спиране. През широки канали въздух от
ГВ се изпуска в атмосферата, в следствие, на което
по възможно най-бързия начин се задейства
въздушната спирачна система.
За да се поставят в положение изолирано, кранмашинистите от моделите M8A и M8AS,
ръкохватките на апаратите трябва да преминат
през екстрено спиране, като се фиксират от болт с
пружина. Това прави невъзможен познатият ни до
момента начин от D2 за измерване на плътност на
локомотивa и цялата композиция. За целта във
всеки локомотив е монтиран допълнителен кран
във всяка кабина, който при нужда да бъде
направено такова измерване се затваря. След
затварянето на този кран, влаковият кранмашинист на управляващата кабина не може да
оказва влияние на главния въздухопровод и не
пречи на точното измерване на плътност.
Като една от основните повреди по влаковите
кран-машинисти е работата им с излишен разход
на въздух. Това се получава от износване и не
добро уплътняване на челото на клапана за
екстрено спиране. За сравнително бързото
износване на елементите изграждащи влаковите
кран-машинисти отново допринася мърсотията и
вкарването на отработило масло от буталния
компресор по пневматичната система на
машината. За да бъде отстранена повредата по

кран-машинист с такива показатели е нужен
ремонт и подмяна на клапаните, мембраните и
всички гумени елементи, изграждащи апарата.
Локомотивите серия 87 са оборудвани с
функционен вентил LM. Този модел функционен
вентил е еквивалент на функционни вентили тип
KE, използвани и често срещани в България при
локомотивите със спирачна система Кнор, а също
монтирани и на вагони.
Този функционен вентил притежава степенно
спиране и степенно разхлабване и с три
управляващи налягания, което прави спирачната
система практически неизтощаема. Също както
влаковите кран-машинисти е комбиниран тип
въздушно/вакуумен.
Налягането,
което
се
реализира в спирачните цилиндри е 3.2 bar.
Функционният вентил е свързан с команден
резервоар с обем от 13 dm3 и работи съвместно с
два едностепенни преводача на налягане,
захранващи всичките 16 броя спирачни цилиндри,
разположени на двете талиги на локомотива.
Трябва да се отбележи, че голяма част от
наблюдаваните неизправности по апаратите от
спирачната система са резултат от замърсяване с
компресорно масло. То от своя страна се дължи на
много причини, но значение има попродължителната работа на компресорите,
породена от недостатъчния им дебит.
Всички апарати, изграждащи спирачната
система на един локомотив след изваршване на
ремонтни дейности по тях, задължително трябва да
се изпитат на стенд в специализирана лаборатория
и да им бъдат издадени изпитателни протоколи с
графики и съответните стойности, които са
показали при изпитанията.
Локомотивите серия 87 са внесени в България
от частния превозвач Българска железопътна
компания и са един от последните модели
локомотиви, регистрирани към българския
железопътен парк. Техните новости и особености
са малко известни особено в спирачната система
Уестингхаус. За целта за да може да отговарят на
всички изисквания свързани с безопасността и
правилната
работа
на
апаратите
в
специализираната лаборатория по автоматични
влакови спирачки на БДЖ – КОНЧАР АД е
създаден комбиниран стенд за изпитания на
елементите, изграждащи спирачна система Кнор
както и тези на система Уестингхаус.
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Резюме:
Описано е влиянието на транспорта върху климатичните промени на планетата. За отделни видове
транспорт е определено производство на въглероден двуокис. Направен е сравнителен анализ на
цялостния разход на енергия на отделните видове транспорт. Представени са съвременни тенденции за
подобряване енергийна ефективност на транспорта.
Ключови думи: енергийни ресурси, енергийна ефективност, транспорт, парникови газове

1. Увод

2. Емисии на въглеродният двуокис (СО2) на
отделните видове транспорт

Икономичното
изразходване
на
енергоресурсите е един от най-актуалните и
значими проблеми, стоящи в момента пред
световната икономика. Постоянно растящите цени
на енергията и намаляващи количества на
невъзобновяеми енергоизточници дават висок
приоритет на спестяването й. Значителното
увеличение на замърсяването на околната среда
през последните десетилетия е предизвиквано
именно от увеличената продукция и изразходване
на енергия. Транспорта, които реализира близо
една трета от общия разход на произведената
енергия, представлява истинските предизвикателства в опитите на обществото да осигури поекологично устойчиво бъдеще. Освен че
допринася
за
изменението
на
климата,
увеличаването на задръстванията по пътищата,
злополуки, замърсяването на въздуха и шумовото
замърсяване, транспорта води и до значителни
разходи, които са за сметка на хората, бизнеса и
обществото. В този доклад е направен един
сравнителен анализ на енергийната ефективност на
различните видове транспорт и са представени
съвременни тенденции за повишаването й, с което
се цели реализирането на икономии на енергоресурс и намаляване на глобалните емисии на
парниковите газове.

Сред най-сериозните проблеми на околната
среда, които напоследък все по-осезаемо
присъстват в полезрението на общественото
внимание, е глобалното затопляне на климата,
причинено от т.нар. “парников ефект”. В резултат
от парниковия ефект, топлината от земната
повърхност не може да постъпи в горните слоеве на
атмосферата и остава в приземния слой, като
предизвиква покачване на температурите на
повърхността. Причинители на парниковия ефект
са газовете, изхвърляни в атмосферата, които се
загряват и на свой ред започват да излъчват
топлина във всички посоки, включително и към
земната повърхност. Глобалните емисии на
парниковите газове впоследствие на човешката
дейност са се увеличили многократно в сравнение с
нивата преди индустриализацията, като само между
1970-та и 2004-та година растежа е в порядъка от
70%. Това развитие е довело до ясни промени в
температурите и средното морско равнище в
сравнение със стандартно използваният период
(1961-1990), както е показано на фиг. 1. Основен
парников газ е въглеродният двуокис – СО2, на
чиито емисии се дължи 50% от наблюдаваното
глобално затопляне. Източници на СО2 са преди
всичко енергетиката, индустрията, транспортът и
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Фиг. 1.
горивните процеси в бита. Протоколът от Киото
регулира още пет парникови газа освен СО2: метан
(CH4), двуазотен окис (N2O), ненапълно
флуорирани въглеводороди (HFC), перфлуорвъглероди (PFC) и серен хексафлуорид (SF6).
Транспорт причинява около една четвърт от
всички емисии на CO2 в ЕС. Между 1990 г. и 2005
г., емисиите на парникови газове от вътрешен
транспорт (пътувания само в ЕС) са се увеличили с
26%. Повече от 80% от общият обем на вътрешните
емисии в транспорта се дължат на автомобилния
транспорт (фиг. 2.). Въпреки множеството
инициативи, транспортния сектор се очаква да
остане най-бързо развиващият се сектор, когато
става въпрос за емисиите на CO2. Докато в другите
сектори, като индустрия, производство на енергия,
земеделие и др. от 1990 г. до 2010 г. в ЕС се
отбелязва спад на емисии на CO2, в транспорт -

Вид транспорт

CO2-емисии на
пътниккилометер

Самолет

380 g / km

+ 153 %

150 g / km

0%

Влак

40 g / km

-73 %

Автобус

20 g / km

-87 %

Средна класа
електрически
автомобил
(16 kwh / 100 km)

100 g / km
( 7 g / km
с еко-ток)

- 33 ( 95 ) %

Олекотен електрически
автомобил
(8 kwh / 100 km)

50 g / km
( 3.5 g / km
с еко-ток)

- 66 ( 97 ) %

-ния сектор се отчита ръст въпреки предприетите
мерки за намаляването им. През декември 2007 г. в
Бали, Рамковата конвенция на ООН по изменение
на климата потвърди, че общите емисии на CO2 за
намаляване на емисиите не могат да бъдат
постигнати без да се ограничат емисиите от
транспорта.
В таблица 1 е дадено сравнение на емисии на
CO2 за един пътник (пътниккилометри) при
пътуване с различни видове транспорт. Трябва да
се отбележи, че тези стойности са релативни и са
изчислени на база средни емисии в годината за
даден вид транспорт, а не за конкретен маршрут.
Сравнение на емисии на CO2 за един пътник за
конкретен маршрут, в случая от Берлин до
Франкфурт с дължина 545 километра, е дадено на
фиг. 3. Видове транспорт участващи в сравнение са
лек автомобил, влак и самолет, като при пътуване
със самолет се взима предвид и придвижването на
пътника до и от летището. От фигурата се вижда, че
пътуването с влак е приблизително четири пъти поефективно от гледна точка на емисии на CO2
отколкото пътуване с лек автомобил и около три
пъти по-ефективно отколкото пътуване със
самолет.

Влак
Фиг. 3

Таблица 1: Сравнение на CO2-емисии на пътник за
различни видове транспорт
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сравнение са
емисиите на
автомобила)

Модерен автомобил от
средната класа

Автомобил
Фиг. 2.

 CO2 (база на

Самолет

3. Цялостен разход на енергия на отделните
видове транспорт

$/барел

ОПЕК намалява
продукция с 4,2
милиона барела

Фиг. 6
Европейската комисия (ЕК) прогнозира ръст от
21 % в потреблението на енергия за транспортни
услуги в ЕС до 2030 г. В световен мащаб се
очаква потреблението на енергия за нуждите на
транспорта да се увеличи средно с около 35 %,
като в развиващи се страни и страни които не са
членки на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие се очаква това
увеличение да достигне над 50 % [1]. Именно за
развиващи се страни в протокола от Киото е
разработен Clean Development Mechanism (CDM), с
които чрез проекти по устойчив транспорт се
очаква да се намали увеличението на потребление
на енергия и емисиите на CO2 .
На фиг. 6 е дадено специфичното потребление
на енергия на различни видове транспорт в грама
нефтен еквивалент на пътник-километер. Трябва
да се отбележи, че тези стойности са релативни и
са изчислени на база средно потребление на
енергия в годината за даден вид транспорт, а не за
конкретен маршрут. От фигурата ясно се вижда, че
при пътуването с лека кола се изразходва
приблизително 5 пъти повече енергия отколкото
при пътуване с влак (в това число и метро и
трамвай). На фиг. 7 е дадено сравнение на
потребление на енергия на различни видове
транспорт за превозване на 100 тона товар по
участъка от Базел до Ротердам с дължина 700
километра [2].

Фиг. 4
По данни на UIC от 2008 г., през последните 40
години обема на транспорта в Европейския Съюз
се е увеличил с 185 % за транспорт на товари и с
145% за пътнически транспорт. Докато през 1970 г.
всеки европейски гражданин е пътувал средно по
17 километра на ден, днес изминатото разстояние е
около 35 километра [2]. Трябва да се отбележи, че
фосилните горива покриват около 95 % от
цялостната енергия ползвана в световния
транспорт [5]. В началото на новото хилядолетие
се отбелязва и трайна тенденция към значително
повишаване на цените на енергоресурсите, особено
на суровия петрол. На фиг. 4. е дадено изменение
на цените на суровия петрол през последните 60
години, като цените са дадени в щатски долари от
2008 г. за един барел. Сред основните причини за
високите цени са все по-малките запаси и
същевремено по-голямото потребление на този
важен енергоресурс.
На фиг. 5. е показано потребление на енергия
през 2005 г. в 27 страни членки на Европейския
Съюз по сектори и по вид транспорт. От фигурата
се вижда, че 31 % от общия разход на енергия се
реализира от транспортa.

Фиг. 7

Фиг. 5.
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автомобилния така и в железопътния сектор, тъй
като с тази мерка са възможни спестявания на
гориво от порядъка 10 – 20 %. Именно поради тази
причина Deutsche Bahn е обучил над 19 000
машинисти в еко управление на подвижния състав
и от 2002 г. насам намалял емисиите на CO2 с
310 000 тона. Други тенденции в жп сектор са и
високоскоростните състави които да конкурират
неефективния въздушен транспорт, както и
интермодални
транспорти,
предимно
на
контейнери и обемисти товари, с които е възможно
да се намали специфичния разход на енергия с до
50 % в сравнение на превозване на тези товари с
тежкотоварни камиони.

От фигурата се вижда, че в този случай
железопътния транспорт има по-висока енергийна
ефективност отколкото транспорт с камион или
кораб. Но в някои случаи, особено при по-къси
разстояния и при гарови терминали сравнително
отдалечени от крайната цел, превозване на товари
с (тежкотоварен, над 40 тона) камион може да
бъде с по-висока енергийна ефективност [4].
4. Съвременни тенденции за подобряване
енергийна ефективност и намаляване вредни
емисии в транспорта
През март 2007 г., европейските държавни
глави се споразумяха да определят точни, правно
обвързващи цели за намаляване на емисиите в цяла
Европа с 20% за периода 1990-2020. Това не може
да бъде постигнато без да се ограничат емисиите
от транспорта. За тази цел е необходимо в
транспортния сектор да се въведат съответните
мерки и следователно да се подобри енергийната
ефективност на транспорта. Тези мерки се основно
свеждат
до
следното:
подобряване
на
съществуващи транспортни системи, преминаване
към по-ефективни видове транспорт и да се
избягва несъществен транспорт. Тъй като
автомобилния транспорт най-много допринася за
увеличени емисии на парникови газове и
процентуално изразходва най-много фосилни
горива, повечето съвременни разработки са
насочени именно към този сектор. Някои от
тендециите са примерно: ползване на биогорива,
предимно етанол, разработване на нови концепти
(електерически и хибридни автомобили), екошофиране и др. И в други сектори има множество
разработки за по-висока енергийна ефективност,
въпреки че съответните видове транспорт са с подобра ефективност. В железопътния транспорт
примерно също се прилагат някои от тенденциите
от автомобилния сектор, като олекотени
конструкции или въвеждане на хибридни
локомотиви. Един от примерите за хибриден
локомотив е Evolution на General Electrics. Този
локомотив с тегло 207 тона преобразува
кинетичната енергия при спирането в електрическа
и я съхранява в батерии. Съхранената енергия се
използва за допълнителна тяга, особено при
движение по нагорнища и при търгване на
локомотива от гарите. По този начин, по данни на
производителя, енергия спестена от един хибриден
локомотив за една година, е достатъчна да
захранва 9 100 домакиства с електричество за
същия период. Evolution постига спестяване на
гориво от порядъка 15 % и намалява вредните
емисии с над 50 %. Напоследък еко шофиране
привлича все повече внимание, както в

5. Основни изводи
За да се ограничат емисии на парниковите
газове в глобален план и предотвратат климатични
промени е необходимо да се повиши енергийната
ефективност на транспорта. Представените
съвременни тенденции са добро начало за
постигане на тази цел, но без по-радикални мерки
за прилагането им, особено в развиващи се страни,
те няма да са достатъчни. Преминаването към поефективни видове транспорт като железници, поголямо ползване на публичен транспорт и
интермодални транспорти обещават по-устойчиво
бъдеще.
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Резюме:
В предложения доклад се обсъждат подходи към развитието на функционално стабилни системи, както и
методи за оптимизиране на ефективното разпределение на функциите и последователните характеристики
между тях и човекът – оператор.
Ключови думи: ергатична система, информация, хомеостаза.

свойство да запазва в продължение на зададен
интервал от време изпълнението на своите
основни функции в граници, установени от
нормативните изисквания, в условия на
противодействие, неизправности, откази и
външни дестабилизиращи фактори. В различни
публикации 3,5,6, се анализира връзката на
понятието „функционална устойчивост” с
понятията „надеждност”, „отказоустойчивост” и
използваното
в
нашата
и
руската
специализирана
литература
„живучест”.
Съгласно тях, принципното им различие се
свежда до следното: методите за осигуряване на
функционална устойчивост са насочени не към
намаляване количеството на откази (както
например традиционните методи за повишаване
на надеждността и отказоустойчивостта на
техническите системи), а към осигуряването на
изпълнението на най-съществените функции,
когато тези откази са настъпили. Ето защо,
задачата за осигуряване на функционалната
устойчивост днес се разглежда като една от найактуалните научни задачи на съвременната
теория на автоматичното управление 3,9.
На настоящия етап на развитие на
обществото
в
съвременната
техносфера
големите ергатични системи придобиват
глобално разпространение и доминираща роля.
Те се отличават с широк диапазон възможности
на самоорганизация, свобода на поведението,
голям обем вътрешна информация и памет.
Тенденциите за увеличаване на мащабите и
усложняване
на
техническите
системи
нарастват. Така например, разработването и
създаването на такива системи като крупни

Проблемната ситуация и целият комплекс
изследвания в областта на функционално
устойчивите технически системи, е свързана с
разработването в края на ХХ век на сложни
автономни технически системи, функциониращи
в екстремални условия – преди всичко
авиационно-космически и ракетно-космически
системи.
Тяхната
висока
стойност
и
потенциална
опасност
са
изисквали
осигуряването на съответното ниво на
надеждност и безопасност на функционирането
им. При това, традиционните методи, основани
на многократно резервиране, въвеждане на
системи за вграден контрол и на елементи с
повишено ниво на надеждността, са влошавали
технико-икономическите характеристики на
проектираните системи, без да доведат до
нужното намаляване на вероятността за
възникване
на
опасни
ситуации.
Необходимостта
от
въвеждането
на
допълнителен
апаратен
излишък
за
осигуряването на надеждността на системата се
е превърнало в принципно ограничение на
дадения подход 5,7,9. Било е предложено
състоянията на системата, предизвикани от
откази, да се разглеждат като допустими и за тях
да се формира адекватно, т.е. функционално
устойчиво управление, насочено към париране
на последствията от откази и поддържане
изпълнението на функциите на системата. Чрез
това управление се осигурява преразпределение
на ресурсите на системата за достигане на
основната цел, даже в условия на откази.
Съгласно 5,7,9, под функционална
устойчивост на системата се разбира нейното
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транспортни,
енергийни,
авиационнотехнически и други комплекси е свързано с
поглъщането на огромни ресурси и същите се
експлоатират в продължение на живота на цяло
поколение и повече. Съществени свойства на
такива сложни системи са конфликтността и
слабата предсказуемост на последствията, което
често не се отчита и води до рискови състояния
и кризи, които могат да еволюират като
възможен и постоянно развиващ се конфликт,
свързан понякога с катастрофални последствия.
Процесът
на
информатизация
се
съпровожда от широко разпространение на
информационно-търсещи,
съветващи,
проектиращи и други системи, навлезли в
различни области на човешката дейност.
Постоянно нарастващата необходимост в
автоматизацията на обработка на все по-големия
обем
от
информация,
развитието
на
изчислителната техника и активизиращата роля
на човека като елемент на сложните ергатични
системи,
обуславят
необходимостта
от
изследването им с цел повишаване на тяхната
ефективност. Целта на настоящата статия е да
предложи
понятийно-оценъчен
апарат,
формиращ принципи на изграждане на
функционално-устойчиви ергатични системи.
1. Проблема
устойчивост
системи

за
на

като компонента на рискови системи за
управление, което позволява да се подобрят в
клас рискови информационни системи, към
които е необходимо да се предявяват повишени
изисквания по отношение на функционалната
им
устойчивост
вследствие
опасните
последствия при нарушения и откази при
тяхното функциониране. Това позволява
рисковите информационни системи да се
определят като клас ергатични системи,
реализиращи
информационни
процеси
в
рискови системи за управление. Рискът се
състои в потенциалната опасност от нарушаване
на тяхната функционална устойчивост, тъй като
пълния или частичен отказ на системата може да
доведе
до
значителни
икономически,
политически, военни, екологични, морални и
други загуби.
Функционалната устойчивост може да се
определи
като
свойство
на
рисковите
информационни системи, изразяващо тяхната
способност
да
реализират
зададени
информационни функции (процеси на обработка
на информацията) в условия на въздействие на
външни и вътрешни дестабилизиращи фактори.
Критичността
в
дадения
случай
се
охарактеризира
от
високото
ниво
на
информационните рискове, обусловени от
размера на щетите, към които може да доведе
дестабилизацията на информационната система.

функционалната
информационните

2. Аспекти
на
системноинформационния
анализ
на
функционалната
устойчивост
на
информационно – управляващи процеси

В резултат на широка информатизация на
обществото рисковите функции на управление
се поставят под контрола на автоматизираните
системи. Този процес поражда проблема за
осигуряване на функционална устойчивост на
сложни
ергатични
системи,
използващи
хибридни човеко-машинни технологии за
обработка на информация [1,8]. Особено
актуален
стават
автоматизираните
информационни
системи,
осигуряващи
функционирането на системи за управление,
които се характеризират с наличие на риск при
решаване
на
функционални
задачи,
териториална и информационна разпределеност,
концентриране на информация с ограничен
достъп, използване на биологични и електронни
технологии за обработка на информацията,
семантична достъпност за информационно
въздействие, времеви ограничения на цикъла на
управление и други свойства, които определят
сложността на технологичните процеси за
обработка на информацията и потенциалната
опасност
при
нарушаване
на
тяхната
функционална устойчивост.
Следователно,
автоматизираните
информационни системи могат да се разглеждат

Гарантирането
на
функционалната
устойчивост на информационните системи,
използвани в рискови приложения е сложен
проблем, изискващ системното решаване на
комплекс
взаимосвързани
задачи
по
разработване на теоретични положения, методи
за автоматично моделиране и анализ на сложни
системи, позволяващи да се извърши тяхната
декомпозиция, да се построят достоверни
модели на информационната архитектура и
процесите на обработка на информацията, да се
определят изискванията по отношение на
функционалната устойчивост и оцени нейната
реализация.
Методите
за
системноинформационен анализ на функционалната
устойчивост включва следните три етапа:
1. Начален
етап
е
изследване
на
информационната структура на разглежданата
система. В резултат на този етап се отделят
основните нива в йерархията на управлението и
свързващите ги потоци информация;
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2. Следващата задача на анализа се състои
в определяне на целите на функциониране и
изграждане на йерархия на тези цели.
Качеството на функциониране зависи от
удовлетворяването на определена съвкупност от
критерии, а задаваните цели са всъщност
изображения на параметрите и критериите в
пространство на състоянията на системата, в
която
се
извършва
наблюдение
на
функционирането
на
системата
и
се
осъществяват управляващите въздействия;
3. Основни
задачи
на
анализа
е
разработването
на
обобщен
критерий,
позволяващ да се оцени функционалната
устойчивост на системата.
В разглеждания материал в качество на
такъв обобщен критерий се предлага да се
използва степента на неопределеност (ентропия)
на функциониране на системата по отношение
на зададените цели, тъй като по този начин е
възможно да се отчетат всички състояния на
системата по отношение на целите, а също и да
се определят вероятностите за настъпване в нея
на различни ситуации [1,8]. В този смисъл
формирането на структурата на управление,
осигуряващо функционалната устойчивост, ще
се
свежда
до
разпределение
на
информационните
ресурси
в
рискови
информационни подсистеми между възможните
ситуации в голямата система, т.е. между краен
брой възможни ситуации, определяни от
съществени изменения на нейните свойства или
изменения на обкръжаващата среда. При това,
търсенето на решение ще се свежда как
оптимално да се разпредели информационния
ресурс между базисните ситуации, определящи
основните режими на функциониране и
рисковите
ситуации.
Последните
при
неправилно управление и неблагоприятни
условия могат да претърпят развитие, водещо до
загуба на функционалната устойчивост, т.е. до
прекратяване на съществуването на системата
като единно цяло.
Рисковите информационни системи са
самоорганизирани ергатични системи, за които е
характерно
наличието
на
технологични
участъци с автоматично, автоматизирано и
интелектуално
управление.
Последното
обстоятелство значително усложнява анализа в
проблемна област, тъй като свойствата на
функционалната устойчивост са нееднозначни
за информационните системи с различни нива
на сложност на структурната организираност.
Един от най-перспективните подходи при
изграждане на стратегия за управление в
рискови ергатични системи се основава на
принципа на функционалната хомеостаза,

Съпротива на системата за управление

съгласно която “Всяка система, намираща се под
въздействието на други системи има свойството
да съхранява в определени граници съвкупност
от устойчиви функционални поведения при
решаване на своите частни или общи задачи.”
[5,6]. Изследванията в тази област показват, че
хомеостазата е интегрално понятие, описващо
структурната организация на системите, която
се характеризира с висока степен на вътрешна
свобода, позволяваща рационално да се
използват ресурсите на системата за достигане
на
целите
в
условията
на
външна
неопределеност. Тази сложна структурна
организация на хомеостатичните системи
обхваща следните аспекти:
- цели на управление;
- процес
на
целенасочено
функциониране;
- системата
като
контур
на
хомеостатично управление.

Област на действие на
обратната връзка, където
обектът не възприема
информационото
въздействие

Област на действие на
обратната връзка, допускаща
съгласуване на структурите
на обекта и субекта

Разрушаване на системата

A1

Граници на динамична
стабилност на системата

A2

Разрушаване на системата

Област на действие на
обратната връзка, където
информационото
въздействие води до
глобална реструктуризация
на системата

Хомеостатично плато

B1

B2
Управляващи въздействия на системата

Фиг.1
Същността и целта на хомеостазата е
осигуряването на постоянство на вътрешните
параметри на всяка система, съхраняването на
нейната цялост и оцеляването й в динамично
променящата се среда. Тогава функционалната
устойчивост на разглеждания клас системи
може да се определи като динамично равновесие
в границите на допустимите отклонения на
хомеостатичното
плато
(фиг.1).
Несъгласуваността между субекта и обекта на
управляващите
въздействия,
извеждащи
системата извън границите на тази област, води
до
функционална
нестабилност
и
информационно разрушаване на системата,
вследствие неспособността за адаптация или
изменение на целевата функция на системата в
резултат
на
глобални
структурни
реорганизации.
3. Заключение.
Съществена
304

особеност

на

ергатичните

системи е силната зависимост на общото
функциониране на системата от поведението на
неговите подсистеми и елементи. Целостта и
динамичната устойчивост на такива системи в
значителна степен се гарантират от пълна или
частична компенсация на противоположно
насочени
тенденции,
осъществявани
на
принципа на хомеостазата. Изхождайки от
идеята за единен нучно-методологичен апарат,
основан на принципите за функционалната
устойчивост, могат да се правят обективни
оценки
на
информационните
системи,
използвани в рискови приложения.
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Анотация:
Представена е разработена софтуерна система, имаща за цел да се преодолеят трудностите, появяващи
се, когато при наглед равнозначни алтернативи и голямо количество информация е необходимо да се вземе
съответно решение. С помощта на съвременни софтуерни програмни езици и среди е разработено
специализирано приложение, което реализира на практика няколко от най-популярните алгоритми за
многовариантен избор и подпомага при формулирането и решаването на множество практически проблеми от
областта на техниката, икономиката, бизнеса, природните науки и други.
Ключови думи: многокритериален анализ, избор на решение, софтуерна система

практика едни от най-популярните алгоритми за
многовариантен избор и подпомага при
формулирането и решаването на множество
практически проблеми от областта на техниката,
икономиката, бизнеса, природните науки и други.

1. Увод
Съвременните изследователски и приложни
оптимизационни задачи са многокритериални и
принципно конфликтни. Изборът на оценъчна
система от критерии и тяхното подреждане по
степен на важност е проблем, който трудно може
да се формализира, няма еднозначно тълкуване и
неизбежно поражда субективни решения. Такива
решения се налага да бъдат взимани във всички
области на живота и въпросът е да се определи
най-подходящото решение. Основният проблем е,
че в повечето реални случаи изборът на подходяща
алтернатива е обусловен от множество критерии,
който в различна степен натежават за определянето
на крайното решение. По тази причина се търси
оптимизация на процеса на вземане на решение.
В настоящата статия е представена разработена
софтуерна система, имаща за цел да се преодолеят
трудностите, появяващи се, когато при наглед
равнозначни алтернативи и голямо количество
информация е необходимо да се вземе съответно
решение.
С помощта на съвременни софтуерни
програмни езици и среди е разработено
специализирано приложение, което реализира на

2. Използвани теоретични методи
Целта на разработената софтуерна система е на
база на оценка, с помощта на известни методи, да
се даде предложение за крайно решение, основано
на доминиращата алтернатива. За оценка на
алтернативите се използват четири метода:
 Метод PROMETHEE (Preference Ranking
Оrganization METHod for Enrichment
Evaluations)
Този метод представлява набор от методики за
предпочитано организиране на алтернативите при
много и разнообразни изчисления.
 Метод на Аналитичният Йерархичен Процес
AHP (Analytic-Hierarchy Process)
С помощта на този метод се подреждат
различните критерии спрямо качествено зададени
от потребителя оценки. Целта е от части да се
намали субективността при подреждането на
значимостта на даденото решение.
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 Метод SAW (Simple Additive Weighting)
Методът SAW се използва за съвсем просто
подреждане на алтернативите съобразно техните
тегла и стойностите им. Идеята на се състои в
намиране на сравнителния рейтинг (тегло) на всяка
алтернатива за даден атрибут и сумиране на
теглата им съобразно техния коефициент на
значимост в общата оценка. Той се използва за
бърза приблизителна оценка на различните
алтернативи. Методът SAW е един от най-старите
и проучени методи за многовариантен избор и
оценка на алтернативи
 Метод TOPSIS (Technique for Order
Preference by Similarity to Ideal Solution)
При този метод се извършва подреждане на
вариантите по предпочитания, които се
доближават до идеална алтернатива. Алгоритмът
оценява и подрежда дефинираните от потребителя
алтернативи,
използвайки
количествено
дефиниране на теглата им.
В TOPSIS методът се дефинира индекс на
близост за всяка алтернатива. Този индекс числово
дефинира разликата между най-лошото и найдоброто решение.

- Избор за стойностите на всеки от критериите
– максимум/минимум.
- Задаване на вида на функцията за
предпочитание на всеки от критериите.
Тези функции са шест и важат единствено за
методa PROMETHEE – фиг. 1.

Фиг. 1. Функции на предпочитание за метода
PROMETHEE
В реализация на програмата е приета следната
условна
номерация
на
функциите
на
предпочитание – фиг. 1:
1 – Обикновен (прост) критерий – не се задават
допълнителни параметри
2 – Квази-критерии – задава се допълнително
праг на предпочитание q
3 – Критерий с линейно предпочитание – задава
се праг на предпочитание p
4 – Критерий със средно ниво – тук се задават
параметрите p и q, които определят две области на
предпочитание и безразличие
5 – Критерий с линейно предпочитание и
област на безразличие – отново има два
параметъра p и q, но в областта на безразличие
линейно се изменя предпочитанието на едната
алтернатива
6 – Гаусов критерии – използва нормално
разпределение на предпочитанието, задава се
параметърът σ – средно квадратично отклонение
Краен вариант на таблицата за задаване на
входните данни за методите PROMETHEE, SAW и
TOPSIS, попълнена в програмата за електронни
таблици MS Excel е показана на табл. 1. При
методите SAW и TOPSIS не се използват
последните три редове от примерната таблица,
защото тези параметри не са необходими.

3. Софтуерна реализация
За реализацията на софтуерното приложение са
използвани съвременните програмни средства и
методи. Основната цел е да се предостави на
потребителя удобен и лесен за използване
софтуерен продукт с интуитивен интерфейс.
Предвидени са възможности за бъдещо
разширяване на продукта чрез включване на нови
алгоритми и модули за оценка.
Основното при разработената програма е
използването на входни данни, които са
предварително записани в електронна таблица. В
настоящата реализация данните се прехвърлят от
MS Excel електронна таблица към програмното
приложение чрез методите на OLE Automation.
Софтуерната програма работи с алгоритмите за
многокритериална оценка на четирите метода.
 Въвеждане на входните данни
За работа с тези алгоритми се използват
различни параметри, които се задават като входни
данни с помощта на MS Excel. Най-много
параметри са необходими за работа с алгоритмите
PROMETHEE, докато за другите са нужни
сравнително по-малко данни. Електронната
таблицата с входните данни трябва да включва
следната информация:
- Критериите за оценка на алтернативите – C1,
C2, …, Cm
- Различните алтернативи – A1, A2, ..., Ak
- Теглата на различните критерии – W1, W2,
…,Wm.

Табл. 1. Входни данни за оценка по методите
PROMETHEE, SAW и TOPSIS
Criteria
Criteria 1 Criteria 2
Variants
V_1
V_2
V_3
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3
2,5
4

5
4,5
6

...

Criteria М

...
...
...

30
40
30

...
V_K-1
V_K
Weight
max/min
type
q
p
s

...

...
6
2,3
0,2
0
1

7
3,5
0,3
0
3
4

...
...
...
...
...
...
...
...
...

Табл. 2. Входни данни за оценка по метод AHP

...
60
25
0,05
1
6

Attr1
Main
Object

Attr2

Attr3

...

Altern

Crit. A

Crit. A1

…

Var 1

Crit. A2
…
Crit. AN
Crit. B1
Crit. B2
…
Crit. Bq
…
Crit. C1
Crit. C2

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Var 2
…
Var N

Crit. B

10

Важно е да се има предвид, че когато таблицата
се използва за изчисление по методите SAW и
TOPSIS трябва обхвата (range) от нея с данните да
се именува под названието „Daten”. Тази за
PROMETHEE, която е по-подробна трябва да се
включи в обхват именуван “PROMETHEE”.
При използването на AHP подхода отново
входните данни се въвеждат в електронна таблица,
но като в нея се задават в критериите, подкритериите и съответните алтернативи. Нивата на
предпочитанията се задават в диалогов режим в
рамките на програмното приложение.
Методът предполага входните данни да са в
таблица под название на обхвата „Struktur”.
Примерна таблица с входните данни е показана
на Табл. 2. На колоните трябва да има заглавия
Attr1, Attr2, … , Attrn за критериите и Altern за
различните алтернативи. Подреждането на
критериите става в йерархичен вид, започвайки от
основния параметър към неговите подкритерии.
Процесът на въвеждане на входните данни за
работа с методът АНР е доста дълъг и изисква
внимателно оценяване на различните релации,
защото се задават всички отношения за всяка
възможна двойка критерии и техните подкритерии.
Данните се въвеждат от потребителя по отделно
за всяка двойка алтернативи, колко едната е попредпочитана от другата по отношение на
критериите. Освен това се въвежда и тежестта на
критериите един спрямо друг. За тази цел се ползва
деветстепенна скала на оценка. При процеса на
изчислени приложението ги нормализира и
изчислява общата оценка на алтернативите.
Цифрите от 9-степенната скала имат следното
значение: 1. равнозначни; 2. много слабо
предпочитан; 3. слабо предпочитан; 4. умерено
предпочитан; 5. съществено предпочитание; 6.
силно предпочитани; 7. много силно предпочитан;
8. изключително предпочитан; 9. абсолютно
предпочитан.
За улеснение на потребителите на създаденото
приложение са разработени специализирани Excel
файлове, които отговарят на изискванията
поставени към входните данни, където може лесно
и удобно да се въведат стойностите на критериите
за отделните алтернативи.

Crit. M

4. Работа с програмата
След като са създадени и въведени входните
данни в съответния табличен вид, може да се
пристъпи към работа с разработената програма.
Първоначално
се
избира методът за
многокритериална оценка. Използва се менюто
„Метод” (фиг. 2):

Фиг. 2. Избор на метод
С помощта на менюто „Входни данни” се
отваря множеството от данни, с която ще се
извършват изчисленията – фиг. 3. То трябва да е
предварително записано в матричен вид под
формата на електронна таблица на MS Excel.
В зависимост от това кой метод е избран се
отварят различни прозорци за показване със
заредените входни данни. В случаите на методите
PROMETHEE, SAW, TOPSIS не е необходима
допълнителна намеса от страна на потребителя.
При метода AHP се изисква интерактивно
взаимодействие с потребителя за оценка на
влиянието на един критерии спрямо други.
Получените резултати се появяват в табличен
вид чрез възможностите, които предоставя менюто
„Резултати”. При извикване на това меню, се
отваря нов прозорец „Преглед на резултатите”,
които показва получените крайни стойности на
тегловните функции, използвани за сравнение от
методите. На този прозорец може да се
визуализират до пет резултата от прилагането на
различните методи, което позволява те да се
сравнят – фиг. 4.
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поставената задача (изборът не е инвариантен по
отношение на метода).
Възможните области за развитие на продукта са
свързани както с добавяне на нови методи, така и
чрез адаптирането му за конкретни нужди на
инженерната практика и бизнеса, а също така и за
целите на учебния процес.
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Анотация:
С настоящата статия се популяризира един по-различен, от използваните досега, подход за избор на локомотиви
за модернизация. Той се основава на използването на няколко оптимизационни методи и разработена за целта
софтуерна система. По този начин се преодоляват трудностите, които изпитва човек, когато се сблъсква с наглед
равнозначни алтернативи и дава възможност от голямото количество информация да се извлекат необходимите
сведения. Подхода е демонстриран с резултатите получени при решаване на примерна оптимизационна задача за
избор на решение с входни данни от практиката.
Ключови думи: избор на решение, локомотиви, модернизация,

на локомотиви за модернизация. Той е основан на
използването на няколко оптимизационни методи
и разработена за целта софтуерна система [1].
Предлаганият подход има за цел да се
преодолеят трудностите, които изпитва човек,
когато се сблъсква с наглед равнозначни
алтернативи при избор на локомотиви за
модернизация и възможността от голямото
количество информация да се извлекат
необходимите сведения.

1. Въведение
В съвременните условия подновяването на
локомотивния парк е сериозно финансово
предизвикателство за всяка държава, независимо
от доброто състояние на икономиката и. Това се
поражда от факта, че от една страна цената на
новите съвременни локомотиви е сравнително
висока – от порядъка на 6 до 12 млн. €, а също така
се и мултиплицира по броя им по отделните серии.
В тази връзка и в условията на икономическа
криза, все по-сериозно внимание се обръща на
възможностите за удължаване срока на
експлоатация чрез модернизация и рециклиране на
локомотивите.
По този начин при извършване на подходяща
модернизация и рециклиране ще се подобрят
качествата на отделната серия, в съзвучие с някои
съвременни тенденции в локомотивостроенето и
ще се използва остатъчния ресурс при една
сравнително по-приемлива цена. Трябва да се
отбележи, че локомотивите, като най-сложните
сухопътни превозни средства се проектират и
произвеждат за срок на експлоатация, най-малко
20 години. През това време тенденциите в тази
област са се променили и по този начин се създават
възможности за осъвременяване на техните
характеристики по сравнително по-евтин начин.
С настоящата статия се популяризира един поразличен, от използваните досега, подход за избор

2. Рециклиране и модернизация
Известно е че материалните ценности са
ограничени и тяхното използване трябва да бъде
рационално и целесъобразно, съчетано с
намалените и по-скъпи добиви на желязна руда,
респективно на метали които са основата на всеки
вид транспорт, поражда след себе си дефицит
превръщащ процеса на рециклиране във все поактуален. Същността на рециклирането се състои
във възстановяване на машинни детайли, които са
изчерпали своя ресурс.
Това се постига чрез отстраняване на
износването и физико-механичните изменения,
резултат от процесите на които са били подложени
детайлите по време на своята експлоатация.
Този процес може да бъде използван при
локомотиви, вагони, товарни автомобили и други
подобни
превозни
средства
притежаващи
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едрогабаритни корпусни детайли. Тежката и
масивна структура на тези детайли е слабо
податлива на външни влияния. Процесите на
повърхностно и обемно разрушаване, деформации
и изменение на свойствата на материала в дълъг
период на експлоатация са минимални.
Модернизирането в основни линии е
усъвършенстване чрез използване на наймодерните технологии за производство и
сглобяване на изделията, което да гарантира
техните високи технически и експлоатационни
показатели. Друг аспект на модернизирането е
съобразяването с нормите и директиви за
безопасност, екологичност, ергономичност.
В транспортните средства се обръща все
повече
внимание
на
аеродинамиката
и
съпротивлението при движение, фактори от които
пряко зависи разхода на енергия и икономическата
ефективност. Цели се намаляване на шума, както в
самите транспортни средства, така и по отношение
на околната среда.
Отделят се сериозни средства за подобряване
комфорта и удобството на пътниците, както и за
максимална ергономия и оптимални условия на
работния персонал с цел повишаване на
производителността на труда.
Локомотивния парк на БДЖ, които е в
експлоатация е с доста висока средна възраст. Това
често налага извършването на случайни ремонти,
които изискват допълнителни средства и време и
водят до понижаване на коефициента на
използване на локомотивите (времето на работа,
отнесено към сумата на времето в работа и времето
в принудителен престой ). Поради тази причина и
поради стремежа за увеличаване скоростите на
движение
се
налага
извършването
на
модернизация на локомотивния парк.
Целесъобразния избор на серия локомотиви за
модернизация и обема на тази модернизация е
доста трудна задача. Това е така поради наличието
на редица фактори влияещи върху оценката на
множеството
технически
и
икономически
параметри на една модернизация.
На практика това представлява една приложна,
многокритериална
оптимизационна
задача.
Изборът на оценъчна система от критерии и
тяхното подреждане по степен на важност е
проблем, който трудно може да се формализира,
няма еднозначно тълкуване и неизбежно поражда
субективни решения.

еднокритериалното представяне чрез линеен
модел. Почти всички задачи свързани с описание
на функционирането на дадена система се описват
с линейни зависимости. Ето защо съществуват
голяма група методи, разработени за решаване на
проблема Трябва да се отбележи, че линейното
представяне на проблема за многокритериалното
вземане на решение е по-достъпно за решаване от
математическа гледна точка, в сравнение с
нелинейната многокритериална оптимизация.
Класическата оптимизация разглежда задачата
за намиране на оптимално решение на една целева
функция /критерий/. Това предполага, че са
напълно известни предпочитанията на лицето
вземащо решение още в началото на решаване на
задачата. След като целевата функция е веднъж
определена, не се изисква по нататъшно участие на
човека в решаването на проблема. Тук решението
се взима безусловно на базата на най-добрата
стойност на функцията, приемана като най-добра.
В многокритериалния модел могат да участват
няколко целеви функции. Ако е известно тяхното
вероятностно разпределение, казваме, че имаме
многокритериалното вземане на решение в
условия на риск. В противен случай имаме вземане
на такова решение в условия на неопределеност.
В нашия случай се разглеждат варианти за
многокритериален избор на решение, при което
потребителя задава стойността на целевите
функции за дадените алтернативи и се подреждат
вариантите в зависимост от предварително
дефинирани критерии за оценка. Използват се
четири от най-използваните методи, предоставящи
възможност за решаване на широк клас
практически
проблеми
и
задачи
за
многокритериален анализ, оценка и подпомагане
на избора на решение – PROMETHEE, AHP, SAW
и TOPSIS.
Използваното софтуерно приложение, дава
възможност с едни и същи входни данни да се
получат резултати по четирите методи и те да
бъдат съпоставени. По този начин значително се
подпомага процеса на избор на правилното
решение.
4. Постановка на задачата и изходни данни
Целесъобразния избор на локомотив за
модернизация може да се разгледа като
решаването на две независими една от друга
оптимизационни задачи. Първата включва избора
на серия локомотиви, която да се модернизира, а
втората – избор на локомотиви, от избраната вече
серия. Параметрите (критериите) на базата на
които следва да се извърши избора са както
икономически така и такива свързани с
техническото състояние на локомотивите.
Правилния избор на тези параметри и на тяхната

3. Същност на задачата за многокритериално
вземане на решение.
Един от подходите при решаването на задачи за
многокритериално вземане на решение е
използването на линейни модели, представляващи
едно по-добро описание на проблема, отколкото
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относителната тежест е от особено важно значение
за точността на резултата, който се получава след
използването на софтуерната система за
подпомагане вземането на решение. Този избор се
извършва след анализ на редица данни от
експлоатационната практика и проучване на
международния опит в съответната област.
В примера, с който се илюстрира избора на
серия локомотиви за модернизация са използвани
следните критерии:
 Относителен пазарен дял на превозите
извършван
със
съответната
серия
локомотиви [%];
 Прогнозна средна цена на модернизацията
[мил. лева];
 Отношение на прогнозната средна цена на
модернизацията към цената на нов
локомотив от същия клас [%];
 Срок за възстановяване на вложените при
модернизацията средства [години];
 Опит на фирмата изпълнител при
модернизация на локомотиви [експертна
оценка от 6 (много добро) до 1 (лошо)];
 Процент на намаляване разходите на
енергоресурси
след
извършване
на
модернизацията [%].
Въведените като входни данни параметри за
извършване на анализа по методите PROMETHEE,
SAW и TOPSIS са показани в таблица 1. Данните
са за шест серии локомотиви, от които трябва
изберат най-подходящите за модернизация.
За анализ по метода АНР критериите са
подредени и е изградена йерархичната структура
на данните. Използват се същите шест серии
локомотиви и шест критерии, подредени както е
показано на таблица 2.
Данните сe въвеждат от потребителя по отделно
за всяка двойка алтернативи, колко едната е попредпочитана от другата по отношение на
критериите. Освен това е въведена и тежестта на
критериите един спрямо друг. При въвеждането на
данните се ползва деветстепенна скала за оценка.
След извършване на изчисленията се получават
нормализираните
количествени
оценки
за
отделните атрибути и като цяло за машините,
което е показано на таблица 3.
При избора на локомотив/локомотиви от
серията, които да бъдат модернизирани подхода е
същия, като са използвани следните шест
критерии:
 Пробег [хил. km];
 Състояние на рамата и коша [експертна
оценка от 6 (много добро) до 1 (лошо)];
 Състояние на ходовата част [експертна
оценка от 6 (много добро) до 1 (лошо)];
 Състояние на спирачната система [експертна

оценка от 6 (много добро) до 1 (лошо)];
 Брой случайни ремонти за последните 5
години;
 Време от последния подемен ремонт [дни].

Цена

Цена/цена нов

Срок възтан.
средствата

Опит на
фирмата

Икономия
енергия

06-000
07-000
55-000
44-000
45-000
46-000
Отн. тегло
min(0); max(1)
Функция
p
q
s

Пазарен дял

Таблица 1. Входни данни за методите
PROMETHEE, SAW и TOPSIS

6
5
8
36
31
14
3
1
1

2
2
1.5
3
3
3
2
0
1

30
30
25
40
40
35
1
1
1

10
10
13
6
7
8
2
0
1

3
4
2
5
5
4
1
1
1

5
7
9
15
15
14
1
1
1

Серия

Alter 3

Attr 2

Attr 1

Таблица 2. Входни данни за метода AHP

Пазарен дял

06-000

Цена

07-000

Цена/цена нов

55-000

Срок възт. Средствата

44-000

Опит на фирмата

45-000

Икономия енергия

46-000

Икономия
енергия

Опит на
фирмата

Срок възтан.
средствата

Цена/цена нов

Цена

Пазарен дял

Таблица 3. Нормализирани количествени
оценки за отделните атрибути и като цяло за
машините по метода AHP

06-000

0,29773

0,07411 0,02397 0,27058 0,04005 0,05956

44-000

0,07267

0,08146 0,04656 0,03722 0,12895 0,14438

46-000

0,12484

0,04659 0,43817 0,13074 0,09218 0,14438

07-000

0,02529

0,56485 0,08861 0,40214 0,52713 0,47571

45-000

0,05091

0,18901 0,09813 0,13522 0,18844 0,14438

55-000

0,42856

0,04399 0,30456 0,02409 0,02324 0,03158

Въведени са примерни данни за техническото
състояние на десет локомотива. Таблиците с
входните данни са аналогични на тези от примера
за избор на серия локомотиви за модернизация,
поради което, а и поради ограничения в обема на
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TOPSIS. Тези методи предоставят възможност за
решеване на широк кръг практически проблеми и
задачи от различни области на икономиката,
науката и техниката.
Съпоставянето на използваните методи показва,
че тяхната приложимост и изборът на
препоръчаната алтернатива зависи от типа на
поставената задача (изборът не е инвариантен по
отношение на метода). Получените резултати
показват, че при правилен подбор на стойностите и
критериите, може да се получат сходни крайни
резултати, от всички приложени медоти, което
значитлно улеснява избора на лицето вземащо
решение. Допълнително въвеждане на критерии и
прецизиране на резултати, дава възможност за поточна обосновка на направения избор.

настоящата публикация, те не са показани.
5. Резултати
На фиг. 1 са показани получените резултати при
избора на серия локомотиви за модернизация, а на
фиг. 2 – подредбата на десетте локомотива от тази
серия, според пригодността им.

Фиг. 1. Резултати от избора на серия
локомотиви за модернизация
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Фиг. 2. Резултати от избора на локомотиви от
серия 44-000 за модернизация
6. Заключение
С помощта на специално разработено
софтуерно приложение е изследвана възможността
за решение на една задача за многокритериална
оценка, свързана с избора на локомотиви за
модернизация, като е установена нейната
актуалност и значимост в съвременните условия на
икономическата и инженерната дейност.
Софтуерното приложение използва едни от
най-популярните методи за многокритериален
анализ, оценка и подпомагане на избора на
решение, а именно - PROMETHEE, AHP, SAW и
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ВЕНТИЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХИДРАВЛИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА
НА ПОДВИЖНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ
Васко НИКОЛОВ
главен асистент катедра „Транспортна техника“, ВТУ „Тодор Каблешков“, София, България

Резюме: В изследването е представено нововъведение за повишаване надеждността на
железопътната спирачна система. Описани са устройството и принципът на действие на
вентил за управление на хидравлична спирачна система на железопътните возила. Показан е
опростен математически модел на работата на вентила. Представени са експериментални
резултати, доказващи линейността на поведението, стабилността и работата на вентила.
Abstract: In the study innovation in braking system in order to increase the reliability of railway brake
system is presented. The structure and operating principle of the valve control hydraulic brake system of
railway vehicles are described. A simplified mathematical model of the valve operation is displayed.
Experimental results demonstrating the linearity of the behavior, stability and performance of the valve
are presented.
Ключови думи: спирачна система, вентил за управление на спирачката, клапан, високоскоростни
железопътни возила.

1. Въведение
В подвижния жп състав широко се използват
два вида спирачки: триеща спирачка, при която
спирачната сила се получава вследствие
триещата сила във възлите колело-калодка или
диск-накладка, командвана от пневматична
система; и динамична спирачка, използваща
съпротивителния момент на двигателите на
возилото. Първият вид е спирачката, патентована
преди повече от сто години и използвана и до
днес като основна спирачка в железопътния
транспорт [3,4,5]. Въпреки високата си
надеждност, тя притежава и редица слабости,
които се проявяват все повече в съвременния
подвижен състав при високите скорости на
движение като нейната големина, трудностите
при обслужването й и при осигуряване на
нейната плътност и др.
В тази връзка използването на хидравлична
спирачна система, управлявана чрез кабелна
връзка би подобрила съществено действието и
управлението на спирачната система на
железопътните возила. Няколко изследвания в
тази област посочват, че използването на
хидравлична спирачна система може да подобри

реакцията на спирачката, да намали големината и
теглото на цялата спирачна система [2,6].
Въпреки тези свойства на хидравличната
спирачна система, тя не е намерила практическо
приложение в железопътните возила поради
характерните вътрешни пропуски на вентила за
управление на спирачното налягане (ВУС), които
предизвикват
недостатъчно
отказустойчиво
действие на уреда.
За решаването на този проблем е разработен
вентил за управление на налягането, чрез който е
възможно поддържането на постоянна спирачна
сила, дори при прекъсване на електрическото
захранване на системата.

Фиг. 1
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2. Вентил за управление на спирачката
(ВУС) клапанен тип
Конструкцията на вентила е много проста и
надеждна и с лесна поддръжка (фиг. 1). Вентилът
се състои от клапан А и клапан В, които се
използват
за
увеличаване
и
съответно
намаляване на изходното налягане. Последното е
пропорционално
на
положението
на
управляващия стержен. По отношение на своята
стабилност вентилът е конструиран така, че
потокът през всеки от двата клапана да тече в
различни посоки, а демпферите повишават
стабилността му. Принципът на работа на ВУС е
много прост. В стабилно състояние затварящата
сила, упражнявана от клапана А чрез изходящото
налягане и пружината, е по-голямо от
отварящата сила, генерирана от входящото
налягане. Тогава двата клапана затварят и
задържат
изходящото
налягане.
Ако
преместването х на управляващия стержен
нарасне, пружинната сила на клапана А
намалява, докато пружинната сила на клапана В
се увеличава, от което следва, че натягането на
клапана за изходящо налягане е увеличено.
Когато създаденият натяг е по-голям от
изходящото налягане, клапанът А е отворен и
позволява потокът qA да увеличи изходящото
налягане. При по-високо изходящо налягане ще
бъде по-висока и обратната сила, избутваща
клапана А за затваряне на вентила. Когато
изходящото налягане е равно на създаденото
налягане, клапаните А и В спират в затворено
положение и задържат изходящото налягане. От
друга страна, ако преместването х намалее,
пружинната сила на клапана В също намалява,
създаденото налягане започва да се понижава помалко от изходящото налягане и вентилът В е
отворен, за да позволи потокът qB да намали
изходящото налягане.
За запазване на управляващата енергия и за
гарантиране на спиране в една ненормална
обстановка, задействащата сила на вентила
трябва да е толкова малка, колкото е възможно,
особено
когато
отпадне
електрическото
захранване. За тази цел компенсиращата
пружина (фиг. 1) се използва за компенсирането
.
Равновесието на тези сили може да се даде
чрез израза:
(1)
където:
pbc – налягане в спирачния цилиндър;
Ax – напречно сечение на управляващия стержен;
ks – пружинна константа;
xOA, xOB – дължина на натиснатите пружини на
клапани А и В;
x – преместване на управляващия стержен;

Fx – работна сила на управляващото устройство;
Fbl – сила на компенсиращата пружина.
Когато работният диапазон е близо до нула
и Fx е определена като работна сила
преди компенсацията, тя се дава от изразите:
(2)
(3)
(4)
където:
kbl – пружинна константа на компенсиращата
пружина;
Fbl0 – начална сила на компенсиращата пружина;
Ax – площ на напречното сечение на
управляващия стержен.
Връзката между силата преди компенсацията
и преместването х в уравнение (3) е показана
на фиг. 2а, а възката между компенсиращата сила
Fbl и преместването х в уравнение (4) е показана
на фиг. 2б. Според уравнение (2) работната сила,
която е нужна за поддържане на положението на
управляващия стержен може да се определи чрез
комбиниране на фиг. 2а и 2б. Например, ако
сечението на управляващия прът Ах (фиг. 2а) е
повече от два пъти по-голямо от сечението на
леглото (Ax>2As), а началната сила и наклонът
(фиг. 2б) са избрани като Fbl0=psAs и kbl=(Ax/As2)ks, работната сила Fx ще бъде нула, независимо
от преместването х. Това означава, че вентилът,
конструиран по този начин, не изисква работната
сила да поддържа налягането. Освен това, ако
началната сила Fbl0 (фиг. 2б) е намалена и
стойността на пружинната константа kbl е
нараснала, е възможно да се настрои стойност на
преместването х, за което Fx=0. Това означава, че
е възможно да се нагласи стойност на
изходящото налягане дори когато работната сила
е нула.

а

Фиг. 2

б

3. Математически модел
За
да
се
определи
динамичната
характеристика и стабилността на ВУС, ефектите
от съществените конструктивни параметри са
изследвани чрез използване на математически
модел. Математическият модел на вентила е
много сложен и е разделен на два комплекта за
клапан А и клапан В. За опростяване на анализа,
уравненията
за
потока
и
силите
са
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линеаризирани и динамиките за двата вентила са
комбинирани за достигане на линеен модел.
3.1. Фундаментални уравнения
Системите са моделирани при следните
условия:
Няма пропуски през вентилите;
Началните условия за системите са:
;
Върнатото налягане pt и доставеното
налягане ps са постоянни при 0 и 12 МРа;
Съпротивлението на демпферите на клапана
може да се изрази чрез коефициента на
вискозно демпфиране bp;
Главните параметри (m, bp, ks) на двата
вентила са идентични;
Обемът на спирачния цилиндър е постоянен;
Коефициентът на разтоварване на потока е
постоянен;
Периодичното движение, резонансът и други
явления в хидравличната верига се
пренебрегват.
Динамичното поведение на клапаните А и В
може да се моделира като стандартна система
пружина-маса-демпфер
и
динамичните
уравнения са дадени чрез изразите:
(5)
(6)
където:
– сечение на леглата на клапаните.
Динамиката на изходящото налягане в
спирачния цилиндър Vbc може да се моделира от
уравнението за непрекъснатост на сгъстен поток,
което може да се запише в следния вид:
(7)
където:
K – обемен модул на работния флуид;
Vbc – обем на спирачния цилиндър;
qA – дебит, свързан с пада на налягането през
клапан А;
qB – дебит, свързан с пада на налягането през
клапан В:
(8)
(9)
Диаметърът на леглото на клапана dV е
съществено по-голям от преместването на
клапана
в този модел.
е конструирано
Максималното преместване
така, че площта за преминаване на потока при
пълно отваряне е по-малка от сечението на
седлото. По този начин граничните условия на
преместването
на
двата
клапана
са
.

4. Експерименти
На базата на конструктивните параметри е
изработен прототип на ВУС.
В редица опити е установено, че ако
пружинната константа на пружината в клапана
на вентила е достатъчно голяма, то изходящото
налягане е стабилно. Едновременно с това може
да се използва един голям отвор за подобряване
на скоростта на реакция. Колкото по-големи са
отворите, толкова по-бърза е реакцията на
изходящото налягане. Също така е установено,
че ефектът от тези отвори върху стабилността е
малък. Въпреки това, ако пружинната константа
не е достатъчна и тези отвори са твърде големи,
се появяват малки колебания в налягането в
нарастващата част на изходящото налягане.
Клапанът трепти когато се използват големи
отвори, докато реакцията на изходящото
налягане се забавя, ако отворът е твърде малък.
Установено е също така, че колебанията на
налягането откъм страната срещу течението на
клапан B могат да бъдат потиснати от този отвор.
Изходящото налягане намалява много бавно
когато отворът е малък. Този резултат показва,
че е нежелателно да се поставят каквито и да
било съпротивления в тази част. С оглед на
горните резултати става ясно, че подходящите
настройки могат да подобрят работата на ВУС.
Основните характеристики на реакцията на
системата за управление на налягането,
използващи ВУС са изпитани с цилиндър с
постоянно налягане, за да се елиминира ефектът
на началната хлабина и огъването на
действителните челюсти. Обемът на постоянната
камера е 40 cm3; същата като обема в истинска
спирачна система. Входящиият сигнал се
повишава стъпково за 1 s и намалява стъпково за
2 s. От този резултат става ясно, че връзката
между входящото преместване на управляващия
стержен х и изходящото налягане е относително
линейна, а нарастващото време е приблизително
0,05 s по-дълго от конструктивната стойност,
което се дължи на ефекта от променливите
отвори и въздуха, проникнал в маслото.
За да се приложи стойността на ВУС към
хидравличната спирачна система, е проучена
вътрешната характеристика на пропуските в
него. Експерименталните резултати показват, че
изходящото налягане може да се поддържа на
достатъчно
висока
стойност,
въпреки
наблюдаваното малко снижаване. Това доказва,
че чрез подходящо настройване на стойностите
спирачната сила може да се поддържа, дори ако
енергозахранването се повреди. Резултатите са
получени чрез поддържане на изходящото
налягане на 8 MPa (преместването на
управляващия прът е 1,3 mm). Въпреки, че
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изходящото налягане намалява постепенно,
степента на намаляване се понижава и клони към
нула. Намаляването на изходящото налягане е
предизвикано от пропуски, дължащи се на
недостатъчна затваряща сила, приложена към
клапана B. Въпреки това, по-високата грешка на
изходящото налягане предизвиква по-висока
затваряща сила в клапана В. С други думи, ако
изходящото налягане намалява поради пропуски
и достига стойност, по-ниска от долната граница
на диапазона, клапанът А отваря, за да позволи
протичане на потока от акумулатора за
компенсиране на изходящото налягане. По този
начин, доставеното налягане в акумулатора
намалява постепенно. Настроеното налягане
и горната граница на диапазона
са независими от
захранващото налягане ps [1]. Следователно,
изходящото налягане и долната граница на
диапазона намаляват заедно, което се дължи на
пропуските от клапана В, а от друга страна този
пропуск
намалява
постепенно
според
нарастването на изходната грешка и затварящата
сила, приложена в клапана В. Горните резултати
показват обосноваността на отказоустойчивите
свойства на ВУС. Следователно, ако в случай на
опасност енергозахранването откаже и ВУС е
настроен да поддържа известно определено
налягане, максималната загуба на налягане в
системата ще бъде приблизително 2 MPa.
Въпреки това, ако ВУС обикновено поддържа
максимално налягане за спешни случаи, тогава
почти няма да има загуба на енергия поради
вътрешни загуби.
Тъй като използваните в практиката плаващи
спирачни челюсти имат някои разлики с
камерите с постоянен обем (началната хлабина
между спирачния диск и спирачната накладка,
характеристиката на огъване на рамото на
челюстта, и триенето в спирачния цилиндър),
работата на ВУС е изпитана със спирачна челюст
плаващ тип. Ако се използва вентил клапанен
тип, когато преместването на клапана намалява,
коефициентът на разтоварване също намалява.
Съответно, когато настроеното налягане е ниско,
реакцията на изходящото налягане става бавна.
Въпреки това, характеристиките на реакцията на
ВУС са все още приемливи и по-добри от
конвенционалния пневматичен вентил.

За да се реализира хидравлична спирачна
система за железопътните возила е разработен
вентил за управление на спирачката клапанен
тип. Тъй като вътрешните загуби са екстремно
малки, този вентил може да поддържа
спирачното
налягане
при
отпадане
на
енергозахранването.
Още
повече
чрез
конструирането на вграден механизъм за обратна
връзка на налягането в самия вентил, налягането
може
да
се
управлява
дори
когато
преобразувателят на налягането се повреди.
Анализирани са статичните и динамични
характеристики на ВУС и са обяснени методите,
използвани за компенсиране на действащата сила
и смяната на характеристиката, дължаща се на
износването на елементите на клапана. От
експеримента става ясно, че основните
характеристики на ВУС като диапазон,
характеристика
налягане-преместване
и
капацитет на вентила да поддържа изходящото
налягане когато прекъсне енергозахранването, са
приемливи. Обосноваността на конструкцията на
ВУС и неговата ефективност са потвърдени от
експерименти
с
фиксирана
камера
и
действителна спирачна система на серия Е2 на
Shinkansen.
От горните експериментални резултати може да
се заключи, че работата на разработения вентил е
достатъчно добра, за да бъде използван в
железопътния състав.
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ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ В СРЕДА MS EXCEL
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Abstract:
The article is presented a way to develop a timetable for the movement of trains using MS Excel. An
experienced timetable planner can assess the feasibility of a proposed timetable and can immediately
recognize problems, such as insufficient headways or conflicts on sections, simply by looking at the
graphic timetable. Graphic timetables can also be used to develop draft plans and estimates for vehicle use.
The method allows the user to create a graphic train schedule (GTS) in MS Excel, search for conflicts
between trains, travelling in the same or in different directions and summarize their operational parameters.
Keywords: train schedule, stations, freight train, passenger train, ms excel
n
1. Въведение
За ред n (гара/спирка) Ln  l i  Ln 1  l n , km.
Графикът за движение на влакове е основен
документ в железопътния транспорт. Той
i 1
осигурява безопасността на влаковете, бързото и
Например, в електронната таблица измитатият път
удобно превозване на пътници и товари,
се задава като C12=C11+B12.
ефикасното оползотворяване на подвижния състав,
 Колона D: позиция на гарата, y. Избира се
съвместната работа на всички гари и спирки,
една от двете посоки за главна – yn  Ln . За
използването на инфраструктурния капацитет и
обратната посока y n  Lr  Ln , където Lr e
осигуряването на подръжка на всички елементи на
дължината на цялото трасе.
железопътната инфраструктура. Всички графици
 Колона E : максимално допустима скорост
за движение на влакове (ГДВ) се разработват от
на
железопътната
инфраструктура: V1 , km/h.
Национална
компания
"Железопътна
 Колона F : максимално допустима на
инфраструктура" чрез системата Граф-генератор.
влаковия локомотив - V2 ,km/h.
Настоящето изследване представя подход за
разработване на варианти на ГДВ, като се
 Колони G, H и I: максимално допустима
използват възможностите на MS-Excel средата.
скорост за всяка категория влакове: V3 ,km/h.
2. Разработване н а ГДВ в среда MS Excel
Колона G е за бързи влакове (БВ), колона H – за
2.1. Входни данни
пътнически влакове (ПВ), колона I за товарни
Организирането на входните данни се извършва
влакове (ТВ).
по посоки на движението, в две отделни таблици,
 Колони J, K и L: ходова скорост за БВ, ПВ
разположени в самостоятелни папки. Всяка
и ТВ, определена за всяко междуггарие: V4 ,km/h.
таблица включва 48 колони, а броят на редовете
Ходовата скорост се определя в зависимост от
зависи от броя на гарите и спирките.
максимално
допустимите
скорости
на
Съдържанието на колоните е:
железопътната
инфраструктура
и
подвижния
 Колона А – наименования на гарите, номер
състав, като се отчита и коефициент на резерв 5%.
или код.
V4  (1   ). min(V1 ,V2 ,V3 ) ,   0,05 .
 Колона B – дължина на междугарието, “l”,
* Броят на категорите на влаковете може да бъде
km – разстоянието между две съседни гари.
произволен.
 Колона C– изминат път, L, km.
 Колони M, N и O: средно ускорение a y за



скоростния диапазон между 0 и V4 , определени за
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БВ, ПВ и ТВ, m/s2.
 Колони P, Q и R: средно закъснение ac в
скоростния диапазон между V4 и 0, определено за
БВ, ПВ и ТВ, m/s2.
 Колони S, T и U: съотношение k i  aci a

 3, 6.103.  li  S2i 
V  1
t3 i  
 4i  . , min
3, 6.аci  60
V4i


РИУ= S1 =0; DTC= l  S 3  0 ;РИС= S 2 = S3 .
 Колони AQ, AR и AS: необходимото време
за БВ, ПВ или ТВ да измине разстоянието между
гари А и Б, след като влакът е спрял в (и ускорява

yi

между закъснението и ускорението, определено за
БВ, ПВ и ТВ.
 Колони V, W и X : разстоянието S1 , което е
изминато по време на ускоряването за БВ, ПВ и
ТВ.

 V

от) гара А: t4i   4i 
 3, 6.а yi

РИУ= S1 , DTC= l  S 3  0 , РИС= S 2 =0

V
1
.0,001 ,km.
S1i  ( 4i ) 2 .
2a yi
3,6

 Колони AT, AU и AV: необходимото време
за БВ, ПВ или ТВ да измине разстоянието между
гари А и Б, когато има НДДМС: t5 . Влакът се

* Ако са спазени позициите на колоните, то S1 за
БВ за първото междугарие е в клетка V5 и е
„=0.001*(($J5/3.6)^2)/(2*M5)”
 Колони Y, Z и AA : разстоянието S 2 ,
изминато по време на закъснение (спиране) за БВ,
V

движи в междугарието, достигайки скорост V< V4 .
Определя се като:
t5i 

1

ПВ и ТВ. S 2i  ( 4i ) 2 .
.0,001 ,km.
3,6
2a ci
* S 2 за БВ за първото междугарие е в клетка Y5 и е
равно на „=0.001*(($J5/3.6)^2)/(2*Р5)”
 Колони AB, AC и AD : S 3i  S1i  S 2i ,km за
БВ, ПВ и ТВ
 Колони AE, AF и AG: Определят се чрез
IF-функция.
Нека НДДМС е недосатъчна дистанция за
достигане на максимална скорост за БВ, ПВ и ТВ;
РИУ е разстоянието, изминато по време на
ускорителното движение; РИПС е разстоянието,
изминато при движение с постоянна скорост; РИС
е разстоянието, изминато по време на спиране.
Ако l  S 3i , тогава РИУ= S1 , DTC  l  S3  0 ,
РИС= S 2 . Когато S 3i  l , в съответната клетка, от
съответните ред и колона (отговарящи на
съответната категория) се появява надпис
“НДДМС”. Пример за условния оператор :
„=IF($B5>=AB5," "," НДДМС"”. Ако l  S 3i
клетката остава празна (липсва текст).
 Колони AH, AI и AJ: необходимото време
за БВ, ПВ или ТВ да измине разстоянието между
гари А и Б, без да спира в нито една от тях

60.l мж t з  t сп
, min.
величина е t * 

2

V

2.2.Графична среда
Гарови (y) параметри
Диаграмата на влаковете се създава с
Chart>standard type>XY(setter)> Scatter with
data points connected by lines. Избират се две
произволни съседни клетки за data range. В полето
Format Axis>Scale се задава Minimum = 0;
Maximum=дължината на трасето.
*Примерите ще бъдат дадени за трасе 205.2 km.
В нова страница се задава таблицата показана
на табл.1:
Таблица 1.
2
Гара
0
4
y1
y1
Име на гара 1

60.l

 V
3, 6.10 .  li  S3i 
V
 4i
t2i   4 i 
 3, 6.а
V
3,
6.аci
yi
4i


2.103  ki  1 .li
 ki  1 .li, min

3, 6.103.ki .a yi.
1,8.ki .a yi.

 КолониАW:AY – продължителността на
ускоряване и на спиране се определя по
алтернативен начин. АZ:BB – време за спиране
на БВ, ПВ и ТВ, а ВС:ВЕ – време за движение,
съответно за БВ, ПВ и ТВ. При зададено
междугарие, скорост на движение, време за
ускорение и време за спиране, търсенета

i ,min. РИУ=0, РИПС=l, РИС=0.
(транзит): t1i 
V4i
 Колони AK, AL и AM: необходимото време
за БВ, ПВ или ТВ да измине разстоянието между
гари А и Б, спирайки и в двете гари:
3

3, 6.103.  li  S1i   1
 . ,min
V4i
 60

 1
 . ,min
 60

РИУ= S1 , DTC  l  S3  0 , РИС= S 2

Име на гара 2
…..
Име на гара (n-1)

y2

y2

yn 1

yn 1

Име на гара n

yn

yn

В таблицата - Име на гара 1: съдържа името на
първата гара (=’име на клетка’). y1 : позицията на
първата гара (от входните данни, колона D).
Например y A =205,2 (дължина на трасето); A е

 Колони AN, AO и AP: необходимото време
за БВ, ПВ или ТВ да измине разстоянието между
гари А и Б, спирайки единствено в гара Б.
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стойности), а 9-тата съдържа стойността на
престоите само на 5601, не на цялата категория.
Следващите две колони (10-та и 11-та, част от 2-ра
подтаблица) са за следващия/втори БВ в тази
посока (пример 5603) и т.н. Втората подтаблица
завършва с последния БВ. За всяка категория
трябва да има 6 колони (за t1 , t2 , t3 , t4 , t5 и
продължителността на престоитеstop) и отново две
колони за всеки влак. Клетките, съдържащи
t1 , t2 , t3 , t4 и t5 трябва да са функция на
съответната клетка (=’име на клетка’) от
предишния sheet, което улеснява бъдеща
манипулация. Първия ред се използва за означения
(по избор).
Всеки ред , който съдържа позиция на гара от
sidebar-а на редовете, без първите две гари, се
маркира и последователно се създават празни
вторични редове. Започвайки от първата празна
клетка (която трябва да е под позицията на втората
гара) се задават всички клетки равни на тази над
тях (=’име на клетка’) и се копират. Всички колони
от вторичните редове са празни, с изключения на
първата колона – въведете продъжителността на
задължителните (минимални) престои. Другите
редове ще бъдат наричани главни редове,
съдържат позициите на гарите и t1 , t2 , t3 , t4 , t5 за
БВ, ПВ и ТВ. За да се добави БВ5601 се избира
реда, съдържащ позицията на първата гара и
първата от двете колони, предназначена за 5601
(H2). Въвежда се часът на заминаване (x-axis) за
5601 в десетична бройна система (пример –
десетичната стойност на 22 часа и 15 минути
22.25). В колоната отдясно не се въвежда нищо,
тъй като това е за първата гара. В зависимост от
типа на движението се избира t1 , t2 , t3 , t4 or t5 .
Например, ако влакът спира в следващата гара
(изключение НДДМС), тогава стойността х (xvalue, време) за втората гара е H3=H2+C3/60 (C3
H4 е
съдържа t2 за първото междугарие).
“=H3+$G4/60+I4/60”, като G4 е клетката отляво,
съдържаща задължи-телния/минимален престой за
всички влакове от категорията, а I4 отдясно
съдържа продължи-телността на престоя само за
5601 (допълнителен престой). Избера се дали да се
използва t1 , t2 , t3 , t4 или t5 за всяко междугарие,
като се отчита дали влакът спира/тръгва.
Формулата за всяка клетка от вторичните редове е
една и съща H n  H n 1  $Gn / 60  I n / 60 .

първата гара; yn =0 за последната гара.
Хоризонталните линии, изобразяващи гарите и
спирките в ГДВ се въвеждат с маркиране на
графиката с десен бутон>series>name – =’име на
клетка’, която съдържа името на гарата, код или
номер. Тук x values са съседните клетки в
таблицата, съдържащи 0 и 24 (еднакви за всички
серии), y values са съседните клетки в таблицата,
съдържащи y1 и y1 . Резултатът е хоризонтална
линия, която е по цялата ширина на графиката (от
0 до 24ч). Този процес се повторя за всяка гара,
като винаги се използват 0 и 24 като параметри за
ос х. За всяка гара (серия) десен бутон>patterns :
изберете черна линия без маркери, дебела за гари,
тънка за спирки. От Data labels>Label (contains)
изберете series name и y value.
Времева скала
Времевата скала се задава от графиката
options>gridlines. Избира се Value (X) axis – minor
gridlines. На вертикална gridline с десен бутон се
избера format gridlines>scale: minimum =0;
maximum = 24; Major unit =1 изобразява gridline на
всеки час; Minor unit – 0.1667 (1/6=0.1(6))
изобразява minor gridline на всеки 10 минути. От
chart options>axes се избера value (X) axis.
Празната графична среда е показана на фиг. 1.

Фиг.1. Графична среда
2.3. Въвеждане на влакове
В нов sheet се създават две таблици – по една
за всяка от двете посоки. Пример на име на sheet –
GTS (graphic train schedule). Броят на колоните е
равен на броя на колоните за входни данни плюс
броя на влаковете за двете посоки. В примера са
показани 15 БВ, 15 ПВ и 15 ТВ, движещи се във
всяка посока (45 влака за посока, 90 общо). Първия
ред (редове) трябва да съдържа съответните
означения (по избор). Всяка таблица се състои от 4
подтаблици. Първата – съдържа само една колона с
позициите на гарите, без значение от категорията
влак. Втората подтаблица – 5 колони, съдържащи
t1 , t2 , t3 , t4 и t5 за първата категория (БВ).
Аналогично във втората подтаблица – колона,
съдържаща продължителността на престоя на
влаковете в конкретната гара. Следващите две
колони (от втора подтаблица) са предназначени за
първия БВ (пример 5601). Осмата колона съдържа
стойностите за ос-х (x-axis values, времеви
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където трябва да се спази интерала на попътно
следване на влаковете. Например в клетка AD1 е
зададено f x ( AD1)  2 / 60  0, 0(3);[2 min] .
Пример:
15 БВ, 15 ПВ и 15 ТВ се движат във всяка
посока (общо 90 влака). Броя на гарите/спирките е
50, съответно броя на възможните влакови
позиции, x-values на влака е 2.50-2=98.
Листа трябва да съдържа 45 таблици, по една за
всеки влак (45 за посока). Всяка таблица съдържа
4 подтаблици, всяка от които пък съставена от 98
реда и 45 колони. Всяка таблица е 98 реда и 180
колони, и допълнителни колони за означения или
суми (по избор).
1-ва подтаблица – съдържа копираните (или
препратени клети, =’sheet name’, ’име на клетка’)
x-values за всички влакове в главната посока.
2-ра подтаблица – първи IF-оператор (отсега
нататък IF-operator) – намира конфликти между
влакове, движещи се в една и съща посока. В
примера първия ред от таблицата е 7-ми за листа
(предишните редове за означения и tmin1 и tmin 2 ).

фиг.2. Данни за влаковете
За да се добави нов влак, колоната от 5601
(съдържаща x-values) се копира върху 5603. При
това положение J2=H2 и двата влака имат
идентични x-values (времеви стойности). За J2 се
въведежда нова стойност за допълнителния
простой за 5603. Процедурата се повтаря за
всички БВ, а след това . за ПВ и за ТВ. Аналогичен
е подхода и за обратната посока.
Добавянето на въведения влак 5601 в графика
се извършва с опцията source data>series>add. За
всички влакови категории се задават жветови
изображения – show x values, y values, series name
или markers. БВ – дебела червена линия, ПВ –
тънка червена линия, ТВ – тънка зелена линия.
Сегмент от примерен ГДВ е показан на фиг.3.

Клетка AT7 (AT - 46-тата колона) съдържа първия
IF-operator:“=IF($A7=0," ",IF(ABS($A7-A7)>$K$1,"
", 1))”. Когато формулата се пренесе по цялата
втора подтаблица съдържание “1” се появява във
всяка клетка, в която има конфликт. AT7:104
сравнява първия БВ със самия него, поради което
се изтрива. По аналогичен начин AT7:104,
AU110:207, AV213:310 и т.н. се изтриват (AT –
47-мата, AU – 48-мата, AV – 49-тата колона и т.н.),
за да не се отчита цифровия (имагинерен)
конфликт на всеки влак със самия него. В примера
всяка таблица има 5 реда за означения и 1 празен
ред между две таблици. Определя се клетка за
сумиране на всички клетки от 2-рата подтаблица
на всяка таблица (пример - “=SUM(AT7:CL104)”).
След копиране на формулите за всеки влак (45
таблици – около 4600 реда) изберете клетка, в
която да се изобразява половината от сумата на
всички определени (за сумиране на 1 таблица)
клетки. Това е броя броят на конфликтите между
влакове, движещи се само в главната посока.
*Първата част от функцията (IF($A7=0) се
използва за да разделя съществуващи от
несъществуващи влакове. Ако има две колони за
влакове, които несъществуват, стонойността по хос за всяко междугарие ще е 0. По подразбиране
всяка празна клетка в Ексел е равна на 0,
следователно интервала между двата влака ще е 0
(0-0=0< tmin1 ). Първата част от формулата на IFоператора отделя празните клетки, за да не се
отчитат несъществуващи/имагинерни конфликти
между несъществавщи влакове. На фиг.4 е показан
пример – сегментът показва част от първия
конфликт-детектор (2-ра подтаблица) за първия и

Фиг.3. Сегмент от ГДВ
Забележка: Графика в MS Excel може да
поддържа до 255 серии. Това ограничава броя на
влаковете ( N trains ), които могат да бъдат
добавени до N trains  255  2  N stations
Примерът е за линия с 50 гари, което
означава общо 203 влака за двете двете посоки.
Допълнително, за всяка серия format data
series>data labels се избира series name. Това
изобразява номера на влака на всяка data points
(точка от графиката с дефинирани координати).
2.4.Конфликт-детектор
Отчитането на конфликти се извършва с нов
sheet (“conflict-primary”).
Могат да се дефинират следните конфликти:
- конфликт между два влака, движещи се в
една и съща посока по едно и също време. За тази
цел се избира минималния интервал ( tmin1 ) между
два влака в произволна клетка. Например клетка
K1 е използвана в примера за тази цел
f x ( K1)  4 / 60  0, 0(6);[4 min]

- конфликт между два влака, движещи се по
едно и също време, в едно също междугарие в
различни (противоположни) посоки. Валидно е
единствено за еднопътните участъци от линията,
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втория БВ, движещи се в главната посока.

Фиг.5. Конфликт-детектор
(противоположна посока)
Във всяка 2-ра подтаблица от всяка таблица се
изтриват колоните, сравняващи един влак със
самия него (45бр). Първата таблица намира
конфликти между първия влак от главната посока
с всички останали влакове от двете посоки. Листът
е около 4600 реда и 180 колони (близо 1 милион
клетки), но при спазване на последователността се
налага въвеждането на една формула само веднъж.
След това всяка манипулация и промяна отнема
минимално време. 1-вата и 3-тата подтаблица от
всяка таблица са абсолютно идентични.
2.5. Експлоатационни параметри
Експлоатационните
параметри
показват
работата на всеки влак или категория влакове. За
определянето им се създават два нови листа –
OP-prim и OP-sec за главната и обратната посока
(и двете посоки имат 98 позиции). За пример ще се
разгледа главната посока. Таблицата се състои от
91 колони (15.2+15.2+15.2+1).
1-вият ред е за означения. Копират се
стойностите на позициите в колона А, започвайки
от 2-ри ред. Колони B и C са за 1-вия БВ, колони D
и E за 2-рия БВ и т.н. Позициите ( колона А) се
отнасят за всички категории. В клетка B2 въведете
“=IF('GTS'!H2>0,"1","0")”. Клетка H2 от лист GTS
е първата x-value (времева) стойност за първия БВ.
В клетка C2 от лист OP-prim се въвежда
“=B2*$A2”, където B2 е гореспоменатия резултат
от IF-функцията, а $A2 (константна колона) е
първата позиция (отнасяща се и за другите
формули). Пример е показан на фиг. 5.

Фиг.4. Конфликт-детектор (една посока)
3-та подтаблица (колони 91:135) – въвеждат
се копираните x-values стойности (=’sheet name’,
‘име на клетка’) на всички влакове, движещи се
във обратната посока.
Преди тях се създава колона (от 98 реда) с
клетки равни на 1, 2, 3....98 (колоната се изтрива
след инвертиране/обръщане), маркира се цялата
подтаблица и се инвертира/обръща чрез функцията
sort descending (Z-A). Обърнатата наобратно
подтаблица дава x-value\времевите стойности за
всички влакове, движещи се в обратната посока, но
съобразени с позициите от главната посока (xvalues позициите са обърнати, за да съответстват на
y-values позициите на главната посока).
4-та подтаблица (последните 45 колони –
136:180) – съдържат втория IF-operator за
определяне на конфликти между влакове,
движещи се в различна (противоположна) посока в
едно междугарие по едно и също време. В примера
tmin 2 е показано в клетка AD1. Всяка подтаблица
от общо 45 влака, сравнява 1-вия, 2-рия и т.н. влак
от главната посока, с всеки влак, движещ се в
обратната посока. Например “=IF($A7=0,"
",IF(ABS($A7-CM7)>$AD$1," ", 1))” – оператора
сравнява първия влак от главната посока с първия
от обратната. След маркиране/копиране на
формулата във всички клетки от подтаблицата,
дясната колона се сравнява първия влак от
главната посока с втория влак от обратната посока
и т.н. За разлика от 2-ра подтаблица, в 4-тата няма
сравнение между идентични влакове. Създава се
клетка, която да сумира конфликтите във всяка
подтаблица (общо 45) и една за целия лист, която
да събира всичките 45 клетки. На фиг.5. е показан
пример за
втория конфликт-детектор (4-та
подтаблица) между 1-вия БВ и всички влакове,
движещи се в обратна посока.

Фиг.5. Експлотационни параметри
на влаковете
В клетки A100 до A109 (под позицията на
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последната гара) се въвеждат следните означения :
starting time (или час на заминаване), end time
(или час на пристигане), stops duration (или
продължителност на престоите), travelling time, h
(или време за движение, ч), operational time, h
(или експлоатационно време, ч), minimum position
(или минималн/начална позиция), maximum
position (или максимална/крайна позиция),
travelled distance, km (или изминат път, км),
travelling speed, km/h (или ходова скорост, км/ч),
operational speed, km/h (или експлоатационна
скорост, км/ч). В клетка B100 се въвежда
“=MIN('GTS'!H2:H99)”, където H2:H99 съдържа
всички възможни x-value (времеви) стойности за 1вия
БВ.
В
клетка
B101
въведете
“=MAX('GTS'!H2:H99)”. Клетки B100 и B101 дават
началното и крайното време, без значение кои са
началната и крайната гара.
В
клетка
се
въвежда
B102
“=(SUM('GTS'!$G$2:$G$99)+SUM('GTS'!I2:I99))*C
101”, където !$G$2:$G$99 в листа GTS са
продължителностите на задължителните простои,
отнасящи се за всички БВ, а I2:I99 са
продължителностите на престоите, уникални за 1вия влак. В клетка B103 въведете “=B101B100+0.0000000001”, което дава на потребителя
времето за движение. В клетка B105 въведете
“=MIN(C2:C99)”, които са в същия лист (OP-prim).
В клетка B106 въведете “=MAX(C2:C99)”. Тези
две клетки дават позициите на първата и
последната гара за трасето на конкретния влак. В
клетка C107 се въвежда “=B106-B105” – изминато
разстояние от влака. В клетка B108 се въвежда
“=B107/B103”, което изчислява експлоатационната
скорост (с всички престои). В клетка B109 се
въвежда “=B107/B104”, което изчислява ходовата
скорост (пренебрегвайки престоите). В клетка
C100 се въвежда “=IF(B100>0,"1","0")” и се нанася
формулата до C109. Тази функция се използва, за
да се изключат несъществуващите влакове, чието
нулево изминато разстояние, скорост и т.н. ще
смъкват средностатистическите данни. Числото
0.000000001 от формулата на B103 е пребрежимо
малко и отклонението от точността, което създава
може да се пропусне. Това решава проблема с
#DIV/0!(което се появява всеки път, когато число
бъде разделено на нула в Ексел). Сумиращата
функция в Ексел не може да пренебрегне клетки с
DIV/0! и това е начин да се реши този проблем.
Клетките B100:C109 се копират върху двете
колони, предназначени за 2-ри, 3-ти, 4-ти и т.н.
влак.
Клетки A113:C119 се използват за определяне
на експлоатационните параметри на всички БВ в
тази посока.
Пример за лист OP-prim е показан на фиг.6.

Тази таблица се изчислява по отделно по
категории влакове.

Фиг.6. Експлоатационни параметри
3. Заключение
Разработената система позволява бързо и лесно
съставяне на графици за движение на влакове в MS
Excel. Тя може да бъде използвана за учебни цели
в теорията на графиците за движение, като метод
за планиране и прогнозиране на предварителни
изследвания, за анализ и проследяване на
съществуващи трасета, създаване на различни
варианти за графици на движение, като система за
следене на конфликти, за оценяване на
експлоатационните показатели, за създаване на
предварителни проекти за съвместна работа между
влакове, локомотиви и пътнически композиции и
синхронизация на работата на отделните елементи
от железопътната система.
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Резюме:
Значимостта на проблема за електромагнитна съвместимост в железопътния транспорт произлиза от
съвместната работа на мощното тягово оборудване и системите за сигнализация, телекомуникации и контрол.
Железопътните системи работят в сложни и тежки условия, в които многобройните смущения играят роля в много
широк честотен диапазон. Поради тази тенденция, електромагнитната съвместимост
и влиянието на
електромагнитни полета върху човешкия фактор в рамките на железопътна среда, са се превърнали в потенциално
критични въпроси. В настоящата работа се разглеждат специфичните аспекти на електромагнитна съвместимост в
железопътния транспорт и факторите, които я определят.
Ключови думи: електромагнитна съвместимост, електромагнитно поле, контактна мрежа.

железопътната система
произлизат от
съвместната работа на мощното тягово
електрооборудване и системите за сигнализация,
телекомуникации и управление. Допълнителни
усложнения възникват вследствие на голямата
плътност на компановката на оборудването,
близкото разстояние между елементите от
силовата електроника и устройствата за
сигнализация и връзка, както и паралелното им
разположение
на
контактната
мрежа.
Разработването на съвременни тягови системи
предполага използване на силови импулсни
пускорегулиращи устройства, реализирани на
базата на IGBT технологии, високочестотни
инверторни
асинхронни
задвижвания,
микропроцесорни управления, които трябва да
функционират
надеждно
в
единна
електромагнитна среда.
За осигуряване на
електромагнитна
съвместимост трябва да се знаят източниците на
електромагнитни смущения, вида на тяхното
въздействие и пътя на предаване към
възприемащия обект.
В електрифицирания
железопътен транспорт основни източници на
смущения са: контактната мрежа, тяговите
подстанции,
полупроводникови

1. Въведение
Една от приоритетните задачи пред страните от
европейската общност е и обезпечаването на
екологични, надеждни и безопасни железопътни
превози. Важен аспект при решаване на тази задача
е осигуряването на електромагнитна съвместимост.
Проблемът
за
взаимодействието
между
електрическия подвижен състав и системите за
тягово електроснабдяване,
елементите от
железопътната автоматика, устройствата за
сигнализация, системите за връзка и предаване на
данни, е особено актуален. Правилната работа на
всички тези елементи в мрежата на тяговото
електроснабдяване
се
гарантира
с
електромагнитната съвместимост между тях.
Проблемът за електромагнитната съвместимост
в железопътния транспорт съдържа редица
общовалидни положения, но има и съществени
особености, определящи в значителна степен
неговата специфика.
2. Фактори, определящи електромагнитната
съвместимост в железопътния транспорт
Специфичните
електромагнитната

особености
съвместимост

на
в
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преобразуватели, тяговите двигатели
и
вспомагателни машини.
Контактната мрежа е един от основните
източници на смущения поради силното
електромагнитно
поле,
което
създава.
Електрическият интензитет на полето се определя
от напрежението на контактната мрежа, а
магнитният- от тяговия ток. В 2 и 3 е
изследвано изменението на интензитетите
перпендикулярно на оста на пътя и по височина
над земната повърхност. Анализът на получените
резултати
показва,
че
стойностите
на
интензитетите по оста на пътя и до два метра от
нея, фиг.1 и фиг.2, превишават допустимите
стойности 4.

Контактната мрежа, освен това, е подложена
и на въздействието на токоприемника, което
често е съпроводено с искрене и възникване на
електрическа дъга и скокообразни импулси на
напрежение в мястото на контакта. Те оказват
силно смущаващо въздействие на всички
тоководещи части.
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Потенциалът на тяговото оборудване и
вспомагателните машини значително нараства с
използването
на
съвременната
преобразувателна техника, характеризираща се
с наличието на комутации с висока тактова
честота и токови импулси. В процеса на
превключване на вентилите в схемата на
силовия преобразувател възникват свободни
колебания на тока и напрежението, които могат
да съдържат импулси с честота от няколко Hz до
10
МHz.Те
водят
до
високочестотни
хармонични съставящи на тока в контактната
мрежа, които оказват и допълнителни
смущаващи въздействия.
В процеса на движение значителни функции
имат техническите средства на автоматиката
и осигурителната техника. Най- общо
системите на ж.п. автоматика могат да се
разглеждат на две нива: устройства, изградени
на база на релейноконтакторни системи и
автоматизирани системи за управление с
компютърно осигуряване. Преходът към повисокото ниво на управление, с използване на
цифрови устройства и микропроцесорна
техника, обуславя въвеждането на специални
мерки за защита от електромагнитни смущения.
За цифровите устройства енергията на сигналите
е от 2 до 4 пъти по-ниска от енергията на
смущенията, съществуващи в системите на
железопътната автоматика и телемеханика. Това
може да доведе до различни откази или лъжливи
задействания на апаратурата, което застрашава
безопасността на движение.
Въпросът
за
електромагнитната
съвместимост е актуален и за релсовите вериги,

1

0

0

10

Фиг.2

Резултатите
от
изследването
на
електрическия
интензитет
над
земната
повърхност показват, че на височина 5,75 m
неговата големина (13,46 kV/m), фиг.3, също е
над допустимите стойности 4.
Допълнителните колебания на напрежението
на контактната мрежа, които могат да възникват
при натоварване, се предават на вторичната
страна
на
трансформатора
и
създават
пренапрежения
върху
статичния
преобразувател. Това се отразява силно и върху
останалите възли на електрооборудването тягови двигатели, системи за управление и др.
325

на подвижния състав и разположените в близост
железопътни и други устройства.
 Изпълнение
на
съществуващите
стандарти по отношение на електромагнитните
смущения.
 Подобряване защитните характеристики
на
използваната
апаратура
(филтрация,
екранизация и др.)
 Рационално използване на работните

на които оказват отрицателно въздействие
тяговите
двигатели,
централизираното
електроснабдяване на пътническите вагони и др.
Увеличаването на масата на влаковете води до
увеличаване на тяговите токове и влиянието на
асиметрията на тока върху устройствата на
релсовите вериги. Освен това с прилагането на
широчинно-импулсното
регулиране
при
постояннотоковите двигатели се увеличават
импулсните смущения, които силно влияят на
релсовите вериги. Преходът към честотномодулирани релсови вериги с честота 425 и 475
Hz води до необходимост от тяхната
електромагнитна съвместимост с тяговото
оборудване и силовите преобразуватели, чието
тиристорно регулиране обикновено е с честота
400 Hz.

честоти
за
устройства.
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Резюме:
В доклада се разглеждат възможности за повишаване на енергийната ефективност на транспортна
фирма при превоз на автомобилни части чрез редуциране броя на използваните транспортни средства при
запазване обема на превозения товар.
Ключови дум: транспортни схеми, енергийна ефективност, „милк-рън”, крос-док

около 1000 и ежедневно трябва да пристигат
камиони от няколко стотин доставчика и то на
малки партиди. Освен че са многобройни,
доставчиците са и на големи разстояния от завода.
Транспортирането се извършва с помощта на
амбалаж за многократна употреба. Друг елемент,
които усложнява физическото преместване на
товара е необходимостта от резервни части за
автомобилите, които се произвеждат и трябва да се
транспортират от същите тези доставчици, но не в
завода, а на друго определено точно за тази цел
място – Център за резервни части [ 1 ]

1. Въведение
Настоящата разработка изследва възможностите за
повишаване на енергийната ефективност на фирма,
предоставяща услуги на свой клиент от сектора на
автомобилостроенето. Изследването се извършва
за логистичните услуги, които се предоставя в
сферата не на дистрибуцията на готови
автомобили, а на физическата дистрибуция и
свързаните с нея логистични дейности на частите
за сглобяване на автомобили между местата,
където възниква този поток от части доставчиците и местата, където те се употребяват –
заводите за сглобяване на автомобилите или
центровете за резервни части. Предмет на
изследването е Toyota Motor Manufacturing France,а
възможностите за оптимизиране на енергийната
ефективност са в резултат на специфичните нужди
на предприятието обусловени от производствената
система, която фирмата използва – Точно навреме.
В следващия абзац ще разгледаме тези
характеристики на системата Точно навреме, които
са пряко свързани с организацията на
логистичните дейности по преместването на
частите за сглобяване на автомобилите.Едно от
изискванията на системата Точно навреме е
наличието на минимални запаси. Това неминуемо
води до необходимостта от повишаване на
транспортните нужди. Тъй като на практика в
района на завода няма склад, частите пристигат,
разтоварват се и директно попадат на монтажната
линия. Доставчиците, с които Тойота работи са

2. Изследване на технологичните схеми
За изследването ще бъдат разгледани две реални
релации.
Първата от тях е с начална точка северна Франция
и товарене в Северна Англия.Тъй като е
необходими да се извършва преминаване на Ла
манша двете възможности са влак (придружен
интермодален транспорт) и с кораб (непридружен
интермодален транспорт). Всеки работен ден
доставчика произвежда по план стока за три
тежкотоварни автомобила. Маршрутите и броя на
техническите средства за извършване на превоза са
посочени съответно на Фиг. 1 и табл. 1.
При използването на придружен интермодален
транспорт участъка се разделя на няколко помалки участъци. Така транспорта се организира с
два влекача на континента, които карат ремаркета с
празен амбалаж до пристанището и връщат
предварително натоварени ремаркета в завода. А
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товаренето на ремаркетата се организира с други
два влекач, работещи изцяло във Великобритания,
които
взимат
празните
ремаркета
от
пристанището, товарят ги и ги връщат отново там
за да бъдат транспортирани до Франция с кораб.
Така броя на ремаркетата се увеличава, тъй като
оборота на едно ремарке се повишава, но се
редуцират влекачите- от 6 на 5, а броя на водачите
от 10 на 6. Наблюдава се известно увеличаване на
времепътуването от 17 часа преди оптимизацията
на 19 часа и 30 мин след оптимизацията, като това
не е за сметка на удължен маршрут, а за сметка на
пътуването с кораб, което е по-продължително от
пътуването с влак.

Фиг. 3 Маршрут на участъка в Европа
таблица 2 Параметри при използването на придружен
интермодален транспорт

Втората схема е представена на фиг. 4. При
нея в Португалия трябва да ежедневно да се
товарят 14 доставчика със части за различни точки
на Европа. И тъй като от всички доставчици трябва
да се доставя стока за всички заводи, включително
и за Центъра за резервни части, доставката е
организирана чрез използването на междинни
складове работещи по системата крос-док. Найблизкия такъв склад е на Испанско – Френската
граница. За целта на настоящата разработка бе
изследвана организацията на транспорта именно
до този крос-док. За нормалното протичане на
транспорта при стандартна организация – 1 камион
товари от няколко на брой доставчика и разтоварва
в крос-дока на Испанско – Френската граница,
биха били необходими 6 бордови камиона. Два
камиона товарят от 14те доставчика за една
работна смяна на водачите, за още една работна
смяна стигат крос-дока, разтоварват стоката,
товарят амбалаж и за още една смяна се връщат
обратно в изходната точка - .т.е оборота е 3 дни.
При използване обаче на системата „милк-рън” [ 3
] (Фиг.4) работата може да се организира по
ефективно, а именно: използват се два камиона за
товарене при доставчиците всеки ден, междинен
склад в Португалия и други камиони, които да
превозват събраните части до крос-дока във
Франция. Препоръчва се камионите използвани в
релацията крос-док/ крос-док да са от типа камион
с ремарке, т.нар. Хенгер (две помещения
максимален обем до 120м3), тъй като частите за
автомобили обикновено не са тежки, но са обемни.

Фиг. 1 Маршрут на релацията при използване на
придружен интермодален транспорт
таблица 1 Параметри при използването на придружен
интермодален транспорт

Маршрутите
при
използване
на
непридружен интермодален транспорт са посочени
на фиг. 2 и фиг.3, а данните от оптимизацията са
посочени в таблица 2.

Фиг. 2 Маршрут на участъка във Великобритания
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Така използваните транспортни средства могат да
бъдат намалени на 4 камиона сравнение с
използваните 6 при нормална схема на работа.
Графично схемата на превоз при използване на
системата „милк-рън” е представена на фиг.5.

някои принципи поради специфичната дейност на
клиента. Тези принципи [ 2 ] са свързани с
стриктното
спазване
на
предварително
изработения график (поради възможност от
изпускане на следващата връзка по веригата) и
точното проследяване на товара (поради товароразтоварни
дейности
и/или
размяна
на
ремаркетата), за което е необходима постоянна
връзка с шофьорите и служителите в крос
доковете. Манипулирането с товара в кросдоковете може също така да доведе и до
деформации по товара или транспортната
опаковка. Усложняването на веригата обаче
същевременно води и до повишаване на нейната
гъвкавост – по-кратките разстояния при график
съставен с подходящи резерви може да доведе до
минимум възможни изненади за крайния клиент
(свързани с неблагоприятни метеорологични
условия, отказ или повреда на машини и др.).
В заключение можем да кажем,че освен
постигане на енергийна ефективност (а за
логистичната фирма и немалка икономическа
ефективност предвид началната инвестиция за
един влекач) може да се постигнат и по-високи
нива на обслужване на крайния клиент, което в
условията на огромната конкуренция в транспорта
по шосе и намаленото производство и потребление
поради сътресения в икономиката последните
години е жизнено важно.

Фиг. 4 Организация на транспорта при използване
на „милк рън”
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Фиг. 5 Организация на доставките, чрез използване
на системата милк рън с междинен склад

3. Изводи и препоръки
Както видяхме при реорганизация на
транспортните схеми е възможно повишаване на
енергийната ефективност чрез намаляване на броя
на използваните влекачи при запазване на
количествата превозен товар. При първата схема
след реорганизация броя на използваните влекачи
е намален от 5 на 4, а при втората от 6 на 4.
Промяната на работа обаче изисква спазването на
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Резюме:
В разработка е разгледана методика за изследване показателите за дейността на транспортна фирма,
обслужваща снабдителния цикъл на предприятия от сферата на автомобилостроенето. Настоящата обобщена
методика е изготвена на база на изследване проведено върху работата на Сомат АД за своя клиент Toyota
Motor Manufacturing France. Методиката е разработена на база на основните показатели за ефективност чрез
модификации спрямо конкретните нужди на разгледания сектор, както и някои специфични показатели.
Разгледани са и възможните приложения на методиката.
Ключови думи: милк – рън, показатели за ефективност,методика, доставчици, cross-dock,
транспорт, автомобилостроене, снабдителен цикъл.

настоящата методика се извършва на база на
изследване на логистичните нужди на Toyota
Motor Manufacturing France в снабдителния цикъл,
като спецификите, които определят показателите
са [2]:
- Производствена система с изтегляне
- Организиране на доставчиците в клъстери
на географски принцип
- Използване на „милк рън” за колекция на
частите за автомобили
- Използване на системата Cross-dock
- Липсата на информационна система за
проследяване на товарите от доставчиците
до заводите
Транспорта се извършва по суша с
тежкотоварни автомобили.

1. Въведение
За определяне ефективността на транспортна
фирма и оценка на постигнатото ниво на
обслужване се използват различни показатели. Те
могат да бъдат групирани в следните няколко
категории [1]:
Време – време за на изпълнение на поръчката,
време за предоставяне на информация на
клиентите, време за реагиране на проблеми в
логистичната система и др.
Надеждност – дял на доставките извършени в
срок от общия брой доставки, дял на доставените
точни продукти (от общо заявените), дял на
доставени качествени продукти, дял на доставени
продукти от общ брой поръчани и др.
Гъвкавост – дял на доставките, извършени по
инструкции на клиента .
Комуникации – точност и детайлност на
предоставяната информация, включително и при
проследяване поръчките на клиентите.
За определяне на ефективността и постигнатото
ниво на обслужване по логистичните дейности за
фирми от сферата на автомобилостроенето тези
показатели следва да бъдат модифицирани поради
някои специфики в сектора. Разработването на

2. Методика
В методиката са описани 6 основни показатели за
изследване на дейността на транспортна фирма:
1) Точност
на
извършените
тръгвания/пристигания
Този показател е важен поради следните
особености:
- кратки прозорци за извършване на товароразтоварните дейности при доставчиците
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(от порядъка на 10-до 30 мин) и големия
брой доставчици на ден (от 3 до 10)
- използването на няколко склада работещи
по системата cross-docking (неспазване на
графика води изпускане на връзки в crossdock или нерационално използване на
транспортни средства )
- спиране на производството, поради липса
на определени части
От казаното по-горе виждаме, че този показател
може да се пресметне в различни точки от
веригата: доставчици, складове, завод. Може да
се пресметне за ден, седмица, месец или друг
период в зависимост от конкретните нужди.
Изчислява се като се съпоставят броят на
извършените навреме тръгвания/пристигания
спрямо общия брой тръгвания/пристигания или
броят на закъснелите тръгвания/пристигания
към общия брой тръгвания/пристигания.

4) Рекламации при проследяване на товара.
Липсата на информационна система за
проследяване на товарите от доставчиците до
заводите води до необходимостта предаването
на информация за натоварената стока, не
произведената стока или тази, която не е могла
да се натовари поради липса на място да се
извършва по веригата чрез телефон, факс,
електронна поща. По отношение на процеса по
транспортиране на частите информация се
обменя между клиента – служител на
транспортната
фирма
–
водач
на
транспортното средство. Информация си
обменят и доставчика с водача на
транспортното средство, както и доставчика
със завода. Именно чрез това дублиране на
информационния поток – от една страна заводтранспортна фирма, от друга страна заводдоставчик позволява да се избегнат грешки
свързани с липсата на информация, както и да
се открият „белите петна” по веригата. Липсата
на информация за стока, която не е била
натоварена може да доведе до спиране на
производствената линия, от друга страна
подаването на навременна информация за това
че е останала ненатоварена стока при
определен доставчик дава възможност да се
реагира своевременно и да се организира
допълнителен транспорт.
Начините за изчисляването на този
показател може да варират в зависимост от
статистиката, която се води. Ако се следи
общия брой на товарите, то тогава е по удачно
да се определи спрямо тях. Ако обаче няма
такива данни може да се преброят
рекламациите по даден период от време, напр.
месец и да се сравни движението.

2) Възможности
за
извършване
на
допълнителни транспорти
Необходимостта от извършване на
допълнителни
транспорти,
извън
предварително уговорените обеми може да
бъде по вина на лошо планиране на товарите
от Тойота или доставчика, лошо планиране на
превозите от страна на превозвач или др.
причини като лоши атмосферни условия и в
общи линии са причина от: непроизведена в
график стока от доставчик; липса на място в
товарното
помещение
на
автомобила,
пропускане на връзка в cross-dock, повреда на
транспортно средство. Също както предния
показател може да се изчисли за различни
периоди от време. Пресмятането може да се
извърши като се сравнят извършените
допълнителни транспорти спрямо общия брой
предложени допълнителни транспорти.

5) Повредени доставки
Този показател може да се определи на
база на повредените доставки, спрямо общия
брой на извършените доставки.

3) Възможности за реакция при проблеми
Две от основните трудности при
извършването на превози на части е спазването
на графика и проследяването на товарите.
Многото участници по веригата и стохастиката
при извършване на превози по суша
затрудняват
много
управлението
на
логистичните дейности, но правилната и
навреме подадена информация е от жизнена
важност. Има различни средства за
комуникация с водачите – наличие на GPS
средства, мобилни телефони, и др. За
изчисляването на този показател може да се
използва броя на снабдените тежкотоварни
автомобили с даден вид средство за
комуникация спрямо общия брой използвани
тежкотоварни автомобили.

6) Инциденти
Инцидентите може да бъдат както на пътя,
така и на товаро-разтоварните пунктове. За поголяма яснота при изследването на този
параметър се препоръчва разделянето на
инцидентите в 5 категории в зависимост от
последствията за участниците (Фиг.1).
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схемата „cross-dock”. Може да се използва за
различни нужди. От страна на транспортната
фирма може да се използва като основа за
спечелване на нови клиенти или с цел
предоговаряне на нови условия. От страна на
автомобилостроителната компания може да се
използва като база за сравняване дейността на
обслужващите фирми. Също така може да се
използва и с цел определяне нивата на обслужване,
т.е. така клиента може да определи своите
очаквания от фирмата превозвач и да договаря
цени и обеми на извършваните транспортни
услуги.

Фиг. 1 Категории злополуки

За изчисляването на този показател
различните инциденти следва да се разделят в
зависимост от посочените групи и да се проследи
изменението в различни интервали от време
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Настоящата методика би могла да се
приложи с минимални изменения при изчисляване
на показателите за дейността на транспортна
фирма, обслужваща различни клиенти от сферата
на автомобилостроенето както и предприятия от
други сектори, които отговарят на следните
критерии: производствената им система е „Точно
навреме”, използват системата „милк рън” за
обслужване
на
снабдителния
цикъл
на
предприятието и използват складове, работещи по
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Резюме:
Разглеждаме използването на специализиран софтуер за решаване на общата задача на линейното
програмиране при задачи с ограничени размери чрез графичен метод при два инградиента. Дава възможност
да се очертае изпъкналото множество и може да се изчисли екстремумът на целевата функция.
Ключови думи: транспорт, оптимизация, метод, линейно програмиране.

1. Въведение
Линейното програмиране е добре позната и
развита теория, решаваща голям клас от различни
задачи в производството, транспорта и редица
други области. Има няколко метода за решаване на
такъв род задачи, но в това изследване се дава
предимство на задачите с малки размери, които
имат възможност да бъдат онагледени чрез
графика.

–

–

–

2. Основни положения
Общата
задача
на
линейното
програмиране има следния вид:
– Да се намерят такива стойности
на променливите, за които се
достига екстремум (min или max)
на линейната функция:

–

min(max) z  c1 x1  ...  cn xn

–

при ограничаващи условия:

a11 x1  ...  a1n xn  b1

и

.................................
am1 x1  ...  amn xn  bm
xn  0 .

отсечката,
съединяваща
две
произволни
точки
на
множеството, принадлежат на
това множество
Множеството
се
нарича
затворено, ако включва своята
граница
Изпъкнал многостен се нарича
сечението на едно или повече
полупространства
Изпъкнал многоъгълник се
нарича сечението на една или
повече полуравнини
Всяка точка x на изпъкналото
множество С, която не лежи на
отсечка, съединяваща две други
точки от С, се нарича крайна
точка или връх на изпъкналото
множество
Отсечката, съединяваща две
крайни точки на множеството С
се нарича ребро на изпъкналото
множество С; в този случай се
казва, че тези две крайни точки
са съседни или близки

–
Основни теореми:
– Множеството от точки, които
съответстват на допустимите
решения на общата задача на
линейното
програмиране
е
изпъкнало множество

Геометрия на линейното програмиране
• Изпъкнали области:
се
нарича
– Множеството
изпъкнало, ако всички точки на
333

–

–

Всяко
базисно
допустимо
решение съответства крайна
точка от изпъкналото множество
на допустимите решения
Класът от допустими решения,
които
се
образуват
при
преминаване от едно базисно
решение
към
следващото,
съответства на преместването по
ребро на изпъкналото множество

–
–

x<1
y<3

3. Видове решения на общата задача
За решаването на определена задача по
гореописания
алгоритъм
се
използва
компютърната програма FX Graph v4. Тя дава
възможност за бързо и достъпно решение и
онагледяване на дефиниционната област (D) при
два броя неизвестни с ограничения от тип
равенства или неравенства. Могат да се разгледат
множество варианти на оптимизираната функция
до постигане на екстремума й. Програмата се
използва при упражнения и прилага за задачи по
дисциплината „Моделиране и оптимизация на
транспортни процеси“ от научно-образователна
степен „бакалавър“ от специалността „Технология
и управление на транспорта“ при ТУ – София.
• Пример:
– 5x+3y<10
– 3x-4y<6
– x>0
– y>0

4. Изводи и препоръки
Използването на програми за решаване
на общата задача на линейното програмиране
чрез графичен метод при задачи с ограничени
размери, които позволяват елементите на
задачата да бъдат графично представяни
допринася за по – пълното разбиране на
материала и приложение на теоретичните знания
при решаването на конкретни транспортни
проблеми.
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Резюме:
Дейностите, свързани с транспортирането и манипулирането на материални ресурси между начална и крайна
точка се представят, като отделни модули, чрез декомпозиране на процеса на отделни елементи. Формулирането на
основните принципи и правила за изграждане на гъвкава модулна мрежа за логистично оптимиране заедно с
декомпозирането на процеса на модули позволява да се разработи алгоритъм с помощта на който да се изследват
различните варианти за осъществяване на транспортно-манипулационния процес. Наличието на критерий за
сравняване на отделните варианти осигурява възможност за избор на оптимален вариант.
Ключови думи: Логистика, модул, оптимизация, алгоритъм, критерий.

предварително избран и дефиниран критерий, т.е.
„целенасочена дейност за избиране от много
решения на това, което се квалифицира като найдобро в определен смисъл и при определени
условия” [2].
За реализиране на тази дейност е необходимо
да са налице следните условия: наличие на обект
на оптимизация; управляемост на обекта на
оптимизация; наличие на критерий на
оптимизация и алгоритъм на оптимизационния
процес.
При решаването на логистични задачи в
транспорта,
най-често
се
решават
еднокритериални задачи с прилагане на един от
критериите за оптималност: минимални разходи
за реализация на транспортно-манипулационния
процес  Z1  или минимална продължителност

1. Въведение
Точното дефиниране на понятието логистика
[1,3,4,]
е
затруднено
поради
широкото
приложение, което тази дума намира в различните
области. Безпорно обаче, без значение в каква
област се прилага, като част от логистиката се
разглеждат процесите планиране, контролиране и
вземане на решение. За извършването на
целенасочен оптимизационен процес е необходимо
да се разработи алгоритъм, позволяващ да се
сравняват, по избран критерий, множество
резултати с цел избор на оптимален вариант.
Всички дейности, свързани с транспортирането
и манипулирането на материалните ресурси между
две точки – начална и крайна, представляват в
много случай сами по себе си трудни задачи на
които „логистиката” трябва да отговори.
Комбинацията между множеството възможни
варианти за осъществяване на процесите
усложнява допълнително задачата по избор на
оптимален вариант.
Декомпозирането
на
процеса
на
транспортиране и представянето му чрез
самостоятелни модули улеснява разработването на
алгоритъм за извършване на оптимизационния
процес.

на транспортно-манипулационния процес  Z 2  .
Възможно е прилагането на двукритериален
или многокритериален оптимизационен процес,
като отделните критерии за оптималност имат
относителен дял при вземане на решение.
Използват се и вторични критерии за оптимизация
като качество на доставката, риск от повреди,
загуба на товари и др.
В най-общ вид оптимизацията на логистичната
задачата се свежда до решаване на следната
функция:

2. Основни положения
Предмет на изследване на логистиката е
управлението на материални и информационни
потоци с цел оптимизирането им спрямо

n

m

Z1   Cik . X ik  min, лв.
i 1 k 1
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(1)

или
n

различните клонове на мрежата (множество от
„n” оперативни модула и краен блок за клон).
Общ вид на логистична мрежа е посочен на
фиг. 1.

m

Z 2   Tik . X ik  min, h.

(2)

i 1 k 1

при ограничителните условия:
m

X
k 1

ik

 ai , t  бр. i  1, 2,..., n;

(3)

ik

 bk , t  бр. k  1, 2,..., m;

(4)

n

X
i 1

n

m

i 1

k 1

 ai   bk , t  бр. ,

(5)

където: i e номерът на отправния пункт; k –
номер на доставния пункт; n – брой на отправните
пунктове, бр.; m – брой на доставните пунктове,
бр.; ai - налично количество материални ресурси в
i-ти отправен пункт, t (бр.); bk - количество за
доставяне в k-ти пункт, t (бр.); Cik - транспортни
разходи за превоз на единица материален ресурс от
i-ти до k-ти пункт, лв./t (лв./бр.); Tik - период за
доставяне на единица материален ресурс от i-ти до
k-ти пункт, h/t (h/бр.); X ik - количество
материални ресурси за доставяне от i-ти до k-ти
пункт, t (бр.).
3. Структура на гъвкава модулна мрежа за
логистично оптимиране

Фиг. 1. Общ вид на логистична мрежа

При изграждането на гъвкава модулна
мрежа за логистично оптимиране трябва да се
спазват следните основни изисквания:
- да позволява прилагане на системния
подход;
- да съдържа краен брой съвместими
модули;
- да позволява изграждане на структурата
чрез отделните модули;
- да осигурява адаптивност и гъвкавост при
промяна на условията;
- да позволява промяна на структурата при
необходимост;
- да позволява натрупване и работа с база
данни;
- наличие на оптимизационен критерий;
- да има възможност за налагане на
ограничителни условия;
- да показва краен резултат и междинни
резултати, генерирани от междинните модули.
Мрежата е изградена от множество
съвместими модули – общи за цялата мрежа
(входящ блок, блок на оператора, краен блок за
логистична мрежа) и модули, изграждащи

3.1. Входящ блок
Предназначението на входящия блок е да се
създаде база от данни, отразяваща изискванията на
клиента,
транспортно
манипулационните
характеристики (ТМХ) на товара, условия на
доставка и др.
Входящият блок е изграден от множество
аналитични блокове, в които началната
информация се анализира и структурира във
подходящ вид за обработване в следващите
модули на мрежата. Общ вид на структурата на
входящ блок е посочен на фиг. 2.
3.2. Блок на оператора
Чрез блокът на оператора се фиксират или
генерират условията за броя и структурата на
клоновете на логистичната мрежа. Избират се
неуправляемите и управляемите параметри и
критерия за оптимизация.
Общ вид на блок на оператора е посочен на
фиг. 3.
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Фиг. 4. Общ вид на оперативен модул

В зависимост от спецификите и особеностите
на транспортно-манипулационния процес могат да
се обособят следните основни оперативни модули,
чрез които да се изграждат клоновете на
логистичната мрежа:
- модул „Формиране на товарна единица”;
- модул „Складиране и складови операции”;
- модул „Манипулиране на товара”;
- модул „Транспорт”.
Изброените модули са основни, но при
необходимост, спазвайки посочените принципи,
могат да се разработват нови, които да отрязяват
специфични
изисквания
на
транспортноманипулационния процес.

Фиг. 2. Общ вид на входящ блок

Предназначението на оперативен модул
”Формиране на товарна единица” е:
- да се въведат данните и ограничителните
условия, свързани с възможностите за формиране
на товарни единици и уедряване на товарите;
- да се определят и сравнят възможностите за
уедряване на товарите;
- да се генерира информация за въвеждане и
обработване в следващите модули.

Фиг. 3. Общ вид на блок на оператора

3.3. Оперативен модул
Всеки оперативен модул на логистичната
мрежа е съставен от четири блока – избирателен,
изчислителен, сравнителен и информационен.
Предназначението на избирателния блок е да се
прави избор или да се въвеждат специфични
изисквания, показатели или данни, свързани с
транспортно-манипулационния
процес.
В
изчислителният блок се определят стойностите на
различни параметри, необходими за сравняване и
последващ избор на вариант. Сравнителният блок
проверява възможностите за реализиране на
дейността и спазване на ограниченията.
Информационният блок трансформира входящата
и генерира нова информация в подходящ за
следващите модули вид.
Общ вид на структурата на оперативните
модули е представен на фиг. 4.

Предназначението на оперативен модул
”Складиране и складови операции” е:
- да се въведат данните и ограничителните
условия, свързани с възможностите за използване
на различни начини за складиране и обработване
на товарите в рамките на транспортноманипулационния процес;
- да се определят и сравнят възможностите за
прилагане на различни складови технологии;
- да се генерира информация във вид подходящ за
въвеждане и обработване в следващите модули.
Предназначението на оперативен модул
”Манипулиране на товара” е:
- да се въведат данните и ограничителните
условия,
свързани
с
възможностите
за
манипулиране на товара при товарене и
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разтоварване на транспортните средства в рамките
на транспортно-манипулационния процес;
- да се определят и сравнят възможностите за
прилагане
на
различни
технологии
за
манипулиране на товара;
- да се генерира информация в подходящ вид за
въвеждане и обработване в следващите модули.
Предназначението на оперативен модул
”Транспорт” е:
- да се въведат данните и ограничителните
условия,
свързани
с
възможностите
за
транспортиране на товара с различни видове
транспорт и транспортни средства с различни
характеристики;
- да се определят и сравнят възможностите за
прилагане
на
различни
технологии
за
транспортиране на товара;
- да се генерира информация във вид подходящ за
въвеждане и обработване в следващите модули.

Фиг. 6. Общ вид на краен блок за логистична мрежа
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3.4. Краен блок за клон
Структурата на крайния блок за клон е
изградена от изчислителен, сравнителен и
информационен блок (фиг. 5). Предназначението
му е да се систематизира информацията от
предходните модули, да се извърши сравнение и да
се представи оптимален вариант за клон от
логистичната мрежа.
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Фиг. 5. Общ вид на краен блок за клон

3.5. Краен блок за логистична мрежа
Крайният блок за логистична мрежа е изграден
от сравнителен и информационен блок. В него се
систематизира информацията от всички клонове на
логистичната мрежа, сравняват се резултатите и се
представя оптималния вариант, според приетия
критерий, за цялата логистична мрежа.
Структурата на краен блок за логистичната
мрежа е представена на фиг. 6.
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Резюме:
Методиката позволява да се прави избор на технология на работа и да се определя етапността на развитие на
гаровите контейнерни терминали, обслужвани от мобилни товарачи, задвижвани от двигател с вътрешно горене или
релсови козлови кранове с електрическо задвижване. Гаровият контейнерен терминал се разглежда като система,
което позволява изследването и оптимизирането на техническите и технологични параметри да се извършва при
отчитане на голям брой параметри.
Ключови думи: Контейнерен терминал, Козлови кран, Контейнерен товарач.

системата „Гаров контейнерен терминал” [5] с
годишен контейнерооборот (NГ, конт./год.) е:

1. Въведение
Функционирането на гаровите контейнерни
терминали (ГКТ), обслужвани от железопътен и
автомобилен транспорт е свързано с разходи,
обособени
в
групите
инвестиционни
и
експлоатационни разходи.
При определяне на стойността на критерия за
избор на технология на работа в ГКТ се отчитат
всички елементи на инвестиционните и
експлоатационни
разходи
зависещи
от
контейнерооборота на ГКТ и пряко свързани с
технологичните процеси по обработване на
голямотонажните контейнери (ГТК).

I

RS   RT ,i

 min, лв.,

(1)

i 1

където: RS са сумарните променливи разходи,
необходими за изграждане и функциониране на
ГКТ през изследвания период с продължителност I
години при съответна технология на работа, лв.;
RT ,i - годишни разходи за функциониране на ГКТ
през i-та година при съответна технология на
работа, лв./год.; I - продължителност на
изследвания период (i=1,2,...,I), год.
Стойността на RT ,i през i-та година (i=1,2,…,I)

2. Основни положения
Определянето на годишните разходи за
функциониране на ГКТ се извършва при отчитане
на инвестиционните разходи за изграждане на
инфраструктурата и закупуване на необходимата
техника, представени като амортизационни
отчисления
през
съответна
година
и
експлоатационните разходи, пряко свързани с
работата на товарно-разтоварните машини (ТРМ) и
обработването на ГТК в терминала.
Изхабяването на дълготрайните активи в
процеса на работа се остойностява чрез
амортизационните отчисления [3]. Те се отчитат за
съоръженията формиращи инфраструктурата на
ГКТ, като цяло и ТРМ за обработване на ГТК.

при съответна технология на работа се определя:
лв.
RT ,i  R1,i  R2,i  R3,i  R4,i  R5,i  R6,i ,
, (2)
год.
където: R1,i са приведените годишните разходи
за изграждане на инфраструктурата на ГКТ,
лв./год.; R2,i - приведени годишни разходи за
закупуване на ТРМ, лв./год.; R3,i - приведени
средни годишни разходи за техническа
експлоатация на ТРМ, лв./год.; R4,i - приведени
годишни разходи за задвижване на ТРМ, лв./год.;
R5,i - приведени годишни разходи за заплащане на
труда на операторите на ТРМ, лв./год.; R6,i -

3. Критерий за избор на технология на работа
на гаров контейнерен терминал
Параметричният вид на целевата функция на
математичния модел, отразяващ работата на

приведени годишни разходи, свързани с престоя на
автомобилите-контейнеровози (АК) за извършване
на товарно-разтоварни дейности в ГКТ, лв./год.
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Определянето на разходите R1,i , R2,i , R3,i , R4,i , R5,i

където: CТРM ,i са средствата, необходими за

и R6,i , участващи при формиране на стойността на

закупуване и пускане в експлоатация през i-та
година на една ТРМ, лв.; NТРМ ,i - брой на ТРМ,

целевата функция RS , се извършва отделно за
всяка от сравняваните технологии на работа в ГКТ.

работещи в ГКТ през i-та година, бр.; Т ТРМ - срок
на експлоатация на една ТРМ до достигане на
ресурса отработени часове за бракуване на
машината, год.
НОРМ
(6)
Т ТРМ  J ТРМ , год. при J ТРМ  Т ТРМ

4. Определяне на приведените годишни разходи
за изграждане на инфраструктурата на ГКТ
Изграждането на ГКТ е свързано с извършване
на проектни и строителни дейности, осигуряващи
необходимата инфраструктура за работата на
терминала.
Инвестиционните
разходи
за
изграждане на инфраструктурата на терминалите
зависят от местоположението, големината,
параметрите и спецификите на контейнерните
терминали [4], както и от обемът на работата,
която се извършва за изграждането им.
Приема
се,
че
изграждането
на
инфраструктурата на ГКТ се извършва в един
начален етап, като се изграждат всички
необходими елементи, осигуряващи прилагането
на съответна технология за обработване на
контейнерите при максимален очакван годишен
контейнерооборот през изследвания период.
Инвестициите, свързани със закупуването и
пускането в експлоатация на ТРМ се извършват на
етапи, според необходимия брой на ТРМ в
зависимост от контейнерооборота на ГКТ и при
отчитане на експлоатационния срок за работа на
машините [1, 2].
Стойността на R1,i при ГКТ, където се използват
електрически релсови козлови кранове е:
R
R
лв.
R1,i  И  РПК ,
, i  1, 2,..., I
TИ TРПК год.

НОРМ
Т ТРМ  Т ТРМ
, год. при
при ограничения:
JТРМ

T

където: Т

,

лв.
,
год.

 i  1, 2,..., I 

(9)

е нормативно приет срок на

ТРМ до достигане на TСЕ , год.
6. Определяне на приведените годишни разходи
за техническа експлоатация на ТРМ
Средствата,
необходими
за
техническа
експлоатация на ТРМ се определят чрез броя на
техническите обслужвания и плановите ремонти
(ТО), извършвани през i-та година (i=1,2,…,I):
 I  год  
  R3,i  .N Г ,i лв.

(10)
R3,i   i 1 I
,
,
год.
 N Г ,i

(3)

i 1

 год 

където: R3,i

е стойността на разходите за ТО

на всички ТРМ в ГКТ през i-та година, лв./год.;
N Г ,i - контейнерооборот на ГКТ през i-та година,
конт./год.
R3, i

год 

X

лв.
(11)
,
год.
е броят на съответно ТО от тип

   N , x ,i .C ,i .NТРМ , x ,i ,
x 1 

където: N , x ,i

α, извършено през i-та година на една ТРМ,
принадлежаща към x-та група машини, бр./год.;
C ,i - разходи, свързани с извършването на едно
ТО от тип α на една ТРМ през i-та година, лв./бр.;
NТРМ , x ,i брой на ТРМ, принадлежащи към x-та

5. Определяне на приведените годишни разходи
за закупуване на ТРМ
Стойността на R2,i се определя по:
Т ТРМ

JТРМ  I , год.,

продължителност на работа на една ТРМ през j-та
година, h; J ТРМ - брой години на работа на една

инфраструктурата на ГКТ, лв.; RРПК - общи
инвестиционни разходи за изграждане на терена за
разполагане на релсовия път на релсов козлови
кран, лв.; TРПК - нормативният срок за
експлоатация на инфраструктурата за разполагане
на релсовия път на козлови кран, лв.
При ГКТ, където се използват безрелсови
товарачи, задвижвани от двигател с вътрешно
горене (ДВГ) за обработване на ГТК:
R
лв.
(4)
, i  1, 2,..., I .
R1,i  И ,
TИ год.

CТРM ,i .NТРМ ,i

(8)

Г, j

експлоатация на една ТРМ, год.; TСЕ - ресурс от
отработени часове на една ТРМ след изтичането на
които машината се бракува, h; TГ , j -

където: RИ са общите инвестиционни разходи
за изграждане на инфраструктурата на ГКТ, лв.;
TИ - нормативният срок за експлоатация на

R2,i 

(7)

 TСЕ , h

j 1

НОРМ
ТРМ

НОРМ
J ТРМ  Т ТРМ

група машини работещи в ГКТ през i-та година,
бр.; α – тип на съответно ТО според вида на ТРМ.
Броят на ТО на една ТРМ през i-та година
(i=1,2,…,I) се определя по:

(5)
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NТО ,i 

Yi*1.TY  TГ ,i

Yi * 

TY

,

TГ ,i

 NТО ,i , коеф., i  1, 2,..., I
TY
при ограничения:

TГ ,i

 0;

през i-та година, лв./kWh.; K ЕН - коефициент,
отчитащ консумацията на електроенергия за
задвижване на допълнителни механизми на крана
при обработване на ГТК, коеф.
За ТРМ задвижвани от ДВГ, разходите за
гориво при обработване на N Г ,i контейнера през i-

бр.
, по  малко, цяло; (12)
год.

0  Yi *  1, i  1, 2,..., I

(13)

(14)

Yi *1  0, i  1

(15)

0  Y  1, i  2,3,..., I

(16)

та година (i=1,2,…I) се определят по:
лв.
(19)
R4,i  TГ ,i .RГОР .NТРМ ,i .C ГОР ,i ,
,
год.
където: RГОР е средногодишен часов разход на

където: NТО ,i е броят на пълните, завършени

гориво на една ТРМ, l/h; C ГОР ,i - цена на един

TY

*
i 1

литър гориво през i-та година, лв./l.

периоди с продължителност TY в края на които се
извършва техническо обслужване на една ТРМ
през i-та година, бр./год.; TГ ,i - продължителност

8. Определяне на приведените годишни разходи
за заплащане на труда на операторите на ТРМ
Определянето на броя на необходимите
оператори на ТРМ в ГКТ се извършва при спазване
на нормативните изисквания [6, 7].
Стойността на приведените годишни разходи за
заплащане на труда на операторите на ТРМ през
i-та година е:
лв.
R5,i  NТРМ ,i .N ОП ,i .CРЗ ,i ,
, i  1, 2,..., I (20)
год.
където: N ОП ,i е броят на операторите,

на работа на една ТРМ през i-та година, h/год.; TY
- продължителност на периода на работа на ТРМ
между две последователни ТО, h; Yi *1 коефициент, отчитащ частта на изразходвания
ресурс
между
две
последователни
ТО,
принадлежаща на  i  1 -ва година, след
последното извършено през годината обслужване
на ТРМ, коеф.
Стойността на NТО ,i и Yi * през i-та година се

необходим за обслужване на една ТРМ през i-та
година в зависимост от броя на работните смени
през денонощието, бр.; CРЗ ,i - средногодишна

определя отделно за ТРМ, принадлежащи към
всяка x-та група машини (x=1,2,...,X), работещи
през разглежданата i-та година.

заплата на един оператор през i-та година, лв./год.
9. Определяне на приведените годишни
разходи, свързани с престоя на АК
Годишните разходи, свързани с престоя на АК
[5] при обслужването им от ТРМ в ГКТ са:
лв.
 ПР 
(21)
R6,i  t АК
, i  1, 2,..., I
,i . N АК ,i .C АК ,i ,
год.
 ПР 
където: t АК
,i е средната продължителност на

7. Определяне на приведените годишни разходи
за задвижване на ТРМ
За електрически релсови козлови кранове,
обслужващи ГКТ, стойността на разходите за
електроенергия при обработване на N Г ,i
контейнера през i-та година (i=1,2,…,I) е:
 
 4

 K  PИМ ,k   Tk ,m .N m,i     
лв. (17)
R4,i    
.  m 1
   .PEН ,i , год. ;
k 1  3600


 2.Tk ,5 .N 5,i
  
 
(18)
PEН ,i  NТРМ ,i .CЕН ,i .K ЕН , i  1, 2,..., I

периода за престой на един АК в ГКТ за
обслужване от ТРМ през i-та година, h/авт.; N АК ,i
- среден брой на АК, необходими за превозване на
ГТК през i-та година, авт./год.; C АК ,i - средна

където: PИМ ,k е инсталираната мощност на ел.

себестойност на един час престой на един АК през
i-та година, лв./h.

двигателя (ите), задвижващ (и) к-ти работен
механизъм на една ТРМ, kW; Tk ,m - средна

10. Резултати
Проведен е числен експеримент с прилагане на
двете технологии (релсов козлови кран с
електрическо задвижване и товарач с ДВГ).
Изследването включва ГКТ, групирани според
годишния
контейнерооборот,
изменящ
се
съответно в границите: от 2000 до 5500 конт./год.
(NГ=2000 при i=1); от 4000 до 11000 конт./год.
(NГ=4000 при i=1) и от 8000 до 22000 конт./год.
(NГ=8000 при i=1) през разглеждания времеви

сумарна продължителност на работа на ел.
двигателите, задвижващи k-ти работен механизъм
на ТРМ за обработване на един ГТК по m-та
технологична схема (m=1,2,3,4,5), s/конт.; N m ,i брой на ГТК, обработвани по m-та технологична
схема в ГКТ през i-та година (m=1,2,3,4,5),
конт./год.; K - общ брой на работните механизми
на една ТРМ, бр.; CЕН ,i - цена на електроенергията
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хоризонт с продължителност 20 години.
Обобщени резултати от изследването за
стойността на RS при прилагане на различните
технологии са представени на фигури 1, 2 и 3. На
фиг. 4 са показани резултатите за стойностите на
RT,
групирани
според
средногодишния
контейнерооборот на ГКТ.

m. Контейнерният терминал работи на 7 дневна
работна седмица, като обслужването му с
контейнерни блок влакове се извършва 3, 5 или 7
денонощия седмично.
11. Анализ на резултатите
Резултатите от проведеното изследване
показват различна ефективност от прилагане на
изледваните технологии на работа на ГКТ в
зависимост от контейнерооборота на терминала.
Според критерият за избор на технология и
условията при които се провежда изследването е
целесъобразно, товарачи да се използват за
обработване на ГТК в ГКТ със средногодишен
контейнерооборот до 6000 конт./год. С релсови
козлови кранове със светъл отвор 25 m е
необходимо да се съоръжават ГКТ със
средногодишен контейнерооборот над 6000
конт./год. С увеличаване на средногодишния
контейнерооборот е ефективно в ГКТ да се
използват козлови кранове с по-голям светъл
отвор.
При
терминали
с
годишен
контейнерооборот над 11000 до 22000 конт./год.,
резултатите показват, че е целесъобразно
използването на кранове със светъл отвор 30 m.
Преминаването на дву- или трисменен режим
на работа на ГКТ при разглежданите технологии в
изследването е по-ефективно в сравнение с
увеличаването на броя на ТРМ и запазване на
сменността на работа.

Фиг. 1. Стойност на RS при ГКТ с NГ=2000 (i=1)

Фиг. 2. Стойност на RS при ГКТ с NГ=4000 (i=1)
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Фиг. 3. Стойност на RS при ГКТ с NГ=8000 (i=1)
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Фиг. 4. Стойност на RT според средногодишния
контейнерооборот на ГКТ и технологията на работа

Изследването, при обслужване на ГКТ от козлови
кран, е проведено с кран със светъл отвор 25 и 30
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Резюме:
Зоната за обслужване на магистралния автомобилен транспорт в пристанищен транспортен възел при
комбинирани товарни превози се разглежда като динамична система върху която оказват влияние редица
фактори. Критерият който се анализира в разработения модел са експлоатационните разходи, възникващи в
резултат на престоя на товарните автомобили в терминала и са представени като сума от две компоненти
характеризиращи съответно разходите за обработка на товарите и при престой в очакване на обработка.
Ключови думи: комбинирани товарни превози, зона за обслужване на магистрален автомобилен
транспорт, експлоатационни разходи.
автомобили – λ;
2) Интензивност на обслужване - µ;
3) Брой на обслужващите устройства - S.
От тези три фактора S и µ са постоянни в
краткосрочен план, поради което с нарастването на λ се
увеличава и времето за изчакване.
Системата е динамична и върху нея оказват
влияние редица фактори. От гледна точка на
доставчика на услугата, целта е с минимален брой
използвани постове и персонал да се осигури
обработка на по-голям брой товарни автомобили. От
гледна точка на потребителя на услугата е
необходимо високо ниво на обслужване, което
осигурява по-голяма производителност и бърза
обработка на информация, по-голям брой постове,
по-дълго работно време, при осигуряването на които
времето за престой в опашката и разходите за чакане
ще се редуцират.
Критерият който се анализира в разработения
модел са експлоатационните разходи които възникват в
резултата на престоя на товарните автомобили в
разглежданата подсистема. От своя страна те могат да се
представят
като
сума
от
две
компоненти
характеризиращи съответно разходите за обработка на
товарите (за извършване на претоварни операции) и при
престой в очакване на обработка. С разработването на
аналитичният модел, целта е да се установи връзката
между тези разходи и управляемите (оптимизируеми)
параметри на разглежданата система.
Експлоатационните разходи за един час
непрекъсната работа в зоната за обслужване на
товарните автомобили могат да се изразят по следния

1. Въведение
Контейнерната система се разглежда като динамична и
стохастична и при изследването се прилага системен
подход, осигуряващ нейното декомпозиране на
относително самостоятелни подсистеми (кораб-кей,
склад, зона за сухопътен транспорт).
Зоната за обслужване на магистралния
автомобилен транспорт се разглежда като система за
масово обслужване (СМО) с очакване, без приоритет
(първа се обслужва първата постъпила заявка). На входа
с n еднотипни канали постъпва поток от заявки с
интензивност λ. Продължителността на обслужването е
случайна величина, разпределена по определен закон.
При разработването на аналитичен модел разходите в
разглежданата подсистема се определят въз основа на
вероятностните характеристики.

2. Основни положения
Времето в престой на товарния автомобил в
подсистемата е функция от скоростта на товарния
автомобил в терминала, работното време на зоната, броя
обслужващи постове и брой използвани работници и
служители.
Пристиганията на товарните автомобили в
транспортния възел се управляват от корабния график и
разпределението по товародатели. Следователно
процесът на претоварване зависи от три основни
фактора:
1) Интензивност на постъпване на товарните
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начин:

Cat – общи разходи при обслужване за товарните

C p  Lp .S лв. / h

автомобили, лв./h;
Ch – разходи при обслужване на един товарен

(1)

автомобил, лв./h;
N S – среден брой товарни автомобили в системата.

C p – разходи при един час непрекъсната работа на
обслужващите устройства, лв./h;
Lp – разходи при един час непрекъсната работа на един

При определяне на общия брой товарни
автомобили в системата се използва формулата на
Литъл:

канала (обслужващо устройства), лв/h;
S – брой на каналите (обслужващите устройства), бр.
Колкото броят на обслужените товарни
автомобили за един час е по-голям, толкова по-ниска е
цената за обслужване в терминала. От друга страна
разходите Cp не зависят от постъпванията на товарните
автомобили.
Средните експлоатационни разходи при един
час работа, падащи се на един автомобил, могат да се
изразят по следния начин:

AC p 

Cp





Lp .S



лв. / h

N S  .TS , бр.

Cat  Ch . .TS , лв / h

ACat  Cat /   Ch .TS , лв / т.авт.

автомобил, лв./h;
 - интензивност на постъпване на товарните
автомобили тов.авт./h
Времето за престой на товарния автомобил в
системата може да се представи като сума от време в
очакване и време за обслужване. Разходите от престой
ще са функция на интензивността на пристигане на
товарните автомобили, производителността и броя
обслужващи устройства. В краткосрочен план
производителността при обработка
и броя на
обслужващите устройства са фиксирани, следователно
средното време за престой на товарния автомобил в
зоната се разглежда като функция на интензивността
при пристигане на товарните автомобили.
Средното време за престой на товарен
автомобил в зоната може да се изрази по следния начин:

M Cat са минимални. При нарастване на λ, тези разходи
също нарасват, като вторият нараства по-бързо от
първия.
Ако с CTS се отбележат общите разходи при
един час непрекъсната работа, отчетени в зоната за
обслужване на товарните автомобили, те могат да се
представят като сума от следните две компоненти:
CTS  C p  Cat  Lp .S  Ch ..TS , лв. / h , лв/h (10)
От горната формула, може да се изрази
средната стойност на общите разходи, падаща се на
един товарен автомобил - ACTS :

ACTS  AC p  ACat 

(3)

TS – средно време за престой на един товарен

M CTS 

TW – средно време за престой на заявката в опашката, h.

TW  f ( ), h

1



,h

Lp S



 ChTs , лв. / h

(11)

За пределна стойност на часовите разходи в
зона с S обслужващи устройства, от формула (10) се
получава:

автомобил в системата, h;
TP – средно време за обслужване на една заявка, h;

TP 

(8)

За определянето на пределната цена за престой
на товарен автомобил в пристанищен транспортен възел
при извършване на комбинирани товарни превози е
необходимо да се определи първата производна на Cat
спрямо λ.
dC
dACat
dT
 Ch .TS  Ch S , лв (9)
M Cat  at  ACat  
d
d
d
От последните две формули може да се
направи извода, че когато λ клони към 0, то ACat и

AC p – средни разходи за обработка на един товарен

В сила са зависимостите:

(7)

Средните разходи за един товарен автомобил
ще се определят от формулата:

(2)

TS  TP  TW , h

(6)

Заместваме във формула (5):

dCTS d ( L p .S ) d (Ch . .TS )


, лв. / h (12)
d
d
d

Lp .S се разглежда като константа.

и

M CTS  Ch .TS  Ch

(4)

Следователно:
Общите разходи при обслужване на
постъпилите товарни автомобили в разглежданата
подсистема, за един час непрекъсната работа, могат да
се изразят по следния начин:

dTS
, лв. / h
d

(13)

M CTS  M Cat

От графиката на фиг.1 се вижда, че намаляването на
λ, води до понижаване на разходите ACat и
повишаване на разходите ACp.

Cat  Ch .N S , лв / h
(5)
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обслужване на магистрален автомобилен транспорт,
осигурява разработването на механизъм за системна
оптимизация на разглежданата подсистема при
извършване на комбиниран товарни превози.
Разходите се определят в зависимост от
оперативната
дейност
при
обслужването
на
магистралния
автомобилен
транспорт,
като
оптимизирането на разглежданата подсистема може да
се извърши с помощта на няколко параметъра: брой на
обслужващите устройства, маршрут на движение в
терминала, извършвани услуги.
Общите разходи, падащи се на един товарен
автомобил са изразени с помощта на две основни
компоненти Acp и Acat, които от своя страна зависят от
интензивността на постъпване на товарните автомобили
в терминала.
Поради сложността и мащаба на
операциите, извършвани в пристанищен транспортен
възел при организиране на комбинирани товарни
превози и невъзможността да се разработи единен
математичен модел за анализ и оптимизиране на
цялостната терминална дейност, се прибягва към
разработване на модели разглеждащи отделни
подсистеми от него.

3. Основни данни
Оптимизирането на разглежданата система може да
се осигури, чрез определяне оптимален набор от
параметри S, µ и λ. При приета организация на работа S
и µ имат фиксирани стойности и разходите зависят от
стойностите на λ. Оптимизиране на системата може да
се осигури, чрез определяне на необходимия брой
обслужващи устройства, осигуряващ минимални средни
общи раходи. Следователно, въз основа на (10), S ще се
определя при различна стойност на λ.

Фиг.1 Видове разходи в зоната за обслужване на
товарни автомобили в пристанищен транспортен възел
при комбинирани товарни превози
Общата оптимизация е минимизиране на
общите разходи в системата, въз основа на динамичен
анализ при различни стойности на S, µ и λ.
Концептуалният модел за намаляване на
общите разходи, може да се представи по следния
начин:
Минимизиране на
CTS  C p  Cat ,лв./h
(14)
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При спазване на следните условия:
Cp= f(Lc, S, H)
(15)
Cat = f(Ch, λ, µ, S, H)
(16)
Във формула (15) Lc, S, H са съответно
разходите при работа на едно обслужващо устройство
за един час, брой обслужващи устройства в
разглежданата система, брой работни часове.
Във формула (16) Ch, λ, µ, S и H, са съответно
оперативните разходи за един товарен автмобил за час,
интензивност на постъпване на товарните автомобили,
време за обслужване, брой обслужващи устройства,
брой работни часове.
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4. Изводи и препоръки
Динамичният анализ на общите разходи в зоната за
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Резюме:
Комбинираните контейнерни превози са най-динамично разширяващия се сегмент на световното
корабоплаване през последните десетилетия. Това налага необходимостта от изследване, моделиране и
оптимизиране на контейнерните терминали, въз основа на системен подход и декомпозирането им на отделни
подсистеми. Зоната за обслужване на магистралните товарни автомобили в пристанищен транспортен възел
може да се моделира и анализира самостоятелно. За получаването на точни резултати, съответстващи на
реално изследваните системи се налага използването на програмни продукти при определяне закона на
разпределение на входящия поток.
Ключови думи: комбинирани контейнерни превози, пристанищен транспортен възел, система за
масово обслужване, входящ поток.
(алгоритми, стратегии) за осигуряване на оптимално
управление.
Структурата на системата за масово
обслужване се определя от състава и функционалните й
връзки. Тя се състои от входящ поток от заявки
(постъпващи за обслужване товарни автомобили),
канали за обслужване (вход/изход постове и
автотоварачи) и изходящ поток от обслужени заявки.
Основната задача при моделиране с помощта на
теорията на масовото обслужване е определяне
количествените показатели на разглежданата система,
тяхната зависимост от параметрите на входящия поток
и структурата на системата. Това осигурява определяне
на „тесните места”, анализиране на влиянието им и
избор на подходящ вариант за подобряване
функционирането на разглежданата система.
Първоначален етап е изследването на входящия
поток товарни автомобили постъпващ в транспортния
възел, като са използвани данни за период от три месеца
съответно 01.03.2010 - 01.06.2010 г..
Входящият поток в зоната за обслужване на
магистралния автомобилен транспорт се формира от
товарните автомобили, постъпващи в системата за
натоварване или разтоварване. Процесът на постъпване
на заявките в системите за масово обслужване е
вероятностен. Той е поток от еднородни събития, които
постъпват в случайни моменти от време. Подробното му
описание е първоначален етап при решаване на задачи с
помощта на теорията на масовото обслужване.
Случайните времеви интервали в потока могат да се
подчиняват на различни закони за разпределение.

1. Въведение
Пристанищният контейнерен терминал е
основен елемент от веригата за доставка, чрез който се
осигурява взаимодействие между обслужваните видове
транспорт, изискващо висока степен на координация.
Поради сложността му в процеса на изследване се
прибягва към използване на системен подход и
декомпозиране на отделни подсистеми.
Предмет на изследване е процесът на обслужване на
магистралния автомобилен транспорт в пристанищен
контейнерен терминал – Бургас, като част от
логистичната верига при извършване на комбинирани
товарни превози с участието на воден и автомобилен
транспорт.

2. Основни положения
Зоната за обслужване на магистралните
товарни автомобили в разглеждания транспортен възел
може да се моделира и анализира самостоятелно, като
многофазна система за масово обслужване с очакване
без приоритет (първа се обслужва първата постъпила
заявка). Разграничаването на основните елементи обект на обслужване, обслужващи устройства и опашки
означава, че разглежданата система може да се опише
със съответен аналитичен модел, анализиращ
протичащите процеси и взаимната връзка между
основните характеристики при търсене на пътища
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при използване на избрания софтуер се извършва по два
2
- квадрат) и Колмогоров –
критерия: Пирсон ( 
Смирнов.
Chi Square Test
Number of intervals
= 35
Degrees of freedom
= 32
Test Statistic
= 300
Corresponding p-value < 0.005

При аналитично моделиране на системите за масово
обслужване се, приема поасоново разпределение на
входящия поток, поради факта, че за другите видове
разпределения е невъзможно да се получат
аналитични оценки характеризиращи качеството при
функциониране на описваната системата за масово
обслужване, поради липсата на изведени точни
аналитични формули. Доказано е, че в редица случаи
изчисленията на ефективността на системите за
масово обслужване с поасоново разпределение на
заявките дава определен запас спрямо входни
разпределения от друг вид. Способите за
математическо описание на заявките са: чрез
задаване на моментите на тяхното постъпване
t1 , t2 , t3 .... или чрез задаване на интервалите между

Kolmogorov-Smirnov Test
Test Statistic
= 0.0303
Corresponding p-value < 0.01

последователно постъпващите заявки, т.е. потокът се
разглежда като последователност от случайни
величини.

3. Основни данни
Необходимостта от получаване на точни
резултати и съответстващи на реално изследваните
системи налага използването на програмни продукти
при определяне закона на разпределение на входящия
поток.
В проведеното изследване е използван програмен
пакет Арена при определяне закона на разпределение на
входящия поток товарни автомобили в контейнерния
терминал. Въз основа на статистическите данни за
разглеждания период се получени следния резултат.

Data Summary
Number of Data Points
Min Data Value
Max Data Value
Sample Mean
Sample Std Dev

= 5000
=0
= 128
= 49.7
= 23.3

Histogram Summary
Histogram Range
Number of Intervals

= -0.001 to 129
= 40

4. Изводи и препоръки
Изследването
на
входящия
поток
постъпващи автомобили е първоначален етап при
моделиране и изследване дейността на зоната за
обслужване на магистралния автомобилен транспорт
в пристанищен контейнерен терминал. Той се
резглежда като случайна величина и въз основа на
статистически дании за реалната система се определя
закона на разпределение.
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Square Error:
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Normal
NORM(49.7, 23.3)
0.000560

Определянето на числовите характеристики и
построяването на хистограмата позволява да се издигне
хипотеза относно вида на закона за разпределение на
случайната величина. Проверка на издигната хипотеза
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